
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

სოციალური მუშაობის სამაგისტროპროგრამა ,

არჩევითი კურსი

სოციალური მუშაობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (გსმ) პირებთან

თამარზაალიშვილი, MSW, MA

მოწვეულილექტორი

სამუშაოადგილი - ააიპ პირველი ნაბიჯი საქართველო; დირექტორი

საკონტაქტოინფორმაცია :

ტელ.: 577 76 11 88

ელ. ფოსტა :   t.zaalishvili@firststep.ge

ლექცია № 1

გსმ პირები - განსაზღვრება ტერმინები, იარლიყები, სტერეოტიპები. ძირითადი პრინციპები და
ღირებულებები; შშმ პირებთან დამოკიდებულების ისტორია

ტერმინი - განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი/ბავშვითავის თავში აერთიანებს შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებს/ბავშვებს და სპეციალური საგანმანათლებლოსაჭიროების მქონე
ბავშვებს. განსაკუთრებული საჭიროება საკმაოდფართოსპექტრს მოიცავს, შესაძლებელია იყოს
დადასტურებული დიაგნოზი, სასწავლოუნარის შეზღუდვა , კვების დარღვევა , ასთმა და ასე შემდეგ.
მთავარი რაც უნდა ვიცოდეთ- მათჭირდებათდამატებითი დახმარება ,დამატებითი მომსახურება ,
დამატებითი მითითებები.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

ტერმინოლოგია რომელიც გამოიყენება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ
საერთაშორისოაქტებსა და საქართველოს კანონმდებლობაში

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაერთიანებული ერების 2006 წლის
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საერთაშორისოჯანდაცვის ორგანიზაციის კლასიფიკაციით, შეზღუდული შესაძლებლობა არის
დაზიანების/დარღვევის შედეგადგამოწვეული უნარის დროებითი ან ქრონიკული შეზღუდვა ფიზიკურან
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საქართველოს კანონმდებლობა



1995 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღოკანონი "ინვალიდთა სოციალური დაცვის შესახებ",
რომელსაც 2001 წლის ცვლილებებითა და დამატებებითეწოდა საქართველოს კანონი "შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ", აგრეთვე კანონის მთელტექსტში ტერმინი
"ინვალიდი" შეიცვალა ტერმინით"შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი".

კანონში ტერმინი "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი" განმარტებულია შემდეგნაირად:

"შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის ადამიანი, რომელსაცდაავადების, ტრავმის, გონებრივი
თუფიზიკური დეფექტის შედეგადდარღვეული აქვს ორგანიზმის სასიცოცხლოფუნქციები ჯანმრთელობის
მეტ–ნაკლებადმოშლის გამო, რაც განაპირობებს პროფესიული შრომის უნარის სრულან ნაწილობრივ
დაკარგვას ანდა ყოფა -ცხოვრების არსებითგაძნელებას".

სპეციალური საგანმანათლებლოსაჭიროების მქონე პირი სსსმ ( )

სპეციალური საგანმანათლებლოსაჭიროების მქონეა პირი შემდგომში ( – სსსმ პირი რომელსაც),
თანატოლებთან შედარებითაქვს სიძნელე სწავლაში და რომლისთვისაც საჭიროა ეროვნული სასწავლო
გეგმის მოდიფიცირება ან და სასწავლოგარემოსთან ადაპტაცია ან/ /და ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმის შედგენა და განხორციელება სსსმ პირი შეიძლება იყოს მოსწავლე სტუდენტი რომელსაც აქვს. / ,  :

ა ფიზიკური შეზღუდვა) ;

ბ ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა) ;

გ სენსორული განვითარების დარღვევა სმენის და ან მხედველობის)  ( / );

დ) მეტყველების განვითარების დარღვევა ;

ე ქცევითი და ემოციური დარღვევა) ;

ტერმინის, სპეციალური საგანმანათლებლოსაჭიროება ,დამკვიდრება აუცილებელი გახდა მას შემდეგ,
რაც სპეციალისტებმა აღიარეს, რომ სირთულეები სწავლის პროცესში მხოლოდშეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვს არახასიათებთ. ბევრი მოსწავლე წარუმატებელია სკოლაში,
მიუხედავადიმისა , რომ თვალსაჩინოდაზიანება თუგანვითარების დარღვევა არგააჩნია .

samedicino da socialuri modeli

samedicino da socialuri modelebi uzrunvelyofs stuqturas, romelic martivi
terminebiT ganmartavs SezRudulobis or gansxvavebul aRqmas.

samedicino modeli ganixilavs SezRudul SesaZleblobebs rogorc daavadebas,
rodesac es adamianebi iTvlebian pacientebad da maT esaWiroebaT mkurnaloba anu es
aris maTi mTavari saWiroeba. adamiani ganixileba rogorc piri romelic saWiroebs
Seswavlas, diagnozis dadgenas da mkurnalobas.



socialuri modeli aRiarebs SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs
rogorc sazogadoebis wevrebs, magram araTanasworobis elementebiT, rac gamowveulia
sazogadoebis mxridan maT mimarT arsebuli damokidebulebiT da RirebulebebiT. am
modelis mixedviT sazogadoebas gaaCnia pasuxismgebloba xeli Seuwyos am adamianebis
sruluflebian wevrobas.

samedicino modeli

samedicino modeli, ganixilavs bavSvs an ufross rogorc problemas, maTi
SezRudulobis an specialuri saWiroebis gamo. is aqcents imaze amaxvilebs, Tu risi
gakeTeba ar SeuZlia SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamians. igi SezRuduli
SesaZleblobebis mqone adamians “avadmyofis” an mkurnalobis saWiroebis mqone
kategorias miakuTvnebs, da SesaZloa ar gaiTvaliswinos SezRuduli SesaZleblobebis
mqone adamianTa Sexedulebebi da grZnobebi, ris Sedegadac isini xdebian ususurni,
arCevanis uflebis gareSe, sxvebze damokidebulni.

samedicino modelis mixedviT, SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs
miiCneven pacientebad, romlebsac miniWebuli aqvT “avadmyofis roli”. xSirad gvesmis
iseTi frazebi, rogoric aris daunis sindromiT an autizmiT “daavadebuli”, rac
gavlenas axdens specialistebis, ojaxis wevrebisa da megobrebis damokidebulebaze,
maT am adamianis mimarT uCndebaT gadaWarbebuli mzrunvelobis gamovlenisa da dacvis
survili, zog SemTxvevaSi aseT gadaWrbebulad dacul garemos is socialur
izolaciamdec ki mihyavs. Sedegad viRebT iseT adamians, romelsac protestic ki ar
uCndeba amgvar yofaze, sadac yvela mis nacvlad iRebs gadawyvetilebas.

zogierT mSoblebs danaSaulis gancda aqvT TavianTi Svilis mdgomareobis gamo,
da cdiloben amis kompensirebas sxvadasxva samedicino manipulaciebis, tradiciuli
mkurnalobisa da aratradiciuli mkurnalobis meTodebis daJinebuli gamoyenebiT.
amasTanave mTeli cxovrebis ganmavlobaSi TavianTi SvilebisTvis “ZiZis” rols
asruleben.

samedicino modelis farglebSi SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis garemo
iRebs srul pasuxismgeblobas gadawyvetilebebis miRebaze da gansazRvravs Tu sad
unda bavSvma, sad izruneben masze ukeT, skolis damTavrebis Semdeg sad unda
icxovros da ra saxis samuSao iqneboda misTvis Sesaferisi. amgvari midgoma amyarebs
sxvebze damokidebulebas da ar aZlevs SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebs
akontrolon TavianTi cxovreba da gaakeTon arCevani.

samedicino modeli Tavisi zemzrunveli da aqedan gamomdinare diskriminaciuli
damokidebulebiT, zRudavs garemos xelmisawvdomobas SezRuduli SesaZleblobebis
mqone adamianebisTvis da ar aZlevs saSualebas isargeblon igive SesaZleblobebiTa
da uflebebiT, riTic sargebloben sxvebi. swored amitom, SezRuduli
SesaZleblobebis mqone adamianebis nawili, maTi mxardamWeri sazogadoeba, Tu
organizaciebi uaryofiTad afaseben samedicino models.



yovelive zemoT Tqmuli, ar amcirebs samedicino momsaxurebis mniSvnelobas,
mkuranlobisa da Semdgomi zedamxedvelobis saWiroebas. magaliTad, xSir SemTxvevaSi
aucilebelia sistematiuri fizioTerapia, medikamentozuri mkurnaloba da dieta.
xerxemlis TiaqariT dabadebuli bavSvebisTvis qirurgiuli Careva SesaZloa
sacicocxlo mniSvnelobis iyos.

socialuri modeli

socialuri modeli Seiqmna SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis
mxardamWeri moZraobisa da sxvadasxva organizaciebis iniciativiT. aRniSnuli
moZraoba miznad isaxavda SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis Tanabari
uflebebis, SesaZleblobebisa da arCevanisTvis brZolas. aRniSul modelSi ar aris
aRiarebuli samedicino modeli, magram aRiarebulia samedicino mkurnalobis
saWiroeba. socialuri modelis farglebSi problemas sazogadoeba warmoadgens da
ara SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvi an ufrosi. swored sazogadoeba
arTmevs da riyavs SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebsa da ufrosebs
sazogadoebrivi cxovrebisgan, uaryofis, diskriminaciis, negatiuri damokidebulebis,
sxvadasxva barierebis SeqmniTa da cudi socialuri organizebiT.

socialur modelSi upirvelesad ganxilulia SezRuduli SesaZleblobebis mqone
adamianebi da maTi uflebebi. masSi xazgasmulia struqturuli da socialuri
cvlilebis aucilebloba, raTa SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebs hqondeT
SesaZlebloba Tavad ganagon TavianTi cxovreba da TavianTi adgili sazogadoebaSi.
sazogadoebaSi, romelic aris inkluziuri da xelmisawvdomi, individualuri
uflebebis, arCevanisa da Tavisuflebis mxardamWeri.

cvlilebebis aucleblobaSi igulisxmeba Tanabari SesaZleblobebis Seqmna yvela
sferoSi: Senobebis, transportisa da saxlebis fizikur xelmisawvdomobas;
informaciis xelmisawvdomoba (msxvili SriftiT, brailis SriftiT, warwerebiT,
sxvadasxva enaze...); ganaTlebis, dasaqmebis, TamaSisa da dasvenebis xelmisawvdomoba.
diskriminaciis da stereotipebis winaaRmdeg galaSqrebas, Sesabamisi terminologiis
damkvidrebas.

Cven (SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebi) vuaryofT “samedicino modelis”
azrovnebis arahumanurobas, romelic gulisxmobs adamianebis kategoriebad dayofas da maTi
SezRuduli unarebis mixedviT gansazRvras. rodesac bavSvs vuwodebT “dauni bavSvi” an
“xerxemlis Tiaqariani”, amas bavSvi Tavis mdgomareobad aRiqvams... socialuri modeli xels
uwyobs stigmisa da diskriminaciuli damokidebulebis gavrcelebas, politikaSi, sxvadasxva
struqturasa da sazogadoebaSi, rogorc Cveni gariyvis princips... Cven unda vuaryoT warsulis
naSTi, romelmac Cven gagvriya da davinaxoT bavSvebi iseTebad, rogorebic arian – ara
“kategoriebad”, aramed moqalaqeebad, romlebsac SeuZliaT TavianTi sityvis Tqma, Tu amis
uflebasa da saSualebas mivcemT (miSelin meisoni, 1994).

stereotipis formireba



stereotipis formireba, niSnavs varauds, kategoriebad dayofas an winaswar
warmodgenili myari mosazrebebis an warmodgenis qonas SezRuduli SesaZleblobebis
da specialuri saWiroebebis mqone bavSvebze/adamianebze. is rac xazs usvams
gansxvavebas “maT” da “Cven” Soris Cveulebrivi gvxdeba SezRudulobisa da
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebTan mimarTebaSi ucodinrobis gamo.
SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebi SeiZleba aRqmul iqnan rogorc:

 traRikuli msxverplni, romlebic sibraluls imsaxureben

 susti, zedmetad mgrZnobiare da tvirTi

 umweoni, romelTac ar SeuZliaT gadawyvetilebis miReba da TavianT

 Tavze pasuxismgeblobis aReba

 “normaluri” adamianebis mier movlis saWiroebis mqone

 naklebad Wkviani vidre maTi SezRudulobis ar mqone Tanatolebi

 smenadaqveiTebulebi

 gadamdebebi.

Tqveni roli

mxardaWera aRmouCineT da izruneT yvela bavSvis saWiroebebze tendenciurobisa da
diskriminaciis gareSe, da dagmeT nebismieri damokidebuleba an qceva, saidanac ar
unda modiodes igi, romelic xels uwyobs SezRuduli SesaZleblobebis mqone
bavSvebTan mimarTebaSi stereotipis formirebas, tkivils ayenebs an usamarTlod
epyroba maT.

gamoyenebuli ena, damokidebuleba da qceva

ena bevri da Zlieri Setyobinebis matarebelia. is asaxavs da formas aZlevs
damokidebulebas. SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis Sesaxeb saubrisas
arasaTanado sityvebisa da terminebis gamoyeneba SezRudulis SesaZleblobebis mqone
bavSvebis diskriminacias axdens, garkveul kategoriebad yofs maT, riTac negatiurad
moqmedebs sazogadoebis aRqmasa da damokidebulebis Camoyalibebaze.

araswori da Seusabamo terminologia Trgunavs da zog SemTxvevaSi Seuracxyofs
ara mxolod SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvs, aramed mis garemos, nebismier
msmenels, xels uwyobs SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis dabali TviT-
Sefasebis Camoyalibebas.

sruliad bunebrivia, nebismierma adamianma gauazreblad gamoiyenos negatiuri
mniSvnelobis sityvebi, an sityvebi, romelic guls atkens bavSvs da mis garemos,
amitom mniSvnelovania yuradReba mieqces saubrisas sityvebisa da terminebis
gamoyenebas, isini sifrTxiliT unda iyos SerCeuli. gansakuTarebiT sayuradReboa
bavSvebTan an bavSvebis TandaswrebiT saubari, radgan  bavSvebi avtomaturad igeben,
imaxsovreben da imeoreben imas, rasac ismenen.



SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebTan momuSave specialistebi, saWiroa
akvirdebodnen TavianT leqsikons, xSirad gadaxedon Tu rogor saubroben, ra
terminebs iyeneben, raTa maTi sazogadoeba yovelTvis sasurveli iyos bavSvebisTvis.
saubris centrSi yovelTvis unda iyos bavSvi da misi pirovneba, da ara misi diagnozi
an specialuri saWiroebabi. nebismieri saxis informaciis gacvla an miwodebaa
SesaZlebeli pozitiuri formiT.

arasaTanado terminologia

arasaTanado terminologiis magaliTebi:

 anomaluri, yru-munji, debili

 giJi, SeSlili, “monRoloidi”

 Clungi, invalidi,

 unarSezRuduli, defeqtiani

 dauni, ყრუ,დამბლიანი და ასე შემდეგ

misaRebi terminologia

iseTi “iarliyebi” rogoricaa “invalidi” da “gonebrivad CamorCenili” aRar
gamoiyeneba; isini aqcents konkretul SezRudulobaze akeTeben da faraven bavSvis
unikalur xasiaTs, pirovnulobasa da SesaZleblobebs. “bavSvi SeiZleba ver dadiodes,
magram miuxedavad amisa, iyos Tavdajerebuli da mizandasaxuli. am bavSvis “fizikuri
defeqtis mqone” kategoriaSi moqceviT aqcenti mxolod mis SezRudulobaze keTdeba,
da ar iZleva informacias imis Sesaxeb Tu rogor umklavdeba igi am sirTules”
(specialuri saWiroebebis mqone bavSvebi, vulfsoni, 1991).

ar arsebobs jgufi, romelsac qvia “unarSezRuduli” an “invalidi”, aramed

arseboben პირები, romlebic gansxvavebul mdgomareobaSi imyofebian.

termini “specialuri saWiroebebis” gamoyeneba cnobs TiToeuli bavSvis
gansakuTrebulobas da afasebs TiToeuli bavSvis konkretul siZlieres,
SesaZleblobebsa da ganviTarebis dones.  aqcents akeTebs “saWiroebaze” vidre
SezRudulobaze, rac SesaZleblobas iZleva uzrunvelyofil iqnas zrunvisa da
resursebis saTanado done bavSvis yoveldRiur cxovrebaSi mxardasaWerad. Tumca,
arsebobs mosazreba, rom nebismieri termini aris kidev erTi “iarliyi”, romelic
gulisxmobs gancalkevebasa da segregacias.

miuxedavad imisa, rom gansazRvrebebi SesaZloa dagvexmaros saWiroebis xarisxis
ufro swraf gamovlenasa da ganmartebaSi, aseve samomavlo momsaxurebis dagegmvaSi,
ar arsebobs universaluri, zusti gansazRvrebebi. nebismieri gansazRvreba asaxavs maT
mosazrebasa da damokidebulebas, vinc mis formulirebas axdens. misaReb
gansazRvrebebsa da terminologiasTan dakavSirebuli debatebi dRemde grZeldeba da
SesaZloa momavalSic gagrZeldes. Sesabamisi gansazRvrebebis ZiebaSi, ar unda



dagvaviwydes, rom yvelaze mniSvnelovani Tavad პიროვნებაა, ასევე rogor aris

dakmayofilebuli მისი saWiroebebiდა დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან.

SezRuduli SesaZleblobebis Sesaxeb cnobierebis amaRleba

SezRuduli SesaZleblobebis Sesaxeb cnobierebis amaRleba gulisxmobs
gansxvavebebisa da mravalferovnebis gagebas da dafasebas. SezRuduli
SesaZleblobebis mqone adamianebis piradi da samoqalaqo uflebebis pativiscemas,
swor reagirebas maTi darRvevis dros:

 SezRuduli SesaZleblobebis socialuri modelis gageba

 specialistebis, mSoblebis, momvlelebisa da sazogadoebis yvela wevris mier
SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebisa da ufrosebis mosmena da maTTan
saubari, da amgvarad maTgan swavla

 im winaaRmdegobebis moSla, romlebsac awydebian SezRuduli SesaZleblobebis
mqone pirebi; diskriminaciis, mikerZoebis, stereotipebis, arasaTanado
terminebisa da qcevis aRiareba, swori reagireba

 socialuri cvlilebisa da xelmisawvdomi, inkluziuri garemos saWiroebis
gageba da aseTi garemos CamoyalibebaSi wvlilis Setana.
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ისტორიული მიმოხილვა

საუკუნეების განმავლობაში, ადამიანები და ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც იყვნენ და არიან
განსხვავებულნი, უარყოფილნი იყვნენ საზოგადოების მხრიდან ყველა ქვეყანაში. ამას განაპირობებდა , ერთი
მხრივ, შიში შეუცნობელის მიმართდა მეორე მხრივ, ბრძოლა არსებობისათვის. ისინი, ვისაც არჰქონდა ძალა
მონაწილეობა მიეღოჯგუფის გადარჩენისათვის ბრძოლაში, გამიჯნული და გარიყული ხდებოდა .

ბუნებისადმი შიშმა , შეზღუდული შესაძლებლობების გამომწვევი მიზეზების ცოდნის არქონამ მთელი რიგი
ცრურწმენები წარმოშვა . ამ მხრივ არარსებობს ძირეული განსხვავება ჩრდილოეთის, სამხრეთის,
აღმოსავლეთისა თუდასავლეთის კულტურებს შორის. საყოველთაორწმენით, ქალის მიერშეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვის გაჩენა ნიშნავდა , რომ იგი ისჯებოდა წინაპართა ცოდვების გამო. შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, გადამალული და ჩაკეტილი ჰყავდათოთახებში, ბედის ანაბარა ტოვებდნენ
მინდორსა და ტყეში.



გარდამავალი პერიოდი

ამ პერიოდში, ცოდნისა და განათლების გაღრმავების, სასიცოცხლომცნების „არა კაც ჰკლა“დამკვიდრების,
სოციალური და მორალური პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარების შედეგად, ჩნდება და ძლიერდება
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის გადარჩენის ტენდენცია , მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ხდება
მისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება მიუხედავადიმისა , სჭირდება თუარა დამატებითი დახმარება და
მხარდაჭერა . ამ ეტაპზე ნაკლებადდომინირებს ბავშვების აღზრდა და განათლება .

სპეციალური სკოლები, სკოლა -ინტერნატები და ოჯახები

საქველმოქმედოორგანიზაციებმა და რელიგიურმა ჯგუფებმა გახსნეს სპეციალური თავშესაფრები
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ზრდასრული ადამიანებისათვის.თავშესაფრების ნაწილი
აკმაყოფილებდა მხოლოდმინიმალურსაბინაოპირობებს, ნაწილი კი გამოირჩეოდა კარგი ადგილმდებარეობითდა
კეთილმოწყობით.თუმცა , ეს სახლები ხშირშემთხვევაში განცალკევებით, საზოგადოების თვალთაგან
მოფარებულადგილებში იგებოდა .

დროთა განმავლობაში გაიზარდა ყურადღება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, ახალი ტიპის სკოლებსა
და სხვა დაწესებულებებში მყოფი ბავშვების, მოზარდებისა და მოზრდილების მიმართ.თვალშისაცემი იყოამ
დაწესებულებების გადატვირთულობა . აქ არსებული მდგომარეობა , „რეფორმატორული“ მეთოდები და მიდგომები
არაღმოჩნდა საკმარისი მის მობინადრეთა ინტეგრირებისათვის საზოგადოებაში. ისინი,თავის მხრივ,
საზოგადოებამაც არმიიღო.

გადატვირთული იყოთავშესაფრებიც, რაც არიძლეოდა ბავშვების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური
აღზრდისათვის აუცილებელი პირობების შექმნის საშუალებას. ურთიერთობა ერთან ორმზრუნველთან, მის
კონტროლქვეშ ორმოცი ბავშვის ყოფნის პირობებში, არიყოსაკმარისი სოციალური კონტაქტისათვის.

თანამედროვე ეპოქა

სკოლა -ინტერნატებსა და სხვა თავშესაფრებში არსებულმდგომარეობაზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ იქ
მყოფბავშვებსა და მოზრდილებს უვითარდებათგაუცხოებული ადამიანებისთვის დამახასიათებელი ქცევა ,
კერძოდ, პასიურობა , თვითსტიმულაცია , სტერეოტიპული, განმეორებადი და საკუთარი თავისთვის საზიანო
ქმედებები.

საზოგადოების უდიდეს ნაწილს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ჰქონდა არსებული სიტუაციისადმი.
მშობლებმა , მასწავლებლებმა , პოლიტიკურადაქტიურმა ადამიანებმა დაიწყეს ბრძოლა ყველა ბავშვის, მათ
შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უფლებების დასაცავად. მათერთ-ერთუმთავრეს მიზანს
წარმოადგენდა საერთოსოციალურგარემოში განვითარების უფლების მოპოვება ყველასათვის. ეს იყო
„ნორმალიზაციისაკენ“ მიმართული რეფორმების საწყისი ეტაპი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ინკლუზიის
პროცესს.

ცნება „ნორმალიზაცია“ ხშირადარასწორადარის გაგებული. მასში იგულისხმება არა ადამიანების
„ნორმალურებად“ ჩამოყალიბება (როგორც ეს შეცდომითესმითხოლმე), არამედშეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ადამიანების აღქმა საზოგადოების ჩვეულებრივ წევრებად, ანუ, ორგანულნაწილად. მათი
ცხოვრებისეული მოთხოვნილებები და ცხოვრების დონე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს იგივე კანონმდებლობითა
და მომსახურებით, რომლითაც გარანტირებული და დაცულია მოსახლეობის უმრავლესობის ცხოვრების პირობები.
ეს მოიცავს შესაბამის კანონმდებლობას სამედიცინოდახმარების, სოციალური უსაფრთხოების, განათლების,
საჯაროდაწესებულებების,დასაქმების, გასართობი ღონისძიებების და სხვა სფეროებში. მასში იგულისხმება ,



აგრეთვე , უფლება ჰყავდეს მეგობრები, გამოსცადოს სიყვარული და ჰქონდეს სქესობრივი ცხოვრებისა და
შვილების ყოლის უფლება .

ზემოთდახასიათებულმა ცვლილებებმა საბოლოოდგანაპირობა ინტეგრაციისა და ინკლუზიის პროცესის
დაწყება .

ინკლუზია

ჩვენ დავიბადეთთანასწორუფლებიანნი, მაგრამ ერთმანეთისაგან განსხვავებულნი.

ჩვენ ვართერთი საზოგადოების წევრები, მიუხედავადსქესისა , ფიზიკური თუგონებრივი
შესაძლებლობებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობისა .

ვაღიაროთ, რომ ნორმალური საზოგადოება ხასიათდება მრავალფეროვნებითა და სირთულით,და არა
იგივეობით.

თუმცა რეალურცხოვრებაში, ბავშვები და მოზრდილები, რომელთაც უმრავლესობისგან განსხვავებული
პირობები აქვთ, ამა თუიმ გაუმართლებელი მიზეზითდიდხანს იყვნენ საზოგადოებისაგან გარიყულნი.

უკანასკნელი 40-50 წლის განმავლობაში ადგილი ჰქონდა უამრავ ინიციატივას მიმართულს იმაზე , რომ
განათლება ხელმისაწვდომი იყოს უკლებლივ ყველა ბავშვისათვის. ადგილობრივი, ეროვნული თუსაერთაშორისო
კონფერენციების,დისკუსიების,დეკლარაციებისა და კონვენციების შედეგადწარმოჩენილიქნა აუცილებლობა
სხვადასხვა ხასიათის ცვლილებისა , რომლებიც მიზნადისახავს პრობლემისადმი დამოკიდებულებების
შეცვლას. მრავალქვეყანაში ბავშვების ჯერკიდევ მხოლოდ50-60% და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების მხოლოდ2-3% სწავლობს სკოლებში.

აქედან გამომდინარე, აუცილებელი გახდა ბავშვთა და განსაკუთრებით, განსხვავებული შესაძლებლობის
მქონე პირთა უფლებების დაცვა განათლების სფეროში საერთაშორისოაქტების მეშვეობით. გთავაზობთ
შესაბამისი საერთაშორისოდოკუმენტების ნუსხას:

1948 ადამიანის უფლებების საყოველთაოდეკლარაცია - მოიცავს განათლებისა და საზოგადოებაში ყველა
ადამიანის სრული მონაწილეობის უფლებას, გაერო (UN);

1989 გაეროს ბავშვის უფლებების კონვენცია , (გაერო, გამოიცა 1991 წელს.);

1990 ჯომთენის (ტაილანდი) მსოფლიოკონფერენცია „განათლება ყველასათვის“, რომელმაც ჩამოაყალიბა
შემდეგი ძირითადი მიზნები:

• ყველა ბავშვს მიეცეს შესაძლებლობა ისწავლოს სასკოლოდაწესებულებაში;

• ყველა ბავშვს ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს შესაფერისი განათლება .

1993 სტანდარტული წესები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თანასწორუფლებიანობის შესახებ
(გაერო, მიღებულია 1994 წელს);

1994 სალამანკას დეკლარაცია ინკლუზიური განათლების შესახებ (UNESCO,თავდაპირველადგამოიცა 1994
წელს, საბოლოოანგარიში გამოიცა 1995 წელს).

სალამანკას დეკლარაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა განათლების თვალსაზრისით
უაღრესადმნიშვნელოვანი დოკუმენტია , რამდენადაც მასში ძველკონცეფციებთან ერთადგაჟღერდა ახალი
მიდგომა , ამიტომ მას ქვევითშედარებითდაწვრილებითშევეხებით.



სალამანკას დეკლარაცია

სალამანკას დეკლარაციაში წარმოდგენილიქნა შემდეგი ძირითადი უფლებები და ცნებები:

• ყველა ბავშვს, მათშორის განათლების სფეროში დროებითი და მუდმივი დახმარების საჭიროების მქონე
ბავშვს, აქვს უფლება ისწავლოს სასკოლოდაწესებულებაში;

• ყველა ბავშვს აქვს უფლება ისწავლოს ინკლუზიურკლასში;

• ყოველბავშვს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს ბავშვზე ცენტრირებულსაგანმანათლებლო
პროგრამებში, რათა მოხდეს მისი ინდივიდუალური საჭიროებების დაკმაყოფილება ;

• ინკლუზიური განათლების განხორციელება სათანადოპირობებითუზრუნველყოფს მასში ჩართულ
ბავშვებს;

• ყველა ბავშვს აქვს უფლება მიიღოს ხარისხიანი განათლება ;

• ინკლუზიური განათლება განაპირობებს ინკლუზიური საზოგადოების წარმოშობას და ეფექტურობას.

დეკლარაციის თანახმად, მოსწავლეები შესაძლოა საჭიროებდნენ დროებითან მუდმივ დახმარებას სასკოლო
სისტემაში შემდეგი მიზეზების გამო:

• სოციალურ-ემოციური მდგომარეობა ,და/ან

• ეკონომიკური მდგომარეობა ,და/ან

• პოლიტიკური მდგომარეობა ,და/ან

• თანდაყოლილი შეზღუდული შესაძლებლობა ,და/ან

• შეძენილი შეზღუდული შესაძლებლობა .

აქედან გამომდინარე, განათლების ხელმისაწვდომობაზე მსჯელობისას საუბარია არა მხოლოდბავშვთა
ისეთუმცირესობაზე , როგორიცაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, არამედსკოლაში მოსიარულე
ბავშვების უმრავლესობაზე ,და მათშორის შშმ ბავშვებზე .

სალამანკას დეკლარაციაში მკაფიოდაა განსაზღვრული, რომ:

• ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს განათლების მიღების შესაძლებლობა მიუხედავადიმისა , აწყდება თუარა
ბარიერებს სწავლისა და განვითარების პროცესში;

• ინკლუზიურმა განათლებამ უნდა უზრუნველყოს ისეთი განათლების მიღება , რომელიც ბავშვებს
აარიდებს არასრულფასოვნების კომპლექსისა და ამითგანპირობებული უარყოფითი გრძნობების განვითარებას;

• ინკლუზიური განათლება გულისხმობს თანამშრომლობას და არა კონკურენციას.

ყოველივე ეს მოითხოვს ცვლილებების განხორციელებას სასწავლოდაწესებულებებში. უპირველეს ყოვლისა ,
ეს ეხება მოსწავლეებს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას. ასევე , მოსწავლეებისათვის განათლების უფრო
გეგმაზომიერადმიწოდებას.





სოცია ლურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფა კულტეტი,

სოცია ლური მუშაობის სა მაგისტროპროგრა მა ,

ა რჩევითი კურსი

სოცია ლური მუშაობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (გსმ) პირებთა ნ

თამარზაა ლიშვილი, MSW, MA

მოწვეული ლექტორი

სამუშაოა დგილი - აა იპ პირველი ნაბიჯი სა ქა რთველო; დირექტორი

საკონტა ქტოინფორმაცია :

ტელ.: 577 76 11 88

ელ. ფოსტა :   t.zaalishvili@firststep.ge

გსმ პირები და მათი ოჯახის წევრები: რა ეტაპებს გადიან მშობლები; კრიზისული პერიოდები;
ურთიერთობები და-ძმებს შორის. გსმ პირების აღზრდის პრინციპები; პოზიტიური გარემოს შექმნა;
საჭირო სპეციალისტები: ფსიქოლოგი, მეტყველების თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი,
სპეციალური მასწავლებელი, ოჯახის მასწავლებელი.

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების mSoblebsa da ojaxis sxva wevrebze
gavlena didi xania warmoadgens specialistebis interesis sferos, bevri wigni
daiwera am Temaze bolo aTwleulebis manZilze (mag. Cini, uini da voltersi, 1978;

rosi, 1964; seligmani 1991…). Sesabamisad, sakmაo codna dagrovda aseT ojaxebze,

rac xelmisawvdomia specialistebisTvis.

imisaTvis raTa შევაფასოთ გსმ პირების gavlena mSoblebsa da ojaxis sxva wevrebze,
saWiroa gavigoT Tu rogor funqcionireben es ojaxebi. aqedan gamomdinare, am

ლექციაზე, ganxiluli iqneba განსაკუთრებულ საჭიროებებთან Seguebis procesi da is

sxvadasxva modelebi, romlebic aRweren ojaxebis funqcionirebas.

ადაპტაციის etapobrivi modeli

bevri avtori განსაკუთრებულ საჭიროებასთან adaptaciაs asaxavs როგორც reaqciaTa
etapebis erTobliobas, dawyebuli Sokidan, uaryofis, brazis, mwuxarebis,

ganmartoebisa da reorganizaciis etapebis gavliT Seguebis mdგomareobamde.
Tumca, sinamdvileSi, adaptaciis procesi ase martivad, erTi etapidan meoreze
gadasvlas ar gulisxmobs. reaqciis donis amsaxveli klaknili xazebi uCvenebs,
rom erTi reaqcia SeiZleba garkveul dros Warbobdes sxvebs, magram amave dros,
Tan axldes sxva reaqciebic. magaliTad, rodesac mSobelTa ZiriTadi reaqcia
aris brazi, isini SeiZleba amavdroulad sakmaod mZafrad ganicdidnen uaryofasa
da mwuxarebas, da amasTan erTad saxeze iqneba sxva reaqciebic SedarebiT naklebi
intensiobiT. naxavT rom, mwuxarebis/sevdis reaqcias yvelaze maRali maCvenebeli



aqvs, vinaidan am modelis mixedviT miCneulia, rom mwuxarebisa da sevdis gancda
yvelaze metad gavrcelebuli da myari gancdebia yvela etapze.
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Soki da gaurkvevloba - rodesac adamiani ver axerxebs momxdaris gaazrebas,
gadamuSavebas, ver poulobs movlenis axsnas. xSiria SegrZneba, rom “|rac xdeba
sizmaria,” an “es SeuZlebelia me dammarToda”.

rogorc wesi, Soki aris mSoblebis pirveli tipiuri reaqcia, rodesac isini igeben
Svilis mdgomareobas/diagnozs. mSoblebi aRweren am reaqcias, rogorc: dabneuloba,
urgrZnobeloba, „gabuJeba“, dezorganizebulobasa da ususurobas. bevri mSobeli
ambobs, rom maT ar SeswevdaT unari gaegoT Tu ras niSnavda is informacia, rac
miawodes misi Svilis Sesaxeb. erT-erTi deda igonebs, rodesac pediatrma Seatyobina
misi 18 Tvis Svilis cerebraluri damblis diagnozi, man daiwyo tirili da meti
aRaraferi esmoda, ar icoda Tu ras niSnavda cerebraluri dambla, magram icoda,
rom es raRac cudi iyo. meore dedam gadmocemiT is Zalian mSvidad ismenda
nevrologis axsna-ganmartebas centraluri nervuli sistemis Zlieri dazianebis
SesaZeb, romelic misi 14 wlis qaliSvils avtoavariis Sedegad daudgines.

3 4 5

შოკი უარყოფა ბრაზი სევდა გარიყულობა რეორგანიზაცია ადაპტაცია



informaciis miRebis Semdeg, is mSvidad Cajda manqanaSi da gaemgzavra saxlisken,
Tumca ramodenime kilometris gavlis Semdeg, uecrad cudad igrZno Tavi, mas daewyo
gulisreva, waerTva Zala kidurebSi da veRar SeZlo gzis gagrZeleba.

Sokuri mdgomareoba, rogorc wesi grZeldeba ramodenime saaTidan ramodenime
dRemde. rodesac es mdgomareoba SedarebiT gaivlis, mSoblebi metad mzad arian
miiRon da gaigon informacia bavSvis mdgomareobis Sesaxeb. rogor wesi, am dros
ukve mowadinebuli arian rac SeiZleba meti gaigon dTu ra SeuZliaT maT gaakeTon
TavianTi SvilisTvis.

uaryofa

Soks, rogorc wesi moyveba faza, romelic xasiaTdeba Seqmnili situaciis
realurobis ar dajerebiT, uaryofiT. zog SemTxvevaSi, mSobeli ar iRebs faqts,
rom mis Svils problemebi aqvs, maSinac ki, rodesac problemebi aSkaraa. isini ver
amCneven, ignorirebas ukeTeben bavSvis mdgomareobis an qmedebis mniSvnelovnebas..
isini SesaZloa fiqrobdnen, rom raRac Secdomas aqvs adgili. sruliad gasagebia,
rom maT undodeT sxva specialistis azris mosmena (risi saSualebac unda hqondeT).
Tumca, zogierTi mSoblisTvis, es SeiZleba gaxdes xangrZlivi Ziebis,
specialistisdan specialisTan dausrulebeli siarulis procesi, rodesac eZebs
iseT adamians, romelic ufro imedian progrnozs gaakeTebs. amgvari Zieba ki
Seguebis process uSlis xels. amitom, Zalzed mSnivnelovania, profesionalebis
samarTlianoba da gulaxdiloba mSoblebTan urTierTobisas, isini ar unda
cdilobdnen zedmetad imediani an ararealisturi  progrnozis gakeTebas, ra Tqma
unda arc Zalian unda „daamZimon“ suraTi. mSoblebis mier profesionalebis Sesaxeb
gakeTebuli ukukavSiridan Cans, rom is rac yvelaze metad sWirdebaT maT
specialistebisgan am dros, aris akuratuloba (sizuste, skurpulozuroba) da
gulaxdiloba. mSoblebs  undaT specialistebisgan gaigon zustad is rac maT ician,
da isic rac ar ician. mSoblebisTvis Zalian damabnevelia, rodesac specialistebi
ar eTanxmebian sxva specialistis mier dasmul diagnozs an prognozs (mSoblis
TandaswrebiT Riad gamoxataven kolegis mimarT ukmayofilebas), aman SesaZloa
gaaZlieros maTi uaryofa da Seaferxos Seguebis procesi.

uaryofa, rogorc stresTan gamklavebis droebiTi strategia sakmaod Sedegiania,
radgan mSoblebs aZlevs dros moergon situacias. uaryofa problematuri xdeba
maSin, rodesac es mdgomareoba droSi iweleba da intensiur formebs iRebs. rogorc
aRniSnuli modelidan Cans, uaryofis reaqcia warmodgenilia Seguebis mTeli
periodis ganmavlobaSi, maSinac ki, rodesac mSoblebi ukve nawilobriv morgebulni
arian situacias, zogjer saxezea uaryofis elementebic. magaliTad: daunis
sindromis mqone bavSvis mamas sjeroda, rom mis Svils yvelaferi esmis, rasac

eubnebian, da rom mas mxolod metyvelebis problema hqonda.

profesionalebi metad mgZnobiareni unda iyvnen mSoblis uaryofis reaqciis
xarisxis mimarT. maT SeiZleba Zalian didi daxmareba gauwion mSobels uaryofis
reaqciis, rogorc stresTan gamklavebis erT-erTi saSualebis swored gamoyenebasa
da daZlevaSi. Tumca, mSobelTan pirdapiri SewinaaRmdegeba rodesac is iyenebs
uaryofis reaqcias, naklebad efeqturia, xSirad amas moyveba mSoblebis mxridan
mZafri emociebi, aRelveba, rac SeiZleba dasruldes specialistis SecvliT da ara



bavSvis mdgomareobis gacnobierebiT. rodesac saxezea uaryofis reaqcia, am dros
umjobesia specialistma mSobelTa mimarTebaSi gamoiyenos aqtiuri mosmenis teqnika
da Tan Zalian faqizad miawodos obieqturi informacia bavSvis ganviTarebisa da
progresis Sesaxeb. am gziT, mSoblebs davexmarebiT uaryofis reaqciis TandaTan
daZlevaSi.

ბrazi - rodesac mSoblebi iwyeben realuri situaciis aRqmasa da miRebas, isini

gadadian Semdeg fazaze, rac brazSi gamoixateba. maT brazi erevaT imis gamo, rom

maT Svils პრობლემები aqvs. isini iwyeben mizezebisa da damnaSavis Ziebas. mSoblebma
SeiZleba samedicino personalis dadanaSauleba daiwyon da maTze mimarTon
TavianTi brazi. aseve SeiZleba daiwyos „didi gamoZiebis procesi“ orive mSoblis
ojaxis istoriisa, xom ar yofila gvarSi vinme msgavsi problemebiT. Tu aseTi
aRmoCnda, maSin agresia gadava im mewyvilis mimarT, romelsac hyavs aseTi naTesavi.
aseve, brazs safuZvlad SeiZleba edos mSoblis danaSaulis gancda, rom mis
pasuxismgebelobazea Svilis SezRuduloba..

mniSvnelovania gavacnobieroT, rom mSoblebi gabrაzebuli arian profesionalebzeც.
brazi aris erT-erTi reaqciaTagani, romelsac umetesoba mSobeli ganicdis rogorc
adaptaciis procesis nawils. mSoblebs sWirdebaT gamoxaton es brazi da agresia,
imisaTvis rom waiwion win adaptaciis procesSi. ase rom, profesionalebma xeli
unda Seuwyon mSoblebs aRmoaCinon da gamoxaton TavianTi brazi, raSic, isev da
isev aqtiuri mosmenis teqnikebi dagexmarebaT

sevda - sevdis reaqcia, xSir SemTxvevaSi moyveba brazs, rac umetesad gahyveba
mSobels mTeli adaptaciis process periodSi. es aris reaqcia, romelsac iwvevs im
molodinebisa da  ocnebebis rRveva, romelic mSobels hqonda bavSvis mimarT.
mSoblebs sWirdebaT dro, raTa “gamoiglovon” im idealuri bavSvis xatis dakargva,
romelic maT warmodgenebSi hqondaT. sevda, depresia,  da zog SemTxvevaSi

sasowarkveTa, sruliad gasagebi reaqciebia. mSoblebis gadmocemiT, maT uamravi
saaTi aqvT gatarebuli tirilSi, zogi ki imdenad cudad grZnobda Tavs, surda
garkveuli droiT „moekveTa“ socialuri kontaqtebi da nacnobebi. mniSvnelovania,
profesionalebma ar Seafason da ar gamoitanon garkveuli daskvnebi mSoblebis
Sesaxeb, sevdis an depresiul reaqciebze dayrdnobiT, erTi SemTxvevis msgavsad,
rodesac dedas mwvave depresiuli reaqcia hqonda, Svilis diagnozis Setyobis gamo.
specialistebis mxridan es reaqcia Sefasda rogorc klinikuri depresia da Caiwera
kidec bavSvis istoriaSi. profesionalebma unda gaacnobieron, rom sevda da
depresiuli reaqcia, es aris normaluri reaqcia adaptaciis procesSi da mSoblebs
ar unda mivaweboT iseTi iarliyi, rogoricaa depresiuli an nevrotuli imis gamo,
rom mas aqvs msgavsi reaqcia garkveuli periodis ganmavlobaSi.

gariyuloba/ganmartoeba - sevdas moyveba garkveuli saxis gariyuloba, sakuTar TavSi
Caketiloba, rodesac mSoblebi grZnoben erTgvar „sicarieles“ da TiTqos
aRarafers ar aqvs maTTvis mniSvneloba. cxovreba midis, magram TiTqos dakarga
Tavis azri. am reaqciis maxasiaTeblebidan SegviZlia davinaxoT, rom mSoblebma maTi
survilis sawinaaRmdegod, daiwyes realobis miReba. swored es fazaa, gadamwyveti
adaptaciis procesSi.



reorganizacia/gardaqmna - reorganizacia, reaqciaa, romelic moyveba gariyulobas. is
xasiaTdeba realobis xedviTa da momavlis imediT. mSoblebi metad fokusirebuli
arian imaze, Tu ras SeiZleba maT Svilebma miaRwion, vidre imaze Tu ra SeiZleba
dakargon an gamotovon.

rodesac mSoblebi am etaps miaRweven, am dros, isini metad dainteresebuli xdebian
maTi Svilis cxovrebiT, masTan urTierTobiT da mSobelTa ganaTlebis programebSi
monawileobiT. ase rom, es kargi droa profesionalebisTvis CarTon bavSvebi da
mSoblebi sxvadasxva programebSi. bavSvis ganviTarebis procesSi aqtiuri CarTva da
sxva mSoblebTan Sexvedra, Zalian exmareba mSoblebs, ukeT igrZnon Tavi da
warmatebulad gadavidnen adaptaciis Semdgom etapze.

adaptacia

da bolos, mSoblebi gadadian im etapze, rodesac sruliad ergebian situacias da
avlenen mowiful da adeqvatur emociebs isini saqmis kursSi arian TavianTi Svilis
saWiroebebis Sesaxeb da aqtiurad iRwvian maTi keTildReobisTvis. bavSvis mimarT
iseTive damokidebuleba aqvT, rogorc ojaxis sxva wevrebis mimarT, da ar avlenen
gansakuTrebul, gadametebul mzrunvelobas.

adaptaciis procesi aris normaluri jansaRi reaqcia bavSvis მდგომარეობაზე da
SeiZleba ganxiluli iyos rogorc danakargis dros travmatuli reaqciis  msgavsi
(kubler-ross, 1969; vorden, 1983.) zogierTi mSobeli gadis adaptaciis mTel process
ramodenime dReSi, roca sxvebs wlebi sWirdebaT. iseve rogorc nebismier did
danakargs, SezRudul SesaZleblobebTan SeguebisTvis umetes mSobels ori weli
sWirdebaT. Tumca, zogierT mSobels gacilebiT meti dro sWirdeba, zogi ki
saerTod ver axdens srul Seguebas. mag: 12 wlis daunis sindromis mqone biWis mamam
Tqva, rom mas jer kidev ar SeeZlo daejerebina, rom is misi Svili iyo.

gza, romelsac gadis mSobeli adaptaciis procesSi SeiZleba daCqardes an piriqiT
Seneldes iqidan gamomdinare, Tu ras akeTeben mSoblebi an ras eubnebian maT
specialistebi. specialistebma SeiZleba Seaferxon adaptaciis procesi,
aramgZnobiare damokidebulebiT, da amiT ganamtkicon mSoblis brazi, agresia,
romelic SesaZloa gadaiqces fiqsaciad, igive SeiZleba moxdes ararealisturi
prognozis micemis dros, rasac xSirad mivyavarT mSoblis uaryofis etapze
fiqsirebamde.

zogma mSobelma SeiZleba nawilobriv gaiaros adaptaciis procesi
diagnozis/danakargis molodinSi. aseTi mSoblebisTvis, diagnozis gansazRvra Svebis
momgvrelia, mag, rodesac profesionalebisTvis rTuli iyo zusti diagnozis dasma
da sabolood dasves diagnoze. aseve, swavlis sirTuleebis mqone bavSvis mSoblebi,
romlebic igeben, rom maT Svils aqvs disleqsia, grZnoben Svebas, radgan igeben
sirTuleebis gamomwvev mizans.

gamoklvevebSi (hornbi 1987; raiT, grender da samerofi, 1984) bevri mSobeli ambobs,
rom maT ganicades emociebi, romelic asocirdeba erTdroulad erTze met
etapTan/fazasTan, rodesac sxvebi dafiqsirebulan erT fazaze sakmaod didi xnis
ganmavlobaSi. zogi mSobeli ambobdan, rom maT gaiares yvela faza, magram sxva



TanmimdevrobiT. naTelia, rom TiToeuli pirovnebisTvis es procesi
sxvadasxvagvarad mimdinareobs.

მშობლებთან/ოჯახის წევრებთან მუშაობა/კომუნიკაცია

bavSvis dabadeba ojaxSi uzarmazar bednierebasTan asocirdeba, mSoblebs
eZlevaT SesaZlebloba gamoscadon sakuTari Tavi dedebis da mamebis rolSi, daiwyon
mzrunveloba im patara arsebaze, romelsac  manamde mouTmenlad elodnen, maT
uCndebaT imedebi da molodinebi imis Sesaxeb, Tu rogori iqneba maTi Svili. udaod
yvela mSobels unda, rom misi Svili iyos saukeTeso, lamazi, Wkviani da janmrTeli.
yvela momavali mSobeli qmnis warmosaxvaSi bavSvis misTvis sasurvel xats.

mas Semdeg, rac mSoblebi gaigeben, rom isini pataras elodebian, ukve Cndeba
sxvadasxva sazrunavi da iwyeba fiqri am sakiTxebis irgvliv, Cndeba kiTxvebi: biWi
iqneba Tu gogo? ra davarqvaT? vis daemsgavseba? celqi iqneba Tu mSvidi? rogor
movawyoT an gadavakeToT saxli bavSvis interesebis gaTvaliswinebiT? da sxva...

yvelanairi sazrunavis motivacia warmoadgens mSoblebis survils, rom bavSvs
Seuqmnan jansaRi garemo da gazardon `kargi Svili”.

Tumca bevri ram bavSvzec aris damokidebuli. deda orsulobis manZilze elis
Tavis momaval pataras, amyarebs imedebs, warmosaxvaSi qmnis warmodgenas bavSvze,
romelic umravles SemTxvevaSi idealuria. rodesac ojaxSi bavSvi daibadeba, amis
Semdeg mSoblebi ukve marto aRar iReben gadawyvetilebebs, isini cdiloben mxari
auban da miyvnen bavSvis ganviTarebas, moiqcnen ise, rogorc bavSvis saWiroebebi
karnaxobs.

sazrunavi mSobels marTlac bevri aqvs, xolo sazrunavi miT ufro matulobs,
rac  meti mzrunveloba sWirdeba bavSvs. yvela bavSvi Taviseburi da gansxvavebulia:
zogi bavSvi bunebriv kvebas eCveva da amiT kmayofildeba kidec, zogs xelovnuri
kveba sWirdeba, zogi xSirad tiris da Wirveulobs, zogierTi male swavlobs Ramis
qoTnis moxmarebas, zogi gvian swavlobs dgomas da siaruls da sxv.

zrdasTan erTad bavSvs meti yuradReba sWirdeba, xolo Tu bavSvis ganviTareba
Senelebuli an gaZnelebulia, sazrunavTan erTad mSoblis emociuri mdgomareobac
icvleba. mSobels, rodesac eubnebian, rom misi Svili usinaTloa, an verasodes
SeZlebs gadaadgilebas, man am dros bunebrivia didi sirTuleebis winaSe SeiZleba
igrZnos Tavi.

mSobels am dros SesaZloa gauCndes imedgacruebis gancda, mas SesaZloa
gauWirdes  sakuTar SvilTan dakavSirebuli sirTuleebis mSvidad aRqma. mSoblebis
reaqcia xSirad mZimea. isini zogjer sakuTar TavSi iketebian da uars amboben gare
samyarosTan urTierTobaze.



kvlevebi aCvenebs, rom mSobeli dabneuli da gaRizianebulia maSin, rodesac ar
icis, Tu rogor moerios amden sazrunavs, rogor daexmaros bavSvs ganviTarebaSi da
rogor miiRos Svili iseTi, rogoric aris.

fsiqologebi mSoblebs urCeven:

 miiReT realoba iseTi, rogoric aris.

 SeinarCuneT simSvide.

 ar CavardT panikaSi da arc problemebis ignorirebas mimarToT.

 gamoiCineT nebisyofa.

mSoblebi xSirad gamoTqvamen gulistkivils imis gamo, rom aRniSnuli
rekomendaciebi saTqmelad ufro iolia, vidre gansaxorcieleblad. Tavs iCens iseTi
Zlieri emociebi rogorebicaa Soki, gabrazeba. xSirad mSoblebs mZime depresiac ki
emarTebaT sakuTari Svilis mdgomareobis gacnobierebisas. bunebrivia, rom msgavsi
reaqciebi  xels uSlis maT gausworon Tvali realobas da adekvaturi gzebi dasaxon
bavSvis ganviTarebis uzrunvelyofisaTvis.

mSoblebs aucileblad sWirdebaT daxmareba, raTa maT sworad Seafason Svilis
ganviTareba, amJamindeli mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtiva.

mSoblebs aucileblad sWirdebaT kavSiri im kvalificiur specialistebTan,
romlebsac aRniSnul problematikasTan muSaobis profesiuli gamocdileba aqvT.
xolo specialistebi aucilebelia, erTis mxriv xels uwyobdnen bavSis ganviTarebas,
xolo meores mxriv mWidrod TanamSromlobdnen mSoblebTan da exmarebodnen maT.

ra SeuZliaT mSoblebs

 bavSvis zrdisa da ganviTarebis procesi warmarTon bavSvebis SesaZleblobebis

Sesabamisad

 gazardon bavSvis damoukideblobis xarisxi sazogadoebaSi CarTvis

xelSewyobisaTvis

 gulwrfelad uyvardeT Svilebi, hqondeT jansaRi urTierTobebi

garSemomyofebTan da iyvnen aRsavse dadebiTi emociebiT

ra sWirdebaT mSoblebs

 informacia/codna _ moipovon informacia განსაკუთრებული საჭიროების Sesaxeb,

mimarTon organizaciebs, romlebic muSaoben am Tematikaze, moZebnon da

daukavSirdnen im mSoblebs, visac msgavsi tipis Svilebi hyavT, Seqmnan aqtiuri

jgufebi, imisTvis rom daculi iyos maTi da maTi Svilis uflebebi.



 realobis swori Sefaseba _ Seafason da miiRon realoba iseTi rogoric aris,

ifiqron da dagegmon, Tu ra unda gakeTdes imisTvis, raTa maTi Svili

sazogadoebis sruluflebiani wevri gaxdes, miuxedavad gansakuTrebuli

saWiroebisa.

 emociuri wonasworobis SenarCuneba _ rogorc wesi mSoblebisTvis  sakmaod

stresulia imis gacnobiereba, rom maTi Svili gansakuTrebul zrunvas saWiroebs

da `ar gavs sxvebs”, xSiria Sokis, sircxvilis, danaSaulis gancda.

gamocdileba cxadyofs, rom mSoblebi, romlebic mZimed gancdian sakuTari Svilebis

mdgomareobas, saTanadod veRar axerxeben Svilebze zrunvas.

yovelive zemoT Tqmulidan gamomdinare, cxadia, rom im specialistebs
(maswavlebeli, aRmzrdeli, fsiqologi, socialuri muSaki), romlebic SSm bavSvTan
muSaoben, unda flobdnen informacias mSobelTa Sesaxeb, icnobdnen maT problemebs
da SeeZloT swori komunikacia maTTan. amis miRwevis erTerTi pirobaa specialistisa
da mSoblis TanamSomloba da zogadad swori informaciis floba SezRuduli
SesaZleblobebis Sesaxeb.

da-Zmebi (dedmamiSvilebi, ”siblingebi”)

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvisa da misi da-Zmebis erTmaneTTan
damokidebuleba mniSvnelovania maTi fsiqo-socialuri ganviTarebisaTvis.

bavSvebi erTmaneTisgan bevr rames iTviseben, pirvel rigSi ki socialur unarebs
iZenen. dedmamiSvilebi erTmaneTTan urTierToben TamaSis da sxva ojaxuri
aqtivobebis procesSi. zogjer maT, SesaZloa, kinklaobac mouvideT, esec problemebis
damoukideblad gadalaxvis swavlis erTerTi SesaZleblobaa. Tu da-Zmebs Soris
xSiria konfliqtebi, mSoblebma ar unda waaxalison da arc ugulebelyon bavSvebis
saqcieli, winaaRmdeg SemTxvevaSi bavSvebi CaTvlian, rom konfliqti urTierTobisas
erTerTi gamarTlebuli saqcielia.

rodesac (dedmamiSvilebi) erTadADcxovroben ojaxSi da erTerTi maTgani
SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvia, SesaZloa danarCeni da-Zmebi garkveuli
sirTuleebis winaSe aRmoCndnen:

 eWvianoba. SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvis siblingma SesaZloa CaTvalos,

rom mTeli yuradReba mis daze an Zmazea mimarTuli, ris gamoc Tavad moklebulia

mSoblis saWiro mzrunvelobas. amis gamo SeiZleba egonos, rom misi dedmamiSvili

ufro uyvarT, vidre is, daekargos keTilganwyoba da mimRebloba, gauCndes

agresia, rac da-Zmebs Soris harmoniuli urTierTobis ganviTarebas xels SeuSlis.

 sibraluli. SesaZloa siblings gauCndes sibralulis gancda SezRuduli

SesaZleblobis mqone dis an Zmis mimarT, afasebdes, rogorc `sawyals”, ar hqondes

imis rwmena, rom masac gaaCnia ganviTarebis individualuri perspeqtivebi,



situacias afasebdes, rogorc uimedos. amgvari damokidebulebac ganixileba,

rogorc negatiuri, radgan erTi meores ar uyurebs, rogorc Tanaswors.

 daCagvra. SesaZloa janmrTelma siblingma SezRuduli SesaZleblobis mqone da/Zma

daCagros, xolo am ukanasknels ar Seswevdes Zala daicvas sakuTari interesebi.

arTmevdes mas saTamaSoebs, ar rTavdes TamaSebSi, dominirebdes masze. Sedegad

orive maTgans Camouyalibdeba araadekvaturi TviTSefaseba, SezRuduli

SesaZleblobis mqone bavSvs ar Camouyalibdeba kompetenturoba, xolo misi

siblingi CaTvlis, rom meti upiratesobiT sargeblobs. zemoaRniSnuli

urTierToba araswori ganwyobebis SemuSavebas iwvevs.

 sircxvilis grZnoba. aris SemTxvevebi, rodesac janmrTeli da an Zma

ganicdis sircxvilis grZnobas, misi SezRuduli SesaZleblobis mqone

dis/Zmis gamo. mas eSinia, rom dascineben Tanaklaselebi, megobrebi,

gauWirdeba piradi cxovrebis awyoba. amis gamo, is cdilobs moaridos SSm

da/Zma sazogadoebriv urTierTobebs, ukrZalavs ezoSi gasvlas, skolaSi

siaruls. cdilobs `damalos” misi arseboba. amgvari damokidebulebiT

zaraldeba, rogorc SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvi, aseve misi

dedmamiSvili. xeli eSleba bavSvis socializacias, ganaTlebas. aseve,

janmrTeli dedmamiSvili iketeba Tavis warmodgenebSi, mas gauWirdeba

miiRos realoba, is Tu Tavad ar gadalaxavs bariers mudmivi stresis qveS

iqneba. am SemTxvevaSi aucilebelia mSoblebma da ojaxis sxva wevrebma

gamoiCinon keTilgoniereba da daexmaron maT problemis daZlevSi,

SesaZloa saWiro gaxdes ojaxis fsiqologis an sxva kompetenturi piris

CarTvac.

rekomendaciebi da-Zmebs Soris urTierTobis gaumjobesebisaTvis:

 mSobeli unda cdilobdes, yuradReba Tanabrad dauTmos Svilebs, ar

batonobdes ojaxSi imgvari damokidebuleba, rodesac mTeli yuradReba

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvisken iqneba gadatanili, xolo

danarCenebi uyuradRebod darCebian.

 mSoblebma unda daanaxos danarCen Svilebs, rom SezRuduli SesaZleblobis

mqone bavSvsac aqvs Tavisi Zlieri mxareebi da SeuZlia miaRwios warmatebas

garkveul sferoebSi.

 rekomedebulia, mSoblebma moifiqron iseTi TamaSebi, romelSic bavSvebi,

miuxedavad gansxvavebuli SesaZleblobisa, xalisiT CaerTvebian.

 ar unda Seuwyos xeli bavSvis izolacias, piriqiT aqtiurad unda gazardos

misi CarTuloba ojaxur aqtivobebSi.



 Seecados xeli Seuwyos da-Zmebis Tanaswor da harmoniul urTierTobebs, ar

dauSvas fizikurad Zlierma upiratesoba moipovos SezRuduli SesaZleblobis

mqone bavSvze.

 auxsenas, rom SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvi iseTive uflebebiT

sargeblobs ojaxSi, rogorc sxva danarCeni, rom isic aqtiuri da

sruluflebiani wevria.

sasurvelia zomierad da adekvaturad CarTos mSobelma ufrosi asakis an ufro
meti unarebis mqone da-Zmebi SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvze zrunvis
sxvadasxva sakiTxebSi, magram ar unda gadaabaros maT mTel pasuximgebloba.

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis ganviTarebis xelSewyobisTvis mSoblebs
xSirad uwevT urTierToba sxvadasxva profilis eqimebTan, romlebsac Tavisi wvlili
SeaqvT bavSvis janmrTelobis gaumjobesebasa da SenarCunebaSi.   samedicino
personalis garda arian aseve momijnave dargebis specialistebi, romlebic Zalian
mniSvnelovan rols asruleben bavSvis ganviTarebaSi.  ganvixiloT, Tu vin arian es
specialistebi da  ra aris TiToeuli maTganis funqcia.
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ათვისების პრობლემა , ფიზიკური გარემო. რეკომენდაციები მშობლებისთვის, სოციალური მუშაკის როლი.

bavSvis normaluri ganviTarebidan gadaxris gamovlena an prognozireba did

problemas warmoadgens rogorc medikosebisTvis, aseve neirofsიqologebisaTvis.
sirTules warmoadgens is, rom garegnulad gamoxatul klinikas gansxvavebuli
mizezebi SeiZleba edos safuZvlad, Tanac araerTi.

bavSvis ganviTarebis darRvevis sxvadasxva forma arsebobs. maTi umravlesoba,
bavSvis dabadebisTanave vlindeba Tumca arsebobs ganviTarebis darRvevebis iseTi
formebic, romelic mkveTrad gamoxatuli mxolod 3-4 wlis asakSi xdeba.

aris SemTxvevebi, rodesac bavSvs aqvs erTdroulad ori klinikuri
mdgomareoba. amis diagnostireba sakmaod rTuldeba, saWiro xdeba
maRalteqnologiuri kvlevebi da multidisciplinuri midgoma.

mcdari diagnozis SemTxvevaSi adgili aqvs araadeqvatur mkurnalobas,
stigmatizacias da rac mTavaria - bavSvis damaxinjebul momavals. ganviTarebis
darRvevis  yvela SemTxvevaSi, aucilebelia bavSvis adreuli diagnostika da
Sesabamisi sareabilitacio programis SemuSaveba. rac ufro adre iqneba bavSvi
CarTuli saswavlo procesSi, miT ufro meti Sansi aqvs mas daZlios ganviTarebis
darRvevebi da miaRwios sakuTari SesaZleblobebis maqsimums.



diagnostikis sizustisaTvis aucilebelia ganviTarebis darRvevebis klinikuri,
fsiqologiuri da neirofsiqologiuri niSnebis codna. swored am niSnis mixedviT
iqmneba sakvalifikacio sistemebi, rac praqtikos pediatrebs, nevrologebs,
fsiqiatrebs da fsiqologebs uiolebs Semdgom diagnostikas.

arsebobs IDC-10 (evropuli) da DSM (amerikuli) klasifikaciebi, romlebiTac
sasurvelia visargebloT dResdReobiT.

normaluri ganviTarebidan gadaxras iwvevs bavSvis centralur nervul
sistemaze xangZlivi, rogorc biologiuri, aseve fsiqo-socialuri faqtorebis
paTologiuri zemoqmedeba.

darRvevvebze gavlenas axdens endogenuri Tu egzogenuri faqtorebi,
mniSvneloba aqvs faqtorebis zemoqmedebis periods da xangZlivobas.

gonebrivi ganviTarebidan gadaxra, romelic gonebriv CamorCenilobas iwvevs,
SeiZleba mravali mizeziT iyos gamowveuli. gamoyofen mucladyofnis
(prenatalur), mSobiarobis (perinatalur) da dabadebis Semdgom (postnatalur)
faqtorebs:

1. mucladyofnis faqtorebia:

 genetikuri:
- qromosomuli daavadebebi (mag. daunis sindromi, myife X sindromi...)
- metabolizmis Tandayolili darRvevvebi (mag. fenilketonuria,

galaqtozemia da 11 kidev sxva)

 SeZenili:
- dedis infeqciebi( citomegalovirusi, listeriozi)
- dedis intoqsikacia medikamentebiT
- dedis janmrTelobis sxva mdgomareobani,

2. nayofis alkoholuri sindromi

 embrionaluri ganviTarebis cvlilebebi:
- Tandayolili anomaliebi:
- nervuli milis ganviTarebis defeqtebi

3. mSobiarobis faqtorebi

 mwvave placentaruli ukmarisoba;

 travmuli mSobiaroba;

 nayofis qronikuli hipoqsia (Jangb. ukmarisoba)

 asfiqsia;

4. axalSobilobis anu neonataluri faqtorebi:



 infeqciebi: meningiti, encefaliti, parazitebi;

 qala-tvinis samSobiaro tramvebi;

 sisxlCaqceva tvinis nivTierebaSi;

 hipoqsiur-iSemiuri encefalifatia;

 toqsiuri nivTierebebiT mowamvla (kvebiTi);

 gulyriTi sindromebi (vestis, lenoqs-gastros sindromi);

 garemos qronikuli deprivacia (araxelsayreli garemo, Zaladoba da
Seuracxyofa, izolireba);

rodis unda avtexoT gangaSi da rogor mivxvdeT ganviTarebis darRvevebs?
Ggarda klinikuri simptomebisa, romelic Znelad, Tumca mainc vlindeba,
yuradReba eqceva individis nervul-fsiqiur ganwyobas.

fsiqologebi amis mixedviT gamoyofen nervul-fsiqikuri reagirebis oTx
tips:

1. 0-3 weli - reagirebis somato-vegetatiuri done: xasiTdeba vegetatiuri
simptomebiT, rogoricaa sxeulis temperaturis mateba, kanis siwiTle,
Zilis da madis Secvla, kuW-nawlavis funqcionirebis darRveva, pirobiTi
refleqsebis gaZliereba;

2. 4-10 weli - reagirebis fsiqomotoruli done: damaxasiaTebelia
fsiqomotoruli aRgzneba, gaRizianebadoba, tikebi, enaborZikoba, enurezi.

3. 7-12 weli - reagirebis afeqturi done: xasiaTdeba sxvadasxva saxeobis
SiSebiT, iolad afeqturi aRgznebadobiT, negativizmiT da agresiis
gamovlinebiT;

4. 12-16 weli - reagirebis emociur-ideatoruli done: damaxasiaTebelia
pubertatuli (gardatexis) asakis movlenebi, magram ufro gazviadebuli;

SesaZlebelia romelime donem gadafaros erTmaneTi, EerTi donidan meoreze
gadasvla zogjer konfliqts axdens pirovnebis SigniT, rac
gasaTvaliswinebelia ganviTarebis darRvevebis Sesafasebis dros.

ganvixiloT is ZiriTadi darRvevebi, rac Cvilobis, bavSvobis asakSi
gvaZlevs niSans. aRniSnuli klasifikaciis mixedviT aseTi patologia bevria,
Tumca procentulad ufro gvxvdeba qvemoT CamoTvlili:



- gonebrivi CamorCeniloba (oTxi forma);
- daswavlis unaris darRvevebi (kiTxvis, weris, maTematikuri);
- komunikaciis darRvevebi (metyvelebis darRveva, enaborZikoba);
- motoruli Cvevis darRveva (koordinaciis darRveva, naTxemis ujredebis

Tandayolili dazianeba);
- yuradRebis deficiti da qceviTi aSliloba (hiperaqtivoba)
- sqesobrivi identifikaciis darRvevebi;
- gamoyofis sistemis darRvevebi (enurezi, enkoprezi)
- tikebi (Jil de la turetis daavadeba);
- Cvilobis, bavSvobis AdarRvevebi (mijaWvulobis reaqtiuli darRveva,

mutizmi).
Ees yvelaferi fsiqologiuri ganviTarebis ganzomilebaa, xolo somaturi

mdgomareobidan unda gamovyoT nervuli sistemis daavadebebi:

- c.n.s (centraluri nervuli sistemis) anTebiTi daavadebebi (meningiti,
encefaliti);

- sistemuri atrofiebi (verdnig -Hhofmanis daavadeba);
- demielinizaciiT mimdinare daavadebebi da miopaTiebi (miastenia gravis);
- epilefsia;
- bavSTa cerebraluri dambla;
- nervuli sistemis sxva daavadebebi;
- Tandayolili anomaliebi (hidrocefalia, mikrocefalia);
- zurgis tvinis anomaliebi (spina bifida);
- qromosomuli darRvevebi (daunis sindromi, myife X sindromi).

mimovixiloT zogierTi iseTi paTologia, romelic ufro xSirad gvxvdeba.
gavarCioT daavadebis mimdinareoba, sakvanZo sakiTxebi, amJamindeli samedicino
problemebi da momavalSi mosalodneli garTuleba,  vnaxoT ra gavlenas
moaxdens TiToeuli daavadeba zrdaze da janmrTelobaze, Tu rogor unda
moxdes ganviTarebis siZneleebis marTva; zogadi Sedegebi, da rogor
movaxerxebT gansakuTrebuli saWiroebis marTvas.

daunis sindromi

დაუნის სინდრომი გვხვდება უძველესი დროიდან. არქეოლოგებმა გათხრების შედეგად
აღმოაჩინეს ჩვ. წ.-ის მე-7 საუკუნით დათარიღებული თავის ქალა, რომელსაც დაუნის
სინდრომისთვის დამახასიათებელი ფიზიკური ნიშნები ქონდა. ექიმაა ჯონ ლენგდონ
დაუნმა 1866 წელს პირველმა გამოაქვეყნა დაავადების სრული ფიზიკური აღწერილობა. 1959
წელს აღმოაჩინეს დაუნის სინდრომის გამომწვევი ქრომოსომული ანომალია. (დამატებითი
21 ქრომოსომა)

დაუნის სინდრომი - sxvanairad 21-e wyvilis trisomias uwodeben. yvelaze

gavrcelebuli qromosomuli daavadebaa (1/800-1000 Si), romlis drosac adamians
yvela ujredSi 46 qromosomis nacvlad aqvs 47 qromosoma. gvxdeba 3 tipis
daunis sidromi:

1. standartuli trisomia;
2. translokacia (qromosomis atipiuri struqtura)



3. mozaicizmi (zogi ujredi Sedgeba 46, zogi 47 qromosomisgan).

klinikuri simptomebi: patara Tavi, mokle kiseri, mongoloiduri Wrili da
Tvalis epikantusi, patara piri da didi ena, unagira patara cxviri, brtyeli
saxe, qvemoT mdgari patara yurebi, neka TiTze erTi saxsari, ganieri terfi
patara TiTebiT, zogadi hipotonia. farTo, mokle xelebi mokle TiTebiTa da
xelisgulze erTi Rrma RariT; didi daSoreba fexis did da meore TiTebs
Soris.

Tanmxlebi daavadebani, romlebic SeiZleba garTuldes:

 gulis Tandayolili manki (40%), Tavisi garTulebebiT da qirurgiuli
Carevis saWoroebiT

 smenis problemebi da mxedvelobis problemebi (xSiri avadoba otitebiT
da gogirdis dagrovebiT, sielmis Camoyalibeba)

 kunTTa progresuli hipotoniis gamo motoruli sfero SezRudulia, rac
wonis matebas uwyobs xels

 fizikur ganviTarebaSi aris CamorCena, bavSvebi simaRleSi ver izrdebian

 imunuri sistema mudmivad daqveiTebulia

 kuW-nawlavis problemebi

 dabalaqtiuri farisebri jirkvali (hipoTiroidizmi)
sicocxlis xangrZlivoba damokidebulia zogad mdgomareobaze da ar aRemateba
55 wels.

diagnozi yovelTvis dasturdeba sisxlis an sanayofo siTxis (amnionuri)
genetikuri kvleviT.

bavSvis Mmovlis principebi:

radgan bavSvis kunTTa tonusi dabalia da kani gamomSrali, SeiZleba adgili
hqondes kanis sxvadasxva infeqciebs, romelTac Tavidan aviridebT higienis
dacviT;

bevr SemTxvevaSi ZuZuTi kveba gaZnelebulia, radgan piris kunTTa tonusi da
wovis refleqsi Sesustebulia, Tumca es procesi sxvisi daxmarebiT
swavlebadia, Tu deda Sesabamisad iqna motivirebuli. Tu boTliT kvebaze
gadagvyavs, aqac sifrTxile gvmarTebs, aseve droulad aris saWiro
komfortuli kovziT kveba.

kunTTa tonusis gasamyareblad kargia varjiSi da periodulad masaJi.

aucileblad GgasaTvaliswinebelia bavSvis yrdnoba da poza  TamaSis dros;

ganviTarebis safexurebi fiziologiuri norma daunis sindromi



jdoma

siaruli

saubari

tualetis Cvevebi

5 - 9  Tve

9 - 18 Tve

10 - 23 Tve

1 - 3 Tve

7 Tvidan

1 – 4 wl.

1 - 3 wl.

2 – 7 wl.

daunis sindromis mqone bavSvis swavleba SesaZlebelia, rac sakmao Zalas da
energias moiTxovs: saWiroa bavSvi gaxdes damoukidebeli, rac xSir SemTxvevaSi
miRwevadia (piradi higiena, tualetiT sargeblobis Cvevebi);

rogorc yvela bavSvTan, aseve am SemTxvevaSic rutinuli imunizacia -
aucilebelia;

rogorc yvel Cveulebriv axalSobils, masac ganuwvetliv Wirdeba alersi,
mofereba, simRera da xeliT tareba, is ganmaviTarebeli saTamaSoebi, rac
asakisTvis aris Sesabamisi, imis gaTvaliswinebiT, rom daunis sindromian bavSvs
mokle TiTebi da naklebi Zala aqvs.

daswavlis yvela aqtivoba sasurvelia davyoT umartives patar-patara
safexurebad da gadavanawiloT droSi. pataras saWiroa mivaniWoT
damoukidebloba yoveldRiur samyaroSi, oRond Cveni meTvalyureobis qveS.

mogvianebiT problemebSi gasaTvaliswinebelia kvebis, sunTqvis da
artikulaciis siZnele, radgan dauns axasiaTebs patara piri, msxvili ena da
cxviris viwro gasavali gzebi, kargia Tu masTan mudmivad vizualur kontrols
davamyarebT, rom man SeZlos momvlelis saxis da piris aparatis moZraobis
damaxsovreba, rac xels uwyobs SemdgomSi bgerebis sworad warmoTqmas, zog
SemTxvevaSi saWiro xdeba Jestebis enis gamoyeneba, ris swavlasac vurCevT
xolme mSobels.

Bdaunis sindromis mqone bavSTan midgoma saWiroa iyos Tanamimdevruli,
momvleli an mSobeli yovelTvis did rols TamaSobs aRzrdaSi.

daunis sindromis mqone yvela bavSvi sxvadasxvagvaria, zogi damyolia, zogi
urCi, zogi wuwuna, zogic Tvinieri. maTTan  muSaoba ar aris advili, magram arc
ise Zneli, rogorc sxva gonebrivi SezRudvebis mqone bavSvebTan.

gasaTvaliwinebelia ramdenime sakiTxi:

mudam gvaxsovdes rom kunTTa tonusis modunebis gamo, SeiZleba moxdes
travma (Camovardna, dacema), kargad ar aqvT ganviTarebuli SegrZnebebi da
amitom cxel da civ saWmels ver arCeven (ar moxdes damwvroba), nu
daveyrdnobiT imas, rom bavSvi TviTon gagrZnobinebT SimSils an sicives.



yovelive amas mudmivi kontroli da dacva sWirdeba, Tumca paralelurad
vemzadebiT rom damoukidebeli gavxadoT igi.

integracia sxva bavSvebTan aucilebelia, radgan mis cnobiarebaSi erTveba
sxva sqemebi da igi interesdeba  ufro rTuli saTamaSoebiT.

ra samedicino problemebi SeiZleba Seeqmnas bavSvs?

gulis mankis operacia zog SemTxvevebSi gardauvalia, garda im
kombinirebuli mankisa, romelTa SemTxvevaSi qirurgiuli Careva ar xdeba.

dabali imunitetis gamo, mudam aqvT midrekileba respiratoruli
infeqciebisadmi, romlisganac dacva unda xdebodes, radgan zogierTi virusuli
infeqcia latalur Sedegs iwvevs (mankis arsebobobis SemTxvevaSi).

smenis problemebis gamo, infeqciebi xSirad iwvevs otitebs, rac smenas isev
aqveiTebs (gamosakvlevi xdeba Tavidan).

mxedvelobis problemebidan aRsaniSnavia sielme da axlomxedveloba,
romelic saTvalis aucileblobas iTxovs, Tumca saTvale unagira cxvirze
saTanadod ver magrdeba, rasac yuradRebis gamaxvileba Wirdeba.

nebismieri sabavSvo daavadeba (saxadi) SeiZleba daemarTos bavSvs, Tumca
sasurvelia, Tu SevZlebT, Tavidan iqnas acilebuli.

acrebis kalendari SezRuduli ar aris.

ცერებრული დამბლა

ცერებრული დამბლა ეწოდება ბავშვობის ასაკის დაავადებათა ჯგუფს, რომელიც ხასიათდება
მოტორული ფუნქციების ქრონიკული დარღვევით. ეს დაავადებები ერთიანდება ფუნქციური
თვისებების საფუძველზე და არა გამომწვევი მიზეზების მიხედვით. ცერებრული დამბლის
ძირითადი დამახასიათებელი თვისებებია მოძრაობისა და ხელის გამოყენების უნარის
შეზღუდვა, რასაც თან ერთვის ნევროლოგიური დისფუნქციის ნიშნები. ცერებრულ დამბლას
ახასიათებს მოძრაობების და კონტროლის უნარის დაქვეითება ცხოვრების ადრეული
ეტაპიდან. მოტორული ფუნქციები ცერებრული დამბლით დაავადებულ ყველა ადამიანს
ერთნაირი არ აქვს. დიაგნოზი წლამდე ასაკში დაისმის, მძიმე ფორმების შემთხვევაში -

ხშირად 3 თვემდეც.

მიზეზები:

ბავშვთა ცერებრული დამბლა უმთავრესად თავის ტვინის ორგანული დაზიანების
შედეგად ვითარდება მუცლადყოფნის პერიოდში, მშობიარობისას ან ადრეულ ასაკში.



ნაადრევი მშობიარობა მისი განვითარების ერთ-ერთი რისკფაქტორია, რადგან ხშირად
ხდება სისხლჩაქცევა თავის ტვინში. სხვა მიზეზებად მიიჩნევა ჰიპოქსია, ხანგრძლივი
ასფიქსია(5 წუთი და მეტი) და ადრეულ ასაკში გადატანილი ნეირონინფექცია. ხშირად
კი მიზეზის დადგენა ვერ ხერხდება.

ბავშვთა ცერებრული დამბლა შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი ფორმებით:

• სპასტიკური დიპლეგიით (ლიტლის ფორმა), ანუ სხეულის ორივე ნახევრის
კუნთების დამბლა

• ორმაგი ჰემიპლეგიით, (სხეულის ნახევრის კუნთების დამბლა)

• ჰიპერკინეზიური ფორმით (მეტისმეტი, არანებისმიერი მოძრაობა)

• ატონიურ-ასტატიკური (მოდუნებულ-არამყარი) ფორმით,

• შერეული ფორმით.

თითოეულ მათგანს მკვეთრად გამოხატული მახასიათებელი ნიშნები აქვს. მაგალითად,
ლიტლის ფორმის დროს ძირითადად ორივე ქვედა კიდური ზიანდება. კუნთთა ტონუსი
მომატებულია, ბავშვები ფეხებს წვერებით დგამენ, ნაბიჯის გადადგმის დროს კი ქვედა
კიდურებს აჯვარედინებენ. დეფორმირდება ხერხემალი და სახსრები.

დაავადება უმთავრესად დღენაკლულ ბავშვებს უვლინდებათ, მიმდინარეობს გონებრივი
ჩამორჩენით, მეტყველების შეფერხებით, ახასიათებს ფსევდობულბური სინდრომი
(ყლაპვის მოშლა), სიელმე, დიზართრია (მეტყველების მოშლა). ასეთი ბავშვის
სოციალური ადაპტაცია შეიძლება მოხერხდეს, თუ არ შეინიშნება ღრმა გონებრივი
ჩამორჩენა და ზედა კიდურების ძლიერი დაზიანება.

რომელია ცერებრული დამბლის ყველაზე მძიმე ფორმა?

ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფორმაა ორმაგი ჰემიპლეგია. ის ხშირად ვითარდება
ქრონიკული პრე და პერინატალური ჰიპოქსიის (ჟანგბადის ნაკლებობა სისხლში) ფონზე,
თავის ტვინის დაზიანების გამო. ვლინდება ოთხივე კიდურის დაზიანებით და
მეტყველების დარღვევით. ხშირად ახლავს გულყრა.

რაც შეეხება ჰიპერკინეზიურ ფორმას, ის ვითარდება ახალშობილთა ჰემოლიზური
დაავადების გადატანის შემდეგ (სისხლის წითელი ბურთულების დაშლა), ახასიათებს
დისტონია, სმენის დაქვეითება, ჰიპერკინეზი (უნებლიე მოძრაობები), მოსალოდნელია
პარეზი ან დამბლაც. ინტელექტი ძირითადად დამაკმაყოფილებლად ვითარდება ან
შეინიშნება მსუბუქი ჩამორჩენა.

ატონიურ-ასტატიკურ ფორმას ახასიათებს კუნთთა ტონუსის დაქვეითება, ატაქსია
(კოორდინაციის მოშლა), რეფლექსების მომატება და მეტყველების მოშლა, ენისა და
ხელის თითების ტრემორი (კანკალი). ხშირად ყალიბდება სამშობიარო ტრავმის შემდგომ



ან თანდაყოლილი ანომალიის შემთხვევაში. მიმდინარეობს ინტელექტის განვითარების
შეფერხებით, ზოგ შემთხვევაში - ოლიგოფრენიით.

ჰემიპლეგიურ ფორმას ახასიათებს კიდურების დაზიანება ცალ მხარეს. ხელი,
წესისამებრ, უფრო მეტად ზიანდება, ვიდრე ფეხი. შეინიშნება ფსიქიკური განვითარებისა
და მეტყველების ჩამორჩენა.

ექვემდებარება ეს დაავადება მკურნალობას?

ცერებრული დამბლით დაავადებული ბავშვების მკურნალობა მოიცავს დიაგნოზის დასმას,
ასევე მკურნალობის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავებას. თითოეულ ბავშვს ჭირდება
სამედიცინო და სარეაბილიტაციო ინტერვენციების კომბინაცია. სარეაბილიტაციო და
საგანმანათლებლო გეგმების მომზადებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ
ფიზიოთერაპევტებს, ოკუპაციურ თერაპევტებს, მეტველების თერაპევტებს, ქცევის
ფსიქოლოგებს და სოციალურ მუშაკებს.

ცერებრული დამბლის შესახებ მასალა იხილეთ - გზამკვლევი მშობლებისთვის; ყველა
ბავშვი განსაკუთრებულია; თამარ ისაკაძე 2010, გვერდები 88-96
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ras warmoadgens gonebrivi CamorCeniloba?

gonebrivi CamorCeniloba warmoadgens ganviTarebis darRvevas, romelic
xasiaTdeba inteleqtualuri funqcionirebis (Semecnebis unari, swavla) normaze
dabali maCvenebliTa da yoveldRiuri unar-Cvevebis (komunikacia,
TviTmomsaxureba, socialuri Cvevebi) SezRudviT. gonebrivi CamorCenilobis
pirveladi gamovlineba xdeba dabadebidan 18 wlis asakamde. statistikuri
monacemebis Tanaxmad, gonebrivi CamorCeniloba gvxvdeba mosaxleobis
daaxloebiT 2,5 – 3%-Si. gonebrivi CamorCeniloba ganisazRvreba ori
kriteriumiT,

1. pirovnebis inteleqtis done - inteleqtis donis Sefaseba xdeba
inteleqtis sazomi, sxvadasxva tipis standartizebuli testebis saSualebiT,
romlebic pirovnebis gonebrivi SesaZleblobebis cifrobriv maCvenebels -

„aiqiu“ (IQ) koeficients iZleva. gonebrivi CamorCenilobis dros, IQ maCvenebeli
70 qulaze dabalia.

gonebrivi CamorCenilobis meore kriteriums

2. adaptaciuri funqcionirebis xarisxis maCvenebeli warmoadgens. termini
„adaptaciuri funqcionireba“ niSnavs, Tu ramdenad SeuZlia pirovnebas
yoveldRiuri cxovrebisaTvis saWiro moqmedebebis Sesruleba. es SeiZleba iyos
komunikaciuri, sayofacxovrebo unar-Cvevebi, janmrTeloba, dasveneba, TviT-



movla da TviT-momsaxureba, socialuri unar-Cvevebi, aseve funqcionaluri
akademiuri unarebi (kiTxva, wera, maTematika).

rogorc wesi, gonebrivi CamorCenilobis mqone bavSvebi, sxva bavSvebTan
SedarebiT gacilebiT gvian aRweven ganviTarebis iseT mniSvnelovan etapebs,
rogoricaa siaruli, metyvelebis dawyeba, wera-kiTxvis aTviseba. msubuqi
gonebrivi CamorCenilobis dros, zogjer diagnozis dasma ar xdeba bavSvis
skolamdel dawesebulebaSi miyvanamde. xSirad bavSvebs problemebi aqvT
socialur, funqcionalur da akademiur sferoebSi, uWirT komunikacia.
nevrologiuri xasiaTis darRvevebis, an meningitis, encefalitis diagnozis
mqone bavSvebSi, SesaZlebelia gamovlindes SemecnebiTi sferos (kognituri)
darRvevebi da adaptaciis siZneleebi. gonebrivi CamorCeniloba aseve gvxvdeba
meoradi SezRudvis saxiT iseTi diagnozebis dros, rogoricaa bavSvTa
cerebruli dambla, smenis sruli ar qona (siyrue), epilefsia, autizmi da sxv.

gonebrivi CamorCenilobis xarisxi gansxvavebulia Tavisi simZimis mixedviT.
gonebrivi CamorCenilobis diagnostikuri kriteriumebi Camoyalibebulia

diagnozebisa da statistikur saxelmZRvaneloSi (DSM-IV), romlis mixedviTac,
gonebrivi CamorCeniloba klasificirdeba oTxi sxvadasxva xarisxiT: msubuqi,
saSualo, mZime da Rrma.

 msubuqi gonebrivi CamorCeniloba
IQ 50-dan 70-mde;

moicavs gonebrivi CamorCenilobis mqone mosaxleobis 85 %-s;

aRniSnuli kategoriis mqone pirebi xSirad iTviseben akademiur unarebs
daaxloebiT me-6 klasis donemde, SeuZliaT damoukideblad cxovreba da
axloblebisa da sazogadoebis daxmarebas mxolod gansakuTrebul
SemTxvevebSi saWiroeben.

 saSualo gonebrivi CamorCeniloba
IQ 35-dan 50-mde;

moicavs gonebrivi CamorCenilobis mqone mosaxleobis 10 %-s;

aRniSnuli kategoriis mqone pirebi, xSirad komunikaciis unar-Cvevebs
adreul bavSvobaSi euflebian da garkveuli zedamxedvelobis pirobebSi,
axerxeben SedarebiT damoukideblad cxovrebas;

 mZime gonebrivi CamorCeniloba
IQ 20- dan 35 –mde;

moicavs gonebrivi CamorCenilobis mqone mosaxleobis 3 dan 4 %-mde;



aRniSnuli kategoriis mqone pirebs, xSirad SeuZliaT yoveldRiuri
cxovrebisaTvis saWiro iseTi unar-Cvevebis aTviseba, rogoricaa magaliTad,
dasufTaveba da Cacma. isini yoveldRiur daxmarebas saWiroeben cxovrebis
sxvadasxva aspeqtebSi.

 Rrma gonebrivi CamorCeniloba
IQ 20-ze naklebi;

moicavs gonebrivi CamorCenilobis mqone mosaxleobis 1 dan 2 %-s;

aRniSnuli kategoriis mqone pirebs, Sesabamisi treningiTa da daxmarebiT,
SeuZliaT yoveldRiuri cxovrebisaTvis saWiro ZiriTadi unar-Cvevebis
aTviseba, Tumca, maT SemTxvevaSi aucilebelia kargad organizebuli da
struqturirebuli sistematiuri zedamxedveloba. Rrma gonebrivi
CamorCenilobis mqone pirebs aseve xSirad axasiaTebT fsiqikuri ganviTarebis
sxva darRvevebic.

gonebrivi CamorCenilobis niSnebi:

gonebrivi CamorCenilobis niSnebi, rogorc wesi, adreul asakSi vlindeba.
xSirad gonebriv CamorCenilobas Tan axlavs iseTi simptomebi, rogoricaa
agresia, qceviTi da pirovnuli aSlilobebi. bavSvis zrdasTan erTad, gonebrivi
CamorCenilobis saukeTeso maCvenebels, misi inteleqtisa da adaptaciuri
funqcionirebis xarisxis Sefaseba warmoadgens. ZiriTadad, gonebrivi
CamorCenilobisaTvis damaxasiaTebelia:

 asakisaTvis Seuferebeli  qceva;

 axali informaciis Tu Cvevebis swavlis neli tempi;

 Cvevis an informaciis ganzogadebis sirTule;

 abstraqtuli azrovnebis ganviTarebis Zlieri CamorCena;

 cnobismoyvareobis nakleboba;

 sirTuleebi saskolo-saganmanaTleblo standartebis daZlevaSi.

gonebrivi CamorCenilobis gamomwvevi mizezebi da risk-faqtorebi

gonebrivi CamorCenilobis SemTxvevaTa erTi mesamedis gamomwvevi mizezi
ucnobia. darCenili SemTxvevebis ori-mesamedi ki SeiZleba gamowveuli iyos:
memkvidreobiTi, prenataluri, perinataluri problemebiT, bavSvobaSi
gadatanili daavadebebiT an garemo faqtorebis mavne zegavleniT.

genetikuri faqtorebi

gonebrivi CamorCenilobis SemTxvevaTa 5% gamowveulia genetikuri
faqtorebiT, rogoricaa qromosomuli daavadebebi (mag. daunis sindromi) da



metabolizmis Tandayolili darRvevebi (mag. fenilketonuria). geni adamianis
ujredSi arsebul qimiur erTeuls warmoadgens, romelic ujreds „karnaxobs,
Tu rogor unda „moiqces“. zogierT SemTxvevaSi, bavSvi memkvidreobiT iRebs
mSoblis naklovan gens, romelmac SesaZlebelia gavlena iqonios bavSvis Tavis
tvinis ganviTarebaze da gonebrivi CamorCeniloba gamoiwvios.

gonebrivi CamorCeniloba SeiZleba gamoiwvios fexmZimobis dros gadatanilma
infeqciurma daavadebebma, romlebic xSirad nayofzec moqmedeben da misi
nervuli sistemis dazianebas iwveven. maRalma wnevam da sisxlis mowamvlam aseve
SeiZleba daazianos nayofis Tavis tvini da SemdgomSi gonebrivi CamorCeniloba
gamoiwvios. fexmZimobisas miRebulma nikotinma, medikamentebma da Warbma
alkoholma SeiZleba bavSvSi gonebrivi CamorCeniloba gamoiwvios. garemos
gavlenis sxva mniSvnelovan faqtors tyviiT mowamvla warmoadgens.

aseve, mizezi SeiZleba gaxdes rTuli mSobiaroba, asfiqsia, nayofis
qronikuli hipoqsia (Jangbadis nakleboba).

nayofma dazianeba SeiZleba miiRos daudgeneli mizezebis gamoc. amis
magaliTs warmoadgens problema, romelic cnobilia rogorc nervuli milis
ganviTarebis defeqti(dazianeba CasaxvisTanave). aRniSnuli darRvevisas ar xdeba
nayofis xerxemlis sworad daxurva. am dros SeiZleba zurgis tvinSi dagrovdes
siTxe, rac hidrocefalias (wyalmanki) gamoiwvevs. hidrocefaliis erT-erT
SesaZlo Sedegs gonebrivi CamorCeniloba warmoadgens.

bavSvobaSi gadatanili daavadebebi

bavSvebSi zogierTma infeqciurma daavadebam SeiZleba gamoiwvios Tavis
tvinis anTeba an SeSupeba (meningiti, encefaliti), rac zogierT SemTxvevaSi
iwvevs Tavis tvinis ujredebis mZime dazianebas.

garemo faqtorebi

gonebrivi CamorCeniloba bavSvebSi SeiZleba ganviTardes im garemo pirobebis
gamoc, romelSic isini cxovroben. siRaribe, cudi kveba, ara-jansaRi
sacxovrebeli pirobebi, araadeqvaturi samedicino momsaxureba sagrZnoblad
zrdian gonebrivi CamorCenilobis ganviTarebis risks. fsiqikuri ganviTarebis
darRvevebi aseve damaxasiaTebelia Zaladobis msxverpli da uaryofili
bavSvebisTvisac.

diagnostika



 gonebrivi CamorCenilobis pirveladi diagnostika fizikuri gasinjviTa da
samedicino istoriis SedgeniT iwyeba. zogierT SemTxvevaSi, pirveladi
daavadebis drouli identifikaciis Sedegad SesaZlebelia gonebrivi
CamorCenilobis Tavidan acileba (prevencia). amis magaliTs warmoadgens
hiperTireozi an hipoTireozi..

 samedicino gamokvlevebis garda, gonebrivi CamorCenilobis diagnostirebis
aucilebel Semadgenel nawils warmoadgens inteleqtis Sesafasebeli
testebisa da adaptaciuri qcevebis Sesafasebeli gamokiTxvis Catareba. maTi
mizania ganisazRvros bavSvis inteleqtis koeficienti da adaptaciuri
funqcionirebis xarisxi.

saboloo diagnozisa da Semdgomi daxmarebis gansazRvra xdeba profesionalTa
jgufis mier (fsiqologi, okupaciuri Terapevti, logopedi) bavSvisa da misi
ojaxis wevrebis aqtiuri monawileobiT.

mkurnaloba

rogorc ukve aRniSnuli iqna, zogierT SemTxvevaSi SesaZlebelia gonebrivi
CamorCenilobis Tavidan acileba. diagnostirebuli gonebrivi CamorCenilobis
mkurnalobaze mimarTuli programebis mizania daexmaros gonebrivi
CamorCenilobis mqone bavSvebs maqsimalurad ganaviTaron inteleqtualuri da
funqciuri unarebis done.

mkurnaloba aseve moicavs ojaxur Terapiasac. misi mizania, daexmaros ojaxis
wevrebs ukeT gaigon gonebrivi CamorCenilobis buneba, gamoimuSaon is unar-
Cvevebi, romlebic gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvTan urTierTobisas
aris aucilebeli.

grZelvadiani prognozi

gasaTvaliswinebelia, rom gonebrivi CamorCeniloba qronikuli mdgomareobaa,
romelic ar ikurneba. grZelvadiani prognozi sakmaod dadebiTia msubuqi da
saSualo gonebrivi CamorCenilobis dros.

gacilebiT rTulia prognozis gakeTeba mZime da Rrma gonebrivi
CamorCenilobis mqone pirebTan mimarTebaSi. Cveulebriv, maTi sicocxlis
xangrZlivoba gacilebiT moklea im samedicino problemebidan gamomdinare,
romelic xSirad mZime gonebriv CamorCenilobas axlavs Tan.

rogor davexmaroT aseT bavSvebs?

gonebrivi CamorCenilobis mqone bavSvs akademiuri da adaptaciuri unar-
Cvevebis asaTviseblad esaWiroeba saskolo garemo. akademiur unar-CvevebSi
moiazreba wera, kiTxva, Tvla. adaptaciuri unar-Cvevebi ki moicavs:

 TviTmomsaxurebis Cvevebi - Cacma, Wama, higienis dacva.



 yoveldRiuri yofis Cvevebi - sawolis gasworeba, saxlis dasufTaveba,
saWmelis momzadeba;

 yofiTi funqcionaluri unar-Cvevebi - transportiT sargebloba, fulTan
dakavSirebuli martivi operaciebi (daTvla, xurdis miReba, Tanxis
gadaxda);

 imisaTvis, rom gonebrivi CamorCenilobis mqone bavSvma aRniSnuli unar-
Cvevebi aiTvisos, mas aucileblad esaWiroeba individualuri saswavlo
programa;

 swavlebis erT-erT mTavar mizans bavSvis socializacia warmoadgens.
individualuri saswavlo gegmis Sedgenisas, akademiuri unarebis
swavlebasTan erTad aucileblad unda moxdes socialuri unar-Cvevebis
gamomuSavebaze mimarTuli strategiebis gansazRvra.
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სმენის დაქვეითება

axalSobilobis asakSive aucilebelia smenis და ქვეითების aRmoCena, radgan igi
pirdapirproporciuladaa damokidebuli metyvelebis unaris dawyebasTan. Ees
paTologia sakmaod xSiria da 1:850 SemTxvevaSi gvxvdeba.

smenis paTologia ramdenime saxisaa:

1. neiro-sensoruri CamorCena. am dros dazianebulia, rogorc smenis nervi, aseve
sasmeni aparatic, SeiZleba iyos calmxrivi (unilateraluri) da ormxrivi
(bilateraluri). Mmizezebi sxvadasxvagvaria:

 genetikuri (ojaxuri ganwyoba). orsulobisas wiTuras infeqcia,
orsulobaSi medikamentebis miReba, dabadebisas asfiqsia, gaxangZlivebuli
siyviTle, dRenakluloba, qala-tvinis travma rogorc mSobiarobisas,
aseve mere - Cvilobisas. ramdenime qromosomuli aberaciebi (rRvevebi).
SeZenili siyrue ganpirobebuli meningitiT (1:3), ybayuriT da virusebiT.

2. sasmeni milis gamtareblobis darRveva xdeba, rodesac dafis apks ar
miewodeba xmovani talRa, anda dafis apki ar vibrirebs  Sua yuris mizezis
gamo. mizezebia:

 gareTa sasmeni milis gamtareblobis meqanikuri darRveva (gogirdi, ucxo
sxeuli).



 SeSupebuli adenoidebi, cxviris ukana gasavalidan dawyebuli
(infeqciebi) Sua yuris anTeba, ganpirobebuli evstaxis milidan .(sasmeni
mili)

3. kombinirebuli problemebi:

zemoT CamoTvlilis erTianoba

smenadoba hercebSi izomeba, arsebobs dabali - 500 herci, saSualo, 500-1000
herci da maRali sixSiris siyrue 1 kilohercidan, am variantebis codna
aucilebelia, rogorc eqimisTvis, aseve bavSvis momvlelisTvis da mSoblisTvis,
radgan pirdapirproporciulad aris dakavSirebuli Semdgom metyvelebasTan.

smenis ararsebobis SemTxvvaSi,Ddagvianebuli diagnostireba bavSvs nakleb
Sans aZlevs ganaviTaros metyveleba da komunikacia. maT eqmnebaT qceviTi
problemebi, xdebian Caketilebi da ar undaT sazogadoebasTan kontaqti
sircxvilis gamo.

miuxedavad masiuri skriningisa, zogjer aris SemTxvevebi, rodesac ver xdeba
smenis darRvevis aRmoCena.

mSobeli saswrafo referirebas axdens; Tu bavSvs aqvs mniSvnelovani
CamorCena enis adgmaSi, aqvs ganviTarebis da qcevis raime saxis problema, Tu
bavSvi xSirad avadmyofobs Sua yuris anTebiT an adenoidebiT. yvela im
SemTxvevaSi, Tu rutinuli smenis kvleva rezultats ar gvaZlevs.

ბავშვის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სმენის დაკარგვის ასაკი, რომლის
გათვალისწინებითაც გამოყოფენ:

სმენის ღრმა დაქვეითება დაბადებისთანავე ან სიცოცხლის პირველ წლებში მშობლიური
ენის-მეტყველების დაუფლებამდე. ასეთი ბავშვები ძალიან რთულად სწავლობენ



მეტყველებას და ხშირად ჟესტებით ურთიერთობენ, თუკი არ ჩაუტარდებათ
კოხლეარული იმპლანტაცია.

სმენის დაკარგვა ერთი წლიდან 5 წლის ასაკამდე, სანამ ბავშვი სრულფასოვნად
დაეუფლება მეტყველებას.

სმენის დაკარგვა მას შემდეგ, რაც ბავშვი უკვე სრულფასოვნად დაეუფლა მეტყველებას
(გვიან დაყრუებული ბავშვები); ასეთი ბავშვები, სმენის დაკარგვის შემდეგ საუბრის
შესაძლებლობას ინარჩუნებენ, მაგრამ მეტყველების გაგება მხოლოდ ბაგეებიდან
წაკითხვით ან კოხლეარული იმპლანტის დახმარებით შეუძლიათ.

rogor davexmaroT aseT bavSvebs?

smenadaqveiTebul bavSvebTan MmuSaobisTvis aris 3 sxvadasxva saxis midgoma:

 smeniTi da oraluri midgoma;

 totaluri komunikacia anu Jestikulacia M(moqnili midgoma);

 bilingvializmi;
pirveli saxis midgoma, anu smeniTi da oraluri, niSnavs narCeni anu

rezidualuri smenis maqsimalur gamoyenebas Semdgomi metyvelebisa da
azrovnebisTvis. oraluri skolis mimdevarebi Tvlian, rom bavSvs SeuZlia
laparakis swavla da saubris gageba da rom Jestikulacia gamoiwvevs
metyvelebis ganviTarebis Seferxebas. xelebiT metyvelebis mimdevrebis azriT
bavSvs unda hqondes sakuTari ena da amiT isini ufro efeqturad warmarTaven
urTierTobebs. amJamad ufro efeqturad iTvleba maTi kombinirebuli gamoyeneba.

saWiroa:

 bavSvTan drois didi nawilis gatareba - mudmivi saubrebi, rom rogorc
SeeZleba kargad gaigos momvlelis xma;

 yovelTvis waaxalisos misi “saubrebi”, moferebiT an xmamaRla taSis
dakvriT.

 laparakis dros bavSvi saxeSi unda uyurebdes mSobels da akvirdebodes
mis gamometyvelebas,

 mniSvnelovani instruqciebis dros mSobeli saxeSi unda uyurebdes bavSvs;

 momvleli zurgiT ar unda elaparakebodes bavSვs;
 mSobelma ar aris aucilebeli iyviros da gamoiyenos tuCebis

gaZlierebuli moZraobebi;

 bavSvi unda iRebdes aqtiur monawileobas ojaxSi Tu klasSi;

 Tu bavSvi iyenebs raime smenis damxmare aparats, momvlelma yoveldRe unda
Seamowmos igi;

arsebobs situaciebi, rodesac სმენის არ მქონე bavSvi riskis qveSaa, magaliTad
TamaSis dros an gzaze; rodesac bavSvs aReniSneba maRali tonebis daqveiTeba,
mas SeiZleba esmodes, magram ver igebdes swored; maswavlebeli yuradRebas
unda aqcevdes bavSvis momatebul koncentracias, romelic mas Wirdeba
laparakis gasagebad;

totaluri komunikacia:



es aris saubari tuCebis moZraobiT da vizualuri imitacia;

ixmareba Jestebis ena

bilingvializmi;

gamoiyeneba ormxrivi audiometriuluri siyruis dros, meTodi aris rom

swavloben zogad Jestur anbans da TavianTi saxelmwifo enis ჟestikulacias.

 rodesac bavSvs aReniSneba maRali tonebis daqveiTeba, mas SeiZleba
esmodes, magram ver igebdes swored;

 mSobeli an mzrunveli  yuradRebas unda aqcevdes bavSvis momatebul
koncentracias, romelic mas Wirdeba laparakis gasagebad;

da bolos, unda gvaxsovdes, rom aTasidan yovel meeqvses esaWiroeba Cveni
mxardaWera, radgan bavSvTa es kategoria yovlad daucvel da ugulvebelyofil
sazogadoebas warmoadgens, romelzedac procentulad metad xorcieldeba
fizikuri Tu seqsualuri Zaladoba, damcireba da zogjer fsiqozamde misuli
nevrozuli mdgomareoba.

მხედველობის დარღვევები

es paTologia sakmaod gavrcelebulia. igi SeiZleba gamowveuli iyos
mxedvelobis gzis malformaciiT (atrofiiT), dazianebiTa da disfunqciiT,
dawyebuli Tvalidan damTavrebuli mxedvelobis qerquli centriT.

mxedvelobis simaxvilis daqveiTeba aReniSnebaT skolis damwyebTa 4%-s,
xolo damamTavrebelTa 8%-s.

bavSvebi mxedvelobis problemiT kvalificirdebian naxevarmxedvelebi an
totalurad brmebi.

asakis matebasTan erTad mxedvelobiTi defeqtebis raodenoba izrdeba. amis
nawilobrivi mizezi is aris, rom darRvevebis aRmoCena ar xdeba adreul asakSi,
vinaidan mxedvelobis testis Catareba bavSvebSi sakmaod Znelia.

adreuli swavlebis 70%-ze meti mxedvelobazea damokidebuli. zogadi
ganviTareba, metyveleba da SemdgomSi saskolo progresi mniSvnelovnad
dairRveva mxedvelobis defeqtis gamo. vizualurad miRebuli informacia
damokidebulia mxedvelobis normalur simaxvileze.

mxedvelobis ganviTareba iwyeba:

bavSvebi mxedvelobas afiqsireben saganze gestaciis 33 kviridan. axalSobilTa
umetesoba mzeras afiqsirebs saganze da Tvals ayolebs mas, Tu sagans
nelavamoZravebT horizontalurad, xolo Tvalis vertikaluri miyoleba
pirvelad vlindeba 4-8 Tvis asakSi. ferebis garCeva daaxloebiT 5 Tvidan iwyeba

axalSobilTa mxedvelobis simaxvilea daaxloebiT 0.02-0,1 da mozrdilebis
dones aRwevs 6 Tvis askisTvis. es procesi mimdinareobs tvinSi mxedvelobis



gzebis momwifebasTan paralelurad.

mxedvelobis skriningi:

mxedvelobis skriningi bavSvTa janmrTelobaze meTvalyureobis programis
erT-erTi nawilia. misi mizania mxedvelobis mwvave darRvevebis adreuli

gamovlenა .

arsebobs skriningis mravali meTodebi erTi wlis asakis bavSvebisaTvis,
Tumca unda aRiniSnos rom mxedvelobis testis Catareba, gamocdili eqimis
mierac ki, patara bavSvebSi Zalian Znelia.

gamokvleva savaldebuloa CautardeT:

zogierT maRali riskis bavSvebs WirdebaT specialuri zedamxedveloba. maTSi
Sedis dRenakli bavSvebi, romelTac utardebodaT intensiuri movla, bavSvebi
sielmis ojaxuri istoriiT, ambliopiiT an sxva darRvevebiT, rogoricaa
cerebruli dambla, romlis drosac riski gansakuTrebiT maRalia, sielme 4
Tvis asakidan.

sielme   SeiZleba gamoiwvios nevrologiurma darRvevebma, rodesaც
irRveva Tvalis gareTa kunTebis inervacia, agreTve  Tvalis daavadebebma.
sielmis mizezi SeiZleba gaxdes iseTi mdgomareobebi, rogoricaa kataraqta,
retinoblastoma, cerebruli dambla, meningiti da hidrocefalia.

rogor davexmaroT aseT bavSvebs?

profesionalis an mSoblis mier SemCneuli bavSvis mxedvelobiTi დაქვეითება
moiTxovs dauyovnebliv daxmarebas, es iqneba qirurgiuli Tu ise. bavSvis

mxedvelobiTi პრობლემების dros unda moxdes pediatriuli, ofTalmologiuri,
fsiqologiuri da socialuri Sefaseba. ofTalmologiuri Sefaseba moicavs
klinikur Sefasebas da Tanmxleb paTologiebs. saWiroa genetikuri
konsultacia.

unda dadgindes rom smena normaSia. agreTve pediatri yuradRebas aqcevs sxva
Tanmxleb darRvevebsac. fsiqologiuriSefaseba saWiroa bavSvis
SesaZleblobebis dasadgenad da swavlasTan dakavSirebuli problemebis
aRmosaCenad. socialuri muSaoba saWiroa ojaxis TanadgomisaTvis

mxedvelobis daqveiTeba gavlenas axdens swavlaze, qcevaze da ganviTarebaze.
am dros Semcirebulia is mxedvelobis are, romlis garemocvaSic imyofeba
bavSvi.

am dros bavSvebi gvian iwyeben laparaks, CamorCebian fizikur ganviTarebaSi.
dabrkolebebi bavSvisTvis moulodneli da SemaSinebelia.

agreTve, daqveiTebulia socialuri ganviTareba, kveba, Cacma da TamaSi. bavSvs
kargad unda ganuviTardes smena da Sexeba, raTa moxdes mxedvelobis deficitis
kompensacia. mas unda gamudmebiT elaparakon, auxsnan ra xdeba mis garSemo,
magaliTad karebis gaReba, daxurva, fexis xma, fardebis gadawevis xma da sxva.
mas unda aCvenoT es sagnebi da man unda SeigrZnos isini. saTamaSoebi



elastiuri, ReWvadi unda iyos. swavlebaSi wamyvani da ZiriTadi laparaki, axsna-
ganmarteba da gamxnevebaa.

unda moxdes bavSvis ganaTleba, raTa man Tavdajerebulad igrZnos Tavi
garemoSi. mas unda vaswavloT cxovrebiseuli unar-Cvevebi, rasac janmrTeli
bavSvi Tavis Tavad iTvisebs.

ემოციური და ქცევითი პრობლემები

emociuri da qceviTi problemebi xSiria bavSvTaAasakSi. 3 wlis asakSi bavSvTa
7%-s aReniSneba saSualo xarisxis an mZime qceviTi problemebi. 5 wlis asakSi –
10%. 7 wlis asakisaTvis bavSvTa 20%-s umJRavndeba antisocialuri qcevis
zogierTi forma, rogoricaa daumorCilebloba Tanmxlebi hiperaqtivobiT an mis
gareSe an Tvitdamazianebeli an zogjer sxvisi dazainevbis mcdeloba.

arasasurveli Cvevebi:

frCxilebis kvneta da ceris wova: es mavne Cvevebi sakmaod xSirad gvxvdeba. 5
wlis bavSvTa daaxloebiT 30%-s aReniSneba es Cveva ufro metad gogonebSi
gvxvdeba, vidre biWebSi.

es Cvevebi Zlier aris dakavSirebuli asakTan. TiTebisa da ceris wova 4
wlis qvemoT, xSirad, normad iTvleba, magram mecnierulad dasabuTebulia, rom
4 wlis zemoT aman SeiZleba problemebi gamoiwvios.

kerZod ra saziano efeqti SeiZleba hqondes frCxilebis kvnetas da ceris
wovas:

 pirisa da saxis malformacia (defeqti)

 kiTxvaze pasuxis gacemis garTuleba

 spontanuri laparakis dros xelis SeSla

 sakravi instrumentebis gamoyenebis SezRudva

 umwifrobis gamo sxvebisgan SeniSvnebis miReba

rogor davexmaroT aseT bavSvebs?

frCxilebis kvneta da ceris wova iseTi Cvevebia, romlebzec Znelia gavlenis



moxdena.

ukanaskneli midgoma am problemasTan aseTia:

unda moxdes im droisa da garemoebis identificireba, rodesac bavSvi wovs
cers da yoveli aseTi SemTxvevis dros unda vaswavloT, Sekras muSti ise rom
ceri moeqces SigniT da am poziciaSi qondes 20-de daTvlamde. bavSvma es unda
akeTos yvela SemTxvevaSi roca is garemoeba aRmocendeba, rodesac adre wovda
cers. yovelive amas TamaSisa da iumoris gziT unda miudgeT.

tikebi

es martivi ramea, gaumiznavi ganmeorebiTi da arasasurveli moZraobebi.
Zlierdeba emociuri stresis dros, agreTve, mowyenilobisa da aRelvebis dros.
Zilis dros ar aRiniSneba. Cveulebriv damaxasiaTebelia 2-dan 15 wlamde,piki
aris  7 wlis asakSi da meore piki mozrdilobis periodSi. mcire ricxvSi igi
didobaSic grZeldeba.

tikebTan dakavSirebuli damaxasiaTebeli Tvisebebi:

 zeaqtiuri qceva

 tikebis ojaxuri istoria (15%)

 sxva Cvevebi

 saubris darRveva

 akviatebuli qceva

 emociuri problemebi
tikebs  neirofiziologia swavlobs, igi  efuZvneba SeSinebaze ganviTarebuli
reaqciis. mecnierulad dasabuTebulia, rom tikebis warmoqmnaSi mniSvnelovan
rols asrulebs neirogadamcemi disbalansi da agreTve, mniSvnelovan rols
TamaSobs fiziologiuri da garemo faqtorebi. yvelaze Cveuli tikia Tvalis
xamxami, saxis tikebi, Tavis moZraobebi da a.S.

pirveli mizani aris im stresisi da im moqmedebebis SeCereba (moxsna), es iqneba
skolaSi Tu saxlSi, romlebic iwveven tikebs.

kvebiTi problemebi:

kvebasTan dakavSirebuli problemebi aReniSnebaT rogorc gogonebs ise biWebs.
ufro damaxasiaTebelia adreul asakSi (10-15%-Si). aseT bavSvebs xSirad
aReniSnebaT muclis tkivili, Rebineba, Tavis tkivili.

სიმსუქნე

winaskolandel bavSvTA 10-15%-s aReniSnebaT gadaWarbebuli wona. maT
aReniSnebaT simsuqnisadni tendencia. am problemas ufro cudi prognozi



aqvs 4 wlis zeviT, vidre

axalSobilobis periodSi.

wonis dakleba sakmaod Znelia da moiTxovs mSobelTa midgomisa da dietis
Secvlas. bavSvis momvleli  mTeli pasuxismgeblobiT unda moekidon bavSvTa
wonas da maT unda gaiTviTcnobieron, rom wonaSi dakleba moxdeba im
SemTxvevaSi Tu bavSvi miiRebs imaze nakleb sakvebs, vidre mas Wirdeba.

arsebobs sakvebis axireba - bavSvTa kvebiT problemebze did gavlenas axdens
mSobelTa midgoma kvebis mimarT, ojaxuri dieta da a.S. am problemebs iwvevs
daZabuloba bavSvisa da mSoblis urTierTobaSi, emociuri stresi da sxva.

klinikurad rogorc wesi fizikuri zrda normis farglebSia, normaSia aseve
hematologiuri da bioqimiuri monacemebi.

rogor vmarToT aseTi situaciebi?

mniSvnelovania emociebis mocileba kvebis dros, agreTve mSobeli ar unda iqces
bavSvis monad da ar unda asrulebdes yvela mis axirebas, magaliTad ar unda
umzadebdes ojaxis sxva wevrebisgan gansxvavebul sakvebs.

zogierT bavSvs uviTardeba “fobia” (SiSebi) garkveuli sakvebis mimarT. aseTi
sakvebis miRebis daZalebam SeiZleba saqme gaauaresos, xolo Tavidan acileba
mxolod SegvinarCunebs problemas.

patarebi zogjer gamosaxataven damoukideblobas da uars amboben sakvebze,
xan ki imis gasagebad Tu ramdenad SeuZliaT mSoblebze zewolis moxdena. am
dros umjobesia Semdegi midgoma: “Wame an Tavi daanebe”, savsebiT misaRebia 2-3
kvebis gamotoveba, mTavaria siTxis miReba normis farglebSi da wona  unda
iyos damakmayofilebeli.

სმენის განვითარების დარღვევები - იხ. გზამკვლევი მშობლებისთვის, გვ.116-118;
ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი - გვ. 109-113



სოცია ლურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფა კულტეტი,

სოცია ლური მუშაობის სა მაგისტროპროგრა მა ,

ა რჩევითი კურსი

სოცია ლური მუშაობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (გსმ) პირებთა ნ

თამარზაა ლიშვილი, MSW, MA

მოწვეული ლექტორი

სამუშაოა დგილი - აა იპ პირველი ნაბიჯი სა ქა რთველო; დირექტორი

საკონტა ქტოინფორმაცია :

ტელ.: 577 76 11 88

ელ. ფოსტა :   t.zaalishvili@firststep.ge

http://inclusion.ge/res/docs/2019012214052855459.pdf

აუტიზმი

ტერმინი აუტიზმის სპეტრის აშლილობები ეწოდება იმ მდგომარეობებს, რომელთათვისაც
დამახასიათებელია რეციპროკული სოციალიზაციის და სოციალური კომუნიკაციის
თვისებრივი ცვლილება, შეზღუდული ინტერესები, რიგიდული და განმეორებადი ქცევა,
ცვლილებებისადმი რეზისტენტობა.

აუტიზმისთვის სპეციფიკური ნიშნების გარდა, შესაძლოა გამოვლინდეს სამედიცინო,
სენსორული, კოგნიტური, მეტყველების, ემოციური და ქცევის პრობლემები. მათ შორისაა
რუტინის საჭიროება, სხვა ადამიანების სურვილების, გრძნობების და აზრების გაგებისა და
გათვალისწინების სირთულე, ძილის კვების დარღვევა, თვითდამაზიანებელი ან აგრესიული
რთული ქცევა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ისეთი პრობლემები როგორიცაა შფოთვა,
დეპრესია, ყურადღების კონცენტრაციის დარღვევა.

აუტიზმი უმრავლეს შემთხვევაში გრძელდება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში და მისი
ნიშნები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს აუტიზმის მქონე პირის მისი ოჯახის და
მზრუნველის ხარისხზე.

კლინიკური სურათი განსხვავებულია და დამოკიდებულია აუტიზმის სიმძიმეზე, თანმხლებ
დარღვევებსა და კოგნიტურ უნარებზე. ასევე, ასაკის მატებასთან, გარემოს ცვლილებასა და
ახალ მოთხოვნებთან და თანმხლებ დარღვევებთან ერთად იცვლება აუტიზმის კლინიკური
გამოვლენა.

აუტიზმის გავრცელებამ ბოლო წლების განმავლობაში მკვეთრად მოიმატა, 160 -დან 1 ბავშვს
აქვს აუტიზმი.



აუტიზმის დიაგნოსტიკა ხდება დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის
სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმების საფუძველზე. აუტიზმის დიაგნოზისთვის აუცილებელია,
რომ არსებული პრობლემები გავლენას ახდენდეს პირის ადაპტურ ფუნქციონირებაზე.

დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის (ICD – 10) მიხედვით აუტიზმი მიეკუთვნება
განვითარების ზოგად აშლილობათა ჯგუფს (F 84), რომლის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმებია
სოციალური ურთიერთობებისა და საქმიანობის თვისებრივი ანომალია, სევე ინტერესების
სფეროსა და საქმიანობის შეზღუდული სტერეოტიპული გამეორებები.

აუტიზმის სპექტრის აშლილობებს მიეკუთვნება 4 დიაგნოსტიკური კატეგორია: ბავშვთა
აუტზიმი, ატიპური აუტიზმი, ასპერგერის სინდრომი და განვითარების ზოგადი აშლილობა,
დაუზუსტებელი.

ბავშვთა აუტიზმი არის განვითარების ზოგადი აშლილობის ისეთი ტიპი, რომლის დროსაც
განვითარების ანომალია ანდ არღვევა ვლინდება 3 წლის ასაკამდე, აღინიშნება სოციალური
ურთიერთოების, კომუნიკაციის სიძნელეები, შეზღუდული, სტერეოტიპული, განმეორებადი
ქცევები და ინტერესები. ამ ნიშნებს ცაკლეულ შემთხვევებში ერთვის არასპეციფიკური
სიმპტომებიც: ფობიები, ძილის და კვების დარღვევები, აგრესია და ა.შ.

ატიპური აუტიზმი განსხვავდება დაწყების ასაკით და არასაკმარისადაა გამოვლენილი
მახასიათებლები: სოციალური ურთიერთობები, კომუნიკაციის სიძნელეები, განმეორებადი
ქცევები.

ასპერგერის სინდრომი, აუტიზმისგან განსხვავებით არ აღინიშნება ენისა და მეტყველების და
კოგნიტური სფეროს განვითარების შეფერხება. ასპერგერს ხშირად ახლვას მოტორული
პრობლემები.

დაუზუსტებელი სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმია განვითარებაში ჩამორჩენა აუტიზმის
ნიშნებითა და კოგნიტური პრობლემებით, მაგრამ არც ერთ კრიტერიუმს რაც ზემოთ იყო
მოყვანილი ვერ აკმაყოფილებს.

16 წლამდე ასაკის აუტიზმის მქონე პირის შესახებ ყველა გადაწყვეტილებას იღებს და
ინფორმირებულ თანხმობაზე ხელს აწერს მშობელი  ან კანონიერი წარმომადგენელი. ამასთან
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აუცილებელია აუტიზმის მქონე პირის მონაწილეობა,
მისი ასაკის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით.

ინფორმაცია მიწოდებული უნდა იქნას როგორც სიტყვიერად ისე წერილობით. ( თუ საჭიროა
ადაპტირებული ასევე უდნა ითვალისწინებდეს ფიზიკურ, სენსორულ და ინტელექტუალურ
შესაძლებლობებს)

აუტიზმის მულტიდისციპლინური გუნდის ძირითადი წევრები არიან: ექიმი-ფსიქიატრი,
ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ფსიქოლოგი. ასევე, პედიატრი/ოჯახის ექიმი ან ბავშვთა
ნევროლოგი, სპეციალური მასწავლებელი, სოციალური მუშაკი და ოკუპაციური თერაპევტი.

აუტიზმის სპექტრის აშლილობების გამოვლენა დიაგნოსტიკა და მართვა -
კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი) 2018



https://www.moh.gov.ge/uploads/guidelines/2018/03/13/c818447a62dfa9a783f07913bac8677a.pdf

სიტყვა „აუტიზმი“ ბერძნული ენიდან მოდის და „საკუთარ თავზე კონცენტრაციას“ ნიშნავს.
პირველად ექიმმა ლეო კანერმა აღწერა (1943წ). ის ბავშვთა ფსიქიატრი იყო და აკვირდებოდა
რამდენიმე პირს, რომელთაც ახასიათებდათ სოციალური გაუცხოება. კანერი თვლიდა რომ
აუტიზმი ორგანული დაავადება იყო, 50 -იან წლებში ფსიქიატრების უმეტესობა აუტიზმის
მიზეზად ცუდ აღზრდას მიიჩნევდა.

ექიმი ჰანს ასპერგერი კანერის თანამედროვე იყო და ის აკვირდებოდა ჩვეულებრივი
მეტყველების, მაგრამ სოციალიზაციის პრობლემების მქონე ბავშვებს, რომლებიც ვერ
აკმაყოფილებდნენ სოციალურ მოთხოვნებს და ახასიათებდათ განმეორებითი ქცევები.

აუტისტური სპექტრის აშლილობას 3 ძირითადი სფეროს სიმპტომები ახასიათებს რაც უნდა
ვიცოდეთ:

სოციალური ორმხრივი თვისობრივი დაქვეითება - სხვების გრძნობების, შთაბეჭდილებების
და მოტივების ამოცნობის და გაგების უუნარობა. უჭირთ ურთიერთობა თანატოლებთან,
თვალით კონტაქტი, ურთიერთობის ვერბალური და არავერბალური კომპონენტების
ერთობლივად აღქმა. ასევე სიძნელეს წარმოადგენს სოციალური ურთიერთობის წამოწყება,
რეაგირება და შენარჩუნება. ნაკლებად გამოიყენება მიმიკები და ჟესტები.

კომუნიკაციის უნარის ატიპური განვითარება - მეტყველების ატიპური განვითარების
მიზეზი შეიძლება იყოს თანმხლები ინტელექტუალური დარღვევა ან შესაძლოა
იზოლირებულადაც არსებობდეს. მეტყველების განვითარების შეფერხება, როგორც წესი
პირველი ნიშანია ოჯახებისთვის. დამახასიათებელი ნიშნები - იმპერატიული სახელდება
(კომუნიკაციის ნაცვლად დასახელებისთვის სიტყვები გამოყენება); ექოლალია (სხვისი
ნათქვამის ექოსავით გამეორება; ნაცვალსახელების არასწორად ხმარება (საკუთარ თავზე
მესამე პირში საუბარი); ატიპიური პროსოდიკა (ლაპარაკის ტონალობის, მაღალი ხმის,
ტემპის და რითმის გამოყენება) სირთულეებია ასევე არავერბალურ ქცევების
განხორციელებაში, დაქვეითებულია სახის გამომეტყველების აღქმა და იმიტაცია; ასევე
მეტყველების და ჟესტების ერთდროულად აღქმის უნარი.

ატიპური ქცევა - ყველაზე მნიშვნელოვანია განმეორებადი, სტერეოტიპული ქცევები.
მკაცრად არის დაცული რუტინა, შერჩეული საკვები. პატარა ბავშვები უჩვეულოდ
ეჯაჭვებიან უჩვეულო საგნებს, მაგალითად ზონარი. თამაშისას კონცენტრირებულები არიან
სათამაშოს ერთ ნაწილზე, მაგალითად ბორბალი და შეიძლება უსასრულოდ ატრიალონ. არ
შეუძლიათ „ვითომ“ თამაშები და მექანიკურად იმეორებენ მოძრაობებს. ეს დალაგებული
რუტინა თუ აირია შესაძლებელია სიბრაზის შეტევა გამოიწვიოს, მაგ: ტანტრუმი. ასე
გავრცელებულია ერთ ადგილას ტრიალი, სიარული, წრეზე სირბილი, ფეხების ბაკუნი,
ხელების ქნევა, და ასე შემდეგ. გვხვდება თვითდამაზიანებელი ქცევები კბენა, თავის
რტყმევა. შესაძლებელია ბავშვი არ რეაგირებდეს სხვების ნათქვამზე, მაგრამ რეაგირებდეს
სხვა ბგერებზე, რაც ყურებზე ხელების აფარებით ან ყვირილით გამოვლინდეს.



მიზეზები - მრავალია, გენეტიკური განწყობა, სხვა გენეტიკურ ანომალიებთან არის კავშირში
რეტის სინდრომი, ანგელმანის სინდრომი, მყიფე x სინდრომი და ასე შემდეგ. ძალიან
მნიშვნელოვანია გარემოს ზეგავლენა. მუცლადყოფნის პერიოდში მავნე ჩვევები,
მედიკამენტები, ინფექციები, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს, თუმცა ერთი მიზეზი არ
არსებობს.

მიმართვიანობა ძირითადად განპირობებულია მეტყველების განვითარებასთან
დაკავშირებული პრობლემებით, ასევე ემოციური და სოციალური უნარებით.

გამოკითხვის დროს აუცილებელია გავითვალისწინოთ შემდეგი ფაქტორები - სოციალური
განვითარება, განვითრების ნიშნები განსაკუთრებით მეტყველება, ოჯახური ისტორია.
თანმხლები დაავადებები - ინტელექტუალური დარღვევა, დასწავლის უნარის დაქვეითება.
ტიკები, ძილის დარღვევები.

აუტისტური სპექტრის ადრეული გამოვლენა და ადრე დაწყებული თერაპია ძალიან
ეფექტურია. მიზნები უნდა იყოს განვითარების ხელშეწყობა, დასწავლის ხელშეწყობა,
სტერეოტიპულობის ხელშეწყობა, არაადაპტაციური ქცევების ხელშეწყობა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

მარკ ლ. ბეთშოუ; ნენსი ჯ. როიზენი; გაეტანო რ. ლოტრეჩიანო (2013). გვ. 361-385 ბავშვები
შეზღუდული შესაძლებლობებით,

რჩევები მშობლებს

რატომ გვჭირდება აუტიზმის დიაგნოზი თუ ვერ ხდება განკურნება? - აუცილებელია რადგან
არსებობს თერაპიები რომლებიც დაგვეხმარება ბავშვის ქცევის და განვითარების
მსვლელობაში. გარდა ამისა, საჭიროა იმისათვის რომ ჩაერთოთ სახელმწიფო პროგრამებში,
სადაც განხორციელდება ეს თერაპიები.

აშშ-ს დაავაადებათ კონტროლის ცენტრის მონაცემებით 68-დან 1 ბავშვს აქვს აუტიზმი.

მიზეზები მრავალფეროვანია, უმეტესად გენური რისკი და გარემოს ფაქტორები სახელდება,
თუმცა აუცილებელია ვიცოდეთ რომ ეს არაფრით არ უკავშირდება „ცუდ“ ან „კარგ“
მშობლებს.

დამტკიცებულია რომ აუტიზმი ნეირობიოლოგიური დარღვევაა და მას არ განაპირობებს
მშობლების დამოკიდებულება.

აუტიზმი უმეტესად მთელი სიცოცხლის მანძილზე თანმდევი მდგომარეობაა, მაგრამ
ჩარევის შედეგად ყველა ბავშვის ან ზრდასრულის მდგომარეობა უმჯობესდება. საუკეთესო
გამოსავლის მიღება შესაძლებელია თუ ჩარევა ადრეულ ასაკში დაიწყება. მსუბუქი თუ მძიმე
ფორმის მიუხედავად ჩარევა აუცილებელია და გარკვეულ წილად მდგომარეობა
უკეთესობისკენ იცვლება.



ყველა პრობლემასთან ერთად თქვენ შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ თქვენს შვილს ძლიერი
მხარეებიც აქვს. ყველას არა მაგრამ არც თუ ისე იშვიათად შეიძლება გამოხატული იყოს
მათემატიკის, მუსიკის, ხატვი და სხვა უნარები.

ძლიერი მხარეები:

კონკრეტული ცნებების, წესების და მიმდევრობის გაგების უნარი

კარგი ხანგრძლივი მეხსიერება

კომპიუტერული უნარები

მუსიკალური უნარები

სახელოვნო უნარები

ვიზუალურად აზროვნების უნარი

ყურადღების ფოკუსირება მისთვის საინტერესო საქმიანობაზე

აუტიზმის შესაძლო თანმხლები მდგომარეობები

გულყრები ან ეპილეფსია აქვს აუტიზმის მქონე პირების 1/3-ს. ჩვეულებრივ შეიძლება
გამოვლინდეს ადრეულ ბავშვობაში, თუმცა არ არის გამორიცხული მოზრდილებშიც. ამ
დროს აუცილებელია ნევროლოგი იყოს ჩართული.

შესაძლოა იყოს გენეტიკური სინდრომი, ასეთ დროს გენეტიკოსი უნდა იყოს ჩართული.

ყველაზე ხშირია კუჭ-ნაწლავის სისტემის, ძილის დარღვევები.

სენსორული ინტეგრაციის დისფუნქცია

აუტიზმის მქონე უმეტეს ბავშვს აქვს უჩვეულო რეაქცია სენსორულ სტიმულებზე.
მხედველობა, სმენა, სეხება, გემოვნება, ყნოსვა, მოძრაობის შეგრძნება შესაძლოა დარღვეული
იყოს. ის სტიმული რომელიც „ჩვეულებრივია“ ბავშვისთვის შეიძლება აუტანელიც იყოს და
გამოიწვიოს სენსორული თავდაცვა. მაგალითად: ტანსაცმლის აუტანლობა, შეხების ან
ჩახუტების აუტანლობა, განათების და ასე შემდეგ.

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

ზოგჯერ აუტიზმის მქონე ბავშვს შეიძლება დაუდგინდეს ყურადღების დეფიციტი და
ჰიპერაქტივობის სინდრომი. აუტიზმის მქონე ბავშვიდან 1-ს აქვს ყურადღების დეფიციტი,
ხოლო 30%-ს რომელიმე შფოთვითი აშლილობა: სოციალური ფობია, განსორების შფოთვითი
აშლილობა, პანიკური აშლილობა.

აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მკურნალობის მეთოდები, სწორად შერჩეული
თერაპიებია: ქცევის გამოყენებითი ანალიზი ABA თერაპია, დენვერის ადრეული ჩარევის
მოდელი, ფლორთაიმი და სხვა. თერაპია უნდა შეარჩიოს სპეციალისტმა



გარდა ძირითადი თერაპიისა ბავშვებს ჭირდებათ - ენისა და მეტყველების თერაპია,
ოკუპაციური თერაპია, სენსორული ინტეგრაციის თერაპია, ფიზიკური თერაპია,
სოციალური უნარების თერაპია.

გამოყენებული ლიტერატურა:

რა არის აუტიზმი? (სახელმძღვანელო მშობლებისთვის) თბილისი 2017 ავტორები: მაია
გაბუნია, სოფიო კერესელიძე, მარინე გეგელაშვილი, ია შეყრილაძე, მამუკა ხაჩიძე



პატრიკის ისტორია

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

სოციალური მუშაობის სამაგისტროპროგრამა ,

არჩევითი კურსი

სოციალური მუშაობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (გსმ) პირებთან

თამარზაალიშვილი, MSW, MA

მოწვეულილექტორი

სამუშაოადგილი - ააიპ პირველი ნაბიჯი საქართველო; დირექტორი

საკონტაქტოინფორმაცია :

ტელ.: 577 76 11 88

ელ. ფოსტა :   t.zaalishvili@firststep.ge

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები და მათთან კომუნიკაციის თავისებურებები

ყველა გსმ პირს ვინც ჩვენთან მოვიდა მომსახურების მისაღებად უნდა დავხვდეთ და
მოვემსახუროთ ღირსეულად. გთავაზობთ რამდენიმე გზას როგორ შეიძლება ამის გაკეთება

მთავარი პრინციპი მოვექცეთ ერთმანეთს ღირსების შესაბამისად! აქცენტი გაკეთდეს
ღირსებებზე და არა სირთულეებზე.

• მოთმინება, ოპტიმიზმი და სურვილი ვიპოვოთ ეფექტური კომუნიკაციის გზები
• ღიმილი და სიმშვიდე; ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ მათ ჭირდებათ მიიღონ
თანასწორი და ღირსეული მომსახურება

• არ არის საჭირო ვიცოდეთ ან ვივარაუდოთ რა ტიპის საჭიროება აქვს ადამიანს. ცოტა
დრო მივცეთ, რომ გავიგოთ მისი საჭიროებები

• ისევ და ისევ მოთმინება! გსმ პირებს ჭირდებათ უფრო მეტი დრო იმისთვის რომ
გვითხრან და გაიგონ

• კითხეთ სანამ დაეხმარებით, ნუ გადაახტებით და დაუკითხავად ნუ დაეხმარებით,
მან უკეთ იცის უნდა თუ არა დახმარება და რა სახით

• იპოვეთ თქვენი სტილი კომუნიკაციის, ყველაზე კარგი დასაწყისია ყურადღებით
მოსმენა

• თქვენ უყურებთ თქვენს მომხმარებელს, მაგრამ ნუ ჩააშტერდებით, ჯობია ესაუბროთ
მას, რადგან ის არის მომხმარებელი და არა მისი თანხმლები პირი

• საუბრისას გამოიყენეთ მარტივი ენა და შეძლებისდაგვარად მოკლე წინადადებები
• აიღეთ ნებართვა თუ ეხებით მის ეტლს ან ნებისმიერ დამხმარე საშუალებას

ურთიერთობის ზოგადი პრინციპები

• არ არის გამართლებული გსმ პირების შეცოდება



• მათი ჩახუტება, კოცნა, გადამეტებული მოფერება
• მათთვის საჩუქრების მიტანა მიზეზის გარეშე - არ იგულისხმება დაბადების დღის
საჩუქარი ან სხვ.

• ასევე არ არის გამართლებული მათი იგნორირება
• მიესალმეთ და მოიკითხეთ ჩვეულებრივ
• შესაძლებელია წახალისების მიზნით მხარზე ხელის დადება ან მაჯაზე მოჭერა
• არ არის მიზანშეწონილი ყალბი შექება - მიზეზის გარეშე
• იყავით გულწრფელი მათთან ურთიერთობაში
• დაუსვით ისეთი შეკითხვები, რომლებიც მოკლე პასუხებს მოითხოვს, რადგან
შესაძლოა უჭირდეს მეტყველება

• როდესაც ესაუბრებით მას უყურეთ
• შეკითხვები დაუსვით ცხოვრებისეული და მისთვის საინტერესო სფეროდან

მოძრაობის შეზღუდვის მქონე პირები

ფიზიკური შეზღუდვა უამრავი სახის არსებობს და ეს არნიშნავს ეტლს. შეიძლება სახსრების
ქრონიკული დაავადება ქონდეს, ან ამპუტირებული კიდური, ან სხვა ათასი რამ რაც იწვევს ჯდომის,
სიარულის ამ დგომის პრობლემებს

ისაუბრეთნორმალურადჩვეულებრივადდა მიმართეთმას და არა თანმხლებ პირს

არშეეხოთდამხმარე ხელსაწყოებს თუარარის აუცილებელი

თურაიმე განსაკუთრებული ინფორმაცია არის საჭირორომ იცოდნენ, კარებების გარებაზე , სველ
წერტილებზე და ასე შემდეგ უთხარითწინასწარ

მოხსენითდაბრკოლებები რომ თავისუფლადიარონ

დაბრძანდით ან მოთავსდით ისე, რომ აღმოჩნდეთ ერთ სიმაღლეზე საუბრისას

არ გამოთქვათ სინანული იმის გამო, რომ ეტლში ზის, ეს დამამცირებელია

კითხეთ, ხომ არ სჭირდება დახმარება ეტლით გადაადგილებისას

კითხეთ, ხომ არ სჭირდება რაიმე ნივთის მიწოდება

თუ ეპატიჟებით რაიმე ღონისძიებაზე ან სადმე სხვაგან, გაარკვიეთ არის თუ არა იქ ეტლით
გადასაადგილებელი პირობები, ლიფტი, პანდუსი და სხვა

მხედველობის პრობლემები

მხედველობის სრული დაქვეითების მქონე ადამიანები არარიან ბევრნი, უმეტესობას აქვს
ნაწილობრივი დაქვეითება . შეიძლება ადამიანი ხედავდეს განსაკუთრებულად: მხოლოდერთი
მიმართულებითსადაც არარის პერიფერიული ხედვა ან პირიქითცენტრალური ხედვა , ზოგიერთი ხედავს
კონტურებს ან სინათლეს და ასე შემდეგ. ასეთი მხედველობა ართულებს ადამიანების ყოფას, რასაც
ხელი უნდა შეუწყოთ

ისაუბრეთნათლადდა მკაფიოდ



არშეეხოთნებართვის გარეშე თუარარის საგანგებოსიტუაცია

დახმარების შეთავაზებისას დაელოდეთსანამ არმიიღებთთანხმობას

სიარულისას შესთავაზეთთქვენი ხელი და იარეთმასთან ერთადნელა

როდესაც გინდათმიანიშნოთდაბრკოლება ან მაგალითადკარები წინასწარდა ნათლადუთხარით

რადგან არვიცითადამიანის მხედველობის დაქვეითების ხარისხი არჩავთვალოთრომ საერთოდვერ
ხედავს

არდატოვოთშუა ოთახში ისე რომ არმივანიშნოთსკამი ან მისთვის კომფორტული ადგილმდებარეობა

წინაწარშევატყობინოთთუკი სივრცეში რაიმე ნიშნებია ან დაბრკოლებები ან სხვა მნიშვნელოვანი
დეტალები

თუ შესთავაზებთ დაჯდომას, დაადებინეთ ხელი სკამის, სავარძლის ზურგზე ან სახელურზე

სმენის შეზღუდვის მქონე პირები

მისი ყურადღების მიქცევა შეგიძლიათ მხარზე ხელის მსუბუქი შეხებით, ჟესტებით,
მიმიკებით

დადექით ისე და ისეთ განათებაზე, რომ დაინახოს თქვენი სახის გამომეტყველება, არ
დაიფაროთ სახე ხელებით, ფურცლებით, რადგან ისინი ტუჩების მოძრაობით კითხულობენ.

ყოველთვის კითხეთროგორშეგიძლიათდამხმარება , მაგრამ არ გამოიყენოთ ყვირილი, პირის ჭარბი
მოძრაობები

თუ მას ნაწილობრივ ესმის, გაარკვიეთ რომელ ყურთან ურჩევნია საუბრის მოსმენა

არ მიადოთ პირი ყურთან და არ ჩაყვიროთ

თუ მას აქვს სმენის დაქვეითება და არა სრული შეზღუდვა ისაუბრეთ ჩვეულებრივ ტონზე,
გაარკვიეთ უკეთია თუ არა სასმენი აპარატი დავეცადოთ ირგვლივ არ იყოს ზედმეტი ხმაური

თუ საჭიროა გამოიყენეთ წერილობითი ან სურათებით კომუნიკაცია

შესაძლოა თქვენ დაგჭირდეთ ჟესტური ენის თარჯიმანი, თუმცა მზერა მხოლოდ
თარჯიმანზე არ გააჩეროთ

საჭიროების შემთხვევაში, ვთხოვოთგამოიყენოს კომუნიკაციის სხვა მეთოდი მაგალითადქაღალდი და
კალამი

აუცილებელია ვიყოთმომთმენი, გვახსოვდეს რომ სმენის არარსებობისას მან ეს საუბარი დაისწავლა
და ძალიან უჭირს, მისთვის ეს მშობლიური ენა არარის

მეტყველების შეზღუდვის მქონე პირები

ზოგიერთადამიანს აქვს მეტყველების სხვადასხვა სახის პრობლემები. ეს შეიძლება გამოწვეული
იყოს ცერებრული დამბლით, სმენის დაქვეითებით, ან სხვა მიზეზებითდა გამოხატული იყოს ასევე
სხვადასხვანაირად: ენაბორძიკი, ბუტბუტი, სიტყვების არევა , ბგერების წარმოთქმა და ასე შემდეგ



მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ადამიანს რომელსაც მეტყველების პრობლემა აქვს სულაც არ
ნიშნავს რომ მენტალური პრობლემაც აქვს, ამიტომ ეს გვახსოვდეს და ჩვეულებრივადმოვიქცეთ

მიეცით მეტყველების შეზღუდვის მქონე პირს აზრის გამოთქმის უფლება

თუ ნელა ლაპარაკობს, ბორძიკობს - დაელოდეთ დაასრულოს.

დაუსვით ისეთი შეკითხვები, რომელიც მოკლე ან კი და არა პასუხებს მოითხოვს

თუ თქვენთვის გაუგებარია მისი ნათქვამი, არ მოაჩვენოთ თავი, თითქოს ყველაფერი გაიგეთ,
გაუკეთეთ პერეფრაზი და დააზუსტეთ - სწორად გაიგეთ თუ არა

თუ ის მეტყველებს თქვენთვის გაუგებრად, შესაძლოა მისმა ოჯახის წევრმა ან თანმხლებმა
პირმა გაგიწიოთ დახმარება, რადგან მას ყური მიჩვეული აქვს და უკეთ ესმის

მზად, უნდა იყოთ, რომ შესაძლოა ნელი ან გაუგებარი მეტყველების გამო, მეტი დრო
დაგჭირდეთ, ამიტომ წინასწარ დაგეგმეთ ისეთ დროს ვიზიტი, როდესაც დრო მეტი გაქვთ.

არდაამთავროთთქვენ მისი წინადადება ან სიტყვა , გამოთქვას აზრი ბოლომდე, ნუჩაერევით

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირები

შესაძლებელია თქვენ ვერმიხვდეთ, რომ ადამიანს აქვს ფსიქიკური პრობლემები, თუარგითხრეს ამის
შესახებ. მაგრამ თუადამიანი არის კრიზისში ან გარკვეულსირთულეებს განიცდის და სიმპტომები
ვლინდება , გირჩევთშეინარჩუნოთსიმშვიდე , არაჩვენოთნერვიულობა და შიში და კითხეთროგორდა რით
შეიძლება დავეხმაროთ

ღირსება , პატივისცემა ,თანასწორობა

იყავითმშვიდი,დარწმუნებული და ეცადეთდაარწმუნოთ. მოუსმინეთძალიან მოთმინებითდა
ყურადღებითდა ეცადეთგაარკვიოთმისი საჭიროებები

მიეცით მოკლე ინსტრუქციები

შეეცადეთ შეკითხვები პირველმა დასვათ

აზრი გამოთქვით მოკლედ

ინტელექტუალური შეზღუდვა

ხშირადმათბევრადმეტი ესმითვიდრე ჩვენ გვგონია , პირველრიგში აჩვენეთპატივისცემა ,
თანასწორობა და მოეპყარითღირსეულად

არდავიწყოთმკითხაობა ამას გაიგებს თუარა

ისაუბრეთმარტივად, მოკლე ნათელი წინადადებებით

დარწმუნდითრომ გაუგეთერთმანეთს

თუარგესმითმისი, ჯობია გაამეორებინეთვიდრე გაუგებრობაში აღმოჩნდეთ



ინფორმაცია მიაწოდეთნაბიჯ- ნაბიჯ, ანუერთჯერზე ერთი და არა რამდენიმე

იყავითმომთმენი, მშვიდი და აგრძნობინეთმხარდაჭერა , ღიმილი

საუბრისას მიმართეთმას და არა მის თანმხლებს

სწავლის სირთულეები

სწავლის სირთულეების მქონე ადამიანებს შესაძლებელია ქონდეთკითხვის წერის ან გამოხატვის
სირთულეები. ჩვეულებრივ დავსვათშეკითხვები, გამოვიყენოთსხეულის ენა

ისაუბრეთნორმალურად, მკაფიოდ, ნათლად, უყურეთმომხმარებელს

არდაგავიწყდეთრომ მათმეტი დროჭირდებათამიტომ მიეცითეს დრო, არგამოხატოთგაღიზიანება და
დროის უქონლობა

შესაძლებელია შესთავაზოთალტერნატიული კომუნიკაციის საშუალებები

შეზღუდული შესაძლებლობა - მითები და რეალობა

ხშირად ადამიანებს არ ესმით და ვერ წარმოუდგენიათ როგორია გარკვეული შეზღუდული
შესაძლებლობით ცხოვრება, რა ბარიერები და ყოველდღიური პრობლემები დგას მათ წინაშე.
გთავაზობთ რამდენიმე მითს და რეალობას

მითები

1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დამოკიდებულნი არიან „ჩვეულებრივ“
ადამიანებზე და მათი ცხოვრება სრულიად განსხვავებულია

2. ჩვენ უნდა ვგრძნობდეთ შეცოდებას მათ მიმართ
3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან გმირები
4. სამსახურში მათი აყვანა გაუმართლებელია, ისინი უმეტესად ცუდად არიან
5. ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ მათთან საუბრისას, მარტივად სწყინთ
6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მომსახურება ძალიან რთულია

რეალობა

1. რა არის“ ჩვეულებრივი?“ ვინ განსაზღვრა ნორმალური ცხოვრება? ვინ დაარქვა ეს
სახელი? ისინი ჩვეულებრივ ცხოვრობენ, დადიან მაღაზიაში, სკოლაში სტუმრად,
კინოში, ტრანსპორტში, ოცნებობენ, უხარიათ, უყვართ, იცინიან, ტირიან... ანუ
ყველაფერი ისევე როგორც ჩვენ

2. მათ არ უნდათ მხოლოდ მზრუნველობა, მათ უნდათ თანაბარი და ხელმისაწვდომი
გარემო

3. შეზღუდული შესაძლებლობა მოითხოვს ადაპტაციას, ეს არ არის გმირობა



4. კვლევებმა აჩვენა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უფრო საიმედო,
ერთგული, პროდუქტიული და შემსრულებელი თანამშრომლები არიან ვიდრე
„ჩვეულებრივნი“, ასევე უფრო ნაკლებია კადრების გადინება მათ შემთხვევაში

5. არ არის აუცილებელი რაიმე მძიმე განსაკუთრებული მოქცევა და მიმართვა,
ნებისმიერს უნდა მოვექცეთ ზრდილობიანად და ღირსეულად

ბარიერები

ბარიერები და დაბრკოლებები, რომლებიც უშლიან შშმ პირებს ყოველდღიურ ჩვეულებრივ
ცხოვრებაში: მუშაობის დასვენების, საყიდლების, გართობის და სხვა შემთხვევებში

არქიტექტურული და ფიზიკური ბარიერები

 შენობები
 გადასასვლელები
 შუქნიშნები
 ვიწრო კარებები
 ცუდი განათება
 ავტოსადგომები
 სველი წერტილები...

ინფორმაციული, კომუნიკაციური ბარიერები

 ნიშნები არ არის გასაგები
 ცუდი შრიფტი
 ბრაილის არ არსებობა

დამოკიდებულებითი ბარიერები

 წარმოდგენა რომ მათ დამოუკიდებლად არაფერი შეუძლიათ
 არ ესმით რას ვეუბნებით

რა უნდა ვიცოდეთ სატელეფონო მომსახურებისას

 საუბარი ჩვეულებრივ, ნათლად, მკაფიოდ
 არ იფიქროთ როგორ გესმით მისი ხმა უცნაურად, მთავარია გაიგოთ რა ხდება მის
თავს

 არ ჩაეჩხიროთ და არ დაამთავროთ აზრი მათ მაგივრად, დააცადეთ თქვას
 არ გამოიცნოთ რა უნდა, დაეკითხეთ რამდენჯერაც საჭიროა
 გაიმეორეთ ის რაც გაიგეთ, გადაამოწმეთ
 შესაძლებელია ვთხოვოთ დაგველაპარაკოს დამხმარე
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სოცია ლურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფა კულტეტი,

სოცია ლური მუშაობის სა მაგისტროპროგრა მა ,

ა რჩევითი კურსი

სოცია ლური მუშაობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (გსმ) პირებთა ნ

თამარზაა ლიშვილი, MSW, MA

მოწვეული ლექტორი

სამუშაოა დგილი - აა იპ პირველი ნაბიჯი სა ქა რთველო; დირექტორი

საკონტა ქტოინფორმაცია :

ტელ.: 577 76 11 88

ელ. ფოსტა :   t.zaalishvili@firststep.ge

რთული ქ ც ე ვ ა - რთული ქ ც ე ვ ი ს გ ა ნ ს ა ზღვ რე ბ ა ; რთული ქ ც ე ვ ი ს ა მ ოც ნ ობ ა .
რთული ქ ც ე ვ ი ს მ ა რთვ ა , მ ე თოდე ბ ი , მ ი დგ ომ ე ბ ი რე კ ომ ე ნ და ც ი ე ბ ი რთული
ქ ც ე ვ ი ს მ ა რთვ ი ს ა თვ ი ს

ადამიანების მიერ გამუდმებით ხდება სხვა ადამიანების შეფასება და გარკვეული
წარმოდგენების შექმნა მათ შესახებ. ის, თუ როგორ შთაბეჭდილებას დატოვებს ადამიანი
სხვებზე, უმეტესწილად, დამოკიდებულია მის ქცევაზე - მაგალითად, იქიდან გამომდინარე,
თუ როგორ იქცევა პიროვნება, ის შესაძლოა იყოს ჩვენთვის ”მისაღები” ან ”მიუღებელი,”
”მეგობარი” ან მტერი.”
ძნელად თუ მოიძებნება მშობელი/აღმზრდელი, ვისაც არ შექმნია გარკვეული სირთულეები
ბავშვის ქცევასთან დაკავშირებით. ეს თემა ფართოდ განიხილება მეცნიერულ
ლიტერატურაში, სადაც ქცევათა გარკვეული კატეგორია აღნიშნულია სხვადასხვა
ტერმინებით, როგორებიცაა ”რთული ქცევა”, „გამომწვევი ქცევა“, ”პრობლემური ქცევა“
(წინამდებარე მასალაში გამოყენებული იქნება ტერმინი ”რთული ქცევა”). სანამ რთულ
ქცევაზე დავიწყებდეთ საუბარს, განვმარტოთ, თუ რას ნიშნავს თავად ”ქცევა”.

აქტუალობიდან გამომდინარე, ქცევის ფენომენს დიდი ყურადღება ეთმობა
ფსიქოლოგიაშიც.
ქცევათმეცნიერება ანუ ბიჰევიორიზმი არის ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი მიმართულება,
რომელიც შეისწავლის ქცევას.

ქცევათმეცნიერების ფარგლებში ”ქცევა” ასე განიმარტება: ”ქცევა არის ყველაფერი ის,
რასაც ადამიანი აკეთებს - ასრულებს რაიმე მოქმედებას, ფიქრობს, გრძნობს თუ ამბობს.”

როდესაც ადამიანი იბადება, ის ფლობს ქცევათა მხოლოდ შეზღუდულ რეპერტუარს,
რასაც, ძირითადად, რეფლექსები შეადგენს (წოვის, სუნთქვის, ტაცების, თვალის ხამხამისა
და ა.შ.). ზრდასთან და განვითარებასთან ერთად ბავშვი თანდათან სწავლობს ახალ და უფრო
და უფრო რთულ ქცევებს. მაგალითად, თუ კვების მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად
ბავშვს თავდაპირველად მხოლოდ წოვის და ყლაპვის უნარი ჰქონდა, ის თანდათან სწავლობს
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საკვების პირთან მიტანას, ღეჭვას, დანა-ჩანგლის გამოყენებით ჭამასა და, მოზრდილ ასაკში,
საკვების დამოუკიდებლად მომზადებასაც კი.

ქცევის, ისევე, როგორც ნებისმიერი რამის დასწავლა, არ ხდება თავისთავად.
სხვადასხვა ქცევების ჩართვა ბავშვის ქცევით რეპერტუარში ხდება უფროსების დახმარებით,
ბავშვის მიერ სხვა ადამიანების ქცევაზე დაკვირვებითა თუ ”ცდისა და შეცდომის გზით”
(როდესაც ბავშვს აქვს რაიმე მოთხოვნილება და არ იცის, თუ როგორ დაიკმაყოფილოს იგი,
ის ახორციელებს სხვადასხვა ქცევებს/”ცდებს” მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად.
საბოლოოდ ბავშვი დაისწავლის/ჩართავს თავის ქცევით რეპერტუარში იმ ქცევას, რომელიც
მას სასურველ შედეგამდე მიიყვანს, და უკუაგდებს იმ ქცევებს/”შეცდომებს”, რომელთა
შედეგად მიზანს ვერ მიაღწია).

ის, თუ რამდენად ჩართავს ბავშვი ამა თუ იმ ქცევას თავის ქცევით რეპერტუარში და
რამდენად  ხშირად განახორციელებს მას, დამოკიდებულია გარკვეულ ფაქტორებზე.
იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ამ ფაქტორთა იდენტიფიცირება, საჭიროა ყურადღება
გავამახვილოთ არა მხოლოდ უშუალოდ ქცევაზე, არამედ იმაზეც, თუ რა უსწრებს წინ ამ
ქცევას, რა მოსდევს მას შედეგად და რა სიტუაციაში ხორციელდება იგი.

სტიმულს, რომელიც წინ უსწრებს ქცევას, ეწოდება ქცევის წინაპირობა.  წინაპირობა
შეიძლება იყოს ნებისმიერი მოვლენა, ფაქტი, რის საპასუხოდაც აღმოცენდება ქცევა.

წინაპირობა                                      ქცევა

მაგალითი:  მარიამი ცხოვრობს ბავშვთა სახლში. მან რამდენჯერმე ნახა, რომ სტუმრები
ბავშვებს ურიგებენ კანფეტებს. აქედან გამომდინარე, როდესაც მარიამი ხედავს სტუმარს,
მირბის მასთან, უღიმის და ხელს უწვდის მას.

ამ შემთხვევაში სტუმრის მოსვლა არის წინაპირობა მარიამის ქცევისათვის.

გარდა წინაპირობისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ქცევას ყოველთვის თან სდევს
შედეგი. ქცევის შედეგში მოიაზრება ყველა ის მოვლენა, რაც უშუალოდ მოსდევს ქცევას.
შედეგს შეუძლია გაზარდოს ან შეამციროს მომავალში ქცევის გამოვლენის სიხშირე. ქცევის
შედეგების განსაზღვრა ისეთივე აუცილებელია, როგორც ქცევის წინაპირობის, რათა
დავადგინოთ, თუ რა აქეზებს ბავშვს კვლავ განახორციელოს ესა თუ ის ქცევა - თუ ადამიანი
თავისი ქცევით ვერ ღებულობს სასურველ შედეგს, ნაკლებია იმის შანსი, რომ მან ეს ქცევა
კიდევ გაიმეოროს, და, პირიქით, თუ ქცევა სასიამოვნო შედეგს იძლევა, ეს სტიმულს
გვაძლევს, რომ კვლავ გავიმეოროთ ქცევა იმავე შედეგის კვლავ მისაღებად.

კვლავ განვიხილოთ ზემოთ მოყვანილი მაგალითი:

წინაპირობა:
სტუმრის მოსვლა

ქცევა:
მარიამი მირბის სტუმართან, უღიმის და ხელს უწვდის
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მარიამი ცხოვრობს ბავშვთა სახლში. მან რამდენჯერმე ნახა, რომ სტუმრები ბავშვებს
ურიგებენ კანფეტებს. აქედან გამომდინარე, როცა მარიამი ხედავს სტუმარს, მირბის მასთან,
უღიმის და ხელს უწვდის მას. შედეგად, სტუმარი მას კანფეტს აძლევს/არ აძლევს.
ამ შემთხვევაში მარიამის ქცევის შედეგი შეიძლება იყოს კანფეტის მიღება ან არმიღება.
იმდენად, რამდენადაც ქცევის მიზანი არის კანფეტის მიღება, თუ შედეგი დაემთხვევა
მიზანს, მაშინ უფრო მეტად უნდა მოველოდეთ იმას, რომ ეს ქცევა კვლავ განმეორდება,
ხოლო თუ მარიამი ასეთი ქცევით ვერ მიიღებს სასურველ შედეგს, მაშინ უფრო ნაკლებია ამ
ქცევის გამეორების ალბათობა.

იმისათვის, რომ კარგად დავიმახსოვროთ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ქცევასთან
ერთად ყურადღება მივაქციოთ მის წინაპირობასა და შედეგს,  შეგვიძლია წინაპირობა
(Antescedent, ინგ.), ქცევა (Behaviour, ინგ.) და შედეგი (Consequence, ინგ.) გამოვსახოთ
მარტივი სქემით:

A – B – C
ზემოთ მოყვანილი მაგალითის შემთხვევაში სქემა ასეთი იქნება:

A                                                                      B
C

წინაპირობებისა და შედეგების დადგენის გარდა ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს
იმასაც, თუ რა კონტექსტში ანუ რა სიტუაციაში აღმოცენდება არასასურველი ქცევა.
მაგალითად, თუ ბავშვი სასურველი ჯილდოს მისაღებად გარკვეულ ქცევას ახორციელებს
ერთ აღმზრდელთან, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იგი სხვა აღმზრდელთანაც იმავე ქცევას
განახორციელებს. ბავშვმა შესაძლოა გამოცდილებით აღმოაჩინა, რომ მის მიერ
განხორციელებული ქცევა ეფექტურია ერთ აღმზრდელთან ჯილდოს მისაღებად, მაგრამ
არაეფექტურია მეორე აღმზრდელთან. შედეგად ბავშვი მეორე აღმზრდელთან სხვა
სტრატეგიას შეიმუშავებს.

ამრიგად, ჩვენ განვიხილეთ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ქცევის
დასწავლასა და მისი გამოვლენის სიხშირეზე. ეს ფაქტორებია ქცევის წინაპირობა, ქცევის
შედეგი და ქცევის კონტექსტი.

განხილული ფაქტორების გავლენით, ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ბავშვი ჩვენთვის
მისაღები და სასურველი ქცევების გარდა დაისწავლის არასასურველ ქცევებსაც. ამის
შედეგად ბავშვებს ხშირად სჯიან იმის გამო, რომ ისინი „კარგად“ არ იქცევიან, თუმცა იმის
განსაზღვრა, რა არის ”კარგი”, „ნორმალური“ და „ცუდი“ ქცევა, ადვილი საქმე არ გახლავთ. ეს

წინაპირობა:
სტუმრის მოსვლა

ქცევა:
მარიამი მირბის
სტუმართან, უღიმის და
ხელს უწვდის

შედეგი:
სტუმარი კანფეტს
აძლევს/არ აძლევს
მარიამს

წინაპირობა:
სტუმრის
მოსვლა

ქცევა:
მარიამი მირბის
სტუმართან, უღიმის და
ხელს უწვდის

შედეგი:
სტუმარი კანფეტს აძლევს/არ
აძლევს მარიამს
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დამოკიდებულია ბევრ რამეზე: ბავშვის ასაკზე, მის პიროვნულ თავისებურებებზე,
ფიზიკური და ემოციური განვითარების დონეზე. მაგალითად, თუ ორი წლის ბავშვი დარბის
და ძირს ყრის სათამაშოებს, იქექება უჯრებში და ბევრ შეკითხვას სვამს, ეს მისი ასაკისთვის
ბუნებრივი ქცევაა და ამის გამო არ უნდა დაისაჯოს.

rTuli qcevis gansazRvreba

რთული ქცევის უამრავი განსხვავებული  განმარტება არსებობს  და ძალიან რთულია
იმაზე შეჯერება, თუ რეალურად რას მოიცავს ეს ცნება. იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ, არის
თუ არა ბავშვის ქცევა რთული, საჭიროა პასუხი გავცეთ შემდეგ კითხვებს:

1. რამდენად საზიანოა ქცევა თავად ბავშვისთვის ან სხვებისთვის?

2. რამდენად შეუშლის ხელს ქცევა სწავლას?

3. რამდენად აფერხებს ქცევა ბავშვის მიერ აქტივობებში მონაწილეობას?

4. რამდენად უშლის ხელს ქცევა ბავშვის სოციალურ ურთიერთობებს და მის მიმართ
სოციალურ მიმღებლობას?

რთული ქცევები განსხვავდება სიმწვავის მიხედვით. ემერსონის განმარტებით, ”მძიმე
ფორმის რთული ქცევა არის ისეთი ინტენსივობის, სიხშირისა და ხანგრძლივობის ქცევა, რომ
თავად სუბიექტის ან სხვების ფიზიკური უსაფრთხოება რისკის ქვეშ დგება, ან ქცევა,
რომელსაც აქვს ტენდენცია სრულიად ან ნაწილობრივ შეზღუდოს არსებული
შესაძლებლობებისადმი (მაგ.: განათლება) მისაწვდომობა ან მათი გამოყენება”.
aRniSnuli gansazღvreba moicavs ori saxis qcevebs:

1. qcevas romelic seriozul fizikur zians ayenebs Tavad pirs an sxva
gareSe myof pirebs. (kbena, dakawvra, Tavis, xelis, fexis dartyma aS)

2. qceva romelic aferxebs pirovnebis srul CarTvas  sazogadoebaSi.
(kivili, furTxeba, bilwsityvaoba aS)

termini rTuli qceva gamoiyeneba rogorc ”qudi” sxvadasxva saxis qcevebisa
romlebic garkveul sirTuleebs uqmnis pirovnebas an sazogadoebas. aseTebia:

 TviTdamazianebeli qcevebi (kbena, dakawvra, sxva).

 agresiuli qcevebi (dartyma, Cartyma)

 ”nivTebis damazianebeli qcevebi”(tansacmlis daxeva, sagnebis gatexva
srola)

 tantrumebi (isterikis gamoxatva fexebis bakuniT, yvirilით, iatakze
dacema)

 gaqceva sacxovreblidan (mizanmimarTulad an umiznod)

 pika _ saWmelad uvargisi nivTebis Wama: miwa, Rilebi, sakuTari
ekskrementebi.

როდესაც ბავშვი არ ასრულებს უფროსის დავალებას, ურტყამს სხვა ბავშვს, ამბობს ცუდ
სიტყვებს, უფროსები ხშირად მიდრეკილნი ვართ ვუწოდოთ მას ”ჯიუტი”, ”ცუდი”,
”უზრდელი”. სინამდვილეში ბავშვის ქცევა მიუთითებს არა მის გარკვეულ პიროვნულ
ნიშანზე, არამედ ამ ქცევის გამომწვევ მიზეზებზე.
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როდესაც ბავშვი რთულ ქცევას ავლენს, ყურადღება უნდა მივაქციოთ რამდენიმე ფაქტორს.
mniSvnelovania rTuli qcevis Seფასებისას gaiTvaliswinoთ Semdegi:

1. sruli suraTi. bavSvis mier gamovlenili qcevis Sefaseba unda
ganixilebodes mTlian konteqstSi, rac gulisxmobs qcevis
gamovlenamde arsebul situacias, garemo faqtorebs, dRis monakveTs
da sxv.

2. bavSvis fizikuri da emociuri mdgomareoba. rTuli qcevis SesaZlo
gamovlenis mizezi zogjer aris bavSvis aradamakmoyofilebeli
fizikuri mdgomareoba (mag. sveli pampersi, SimSili), an emociuri
mdgomareba (mag. uxasiaToba moulodnelad gamoRviZebis SemTxvevaSi).

3. qcevis maxasaTeblebi. qcevis Sefasebisas aucileblad
gasaTvaliswinelia misi sixSire, intensivoba da xangrZlivoba

ქცევის მახასიათებლებია: ქცევის სიხშირე, ხანგრძლივობა და ინტენსივობა.

 ქცევის სიხშირე: ქცევის სიხშირის დასადგენად ვითვლით, თუ რამდენჯერ ვლინდება
ჩვენთვის საინტერესო ქცევა.

მაგალითად: მაკა იკვნეტს ფრჩხილებს. რამდენჯერ მოიკვნიტა მან ფრჩხილი? გაკვეთილის
მსვლელობისას მან 15-ჯერ მოიკვნიტა ფრჩხილი. არასასურველი (რთული) ქცევის
სიხშირის დადგენის მიზანი არის იმის იდენტიფიცირება, თუ რამდენად მდგრადია
პრობლემა.

 ქცევის ხანგრძლივობა: ქცევის ხანგრძლივობის დასადგენად ჩვენ ვაკვირდებით, თუ
რამდენ ხანს ვლინდება ჩვენთვის საინტერესო ქცევა.

მაგალითად: გიორგი გაკვეთილის მსვლელობისას აკაკუნებს გასაღებს მაგიდაზე. რამდენ
ხანს აკაკუნებს გიორგი გასაღებს მაგიდაზე? გაკვეთილის მსვლელობისას 5 წუთის
განმავლობაში.

 ქცევის ინტენსივობა: ქცევის ინტენსივობის დასადგენად ჩვენ ვითვლით, თუ რამდენად
ძლიერად (როგორი ძალით, როგორ) ვლინდება ჩვენთვის საინტერესო ქცევა.

მაგალითად: სანდრო ხმამაღლა ტირის სტუმრის დანახვაზე. ხმამაღლა--არის ქცევის
ინტენსივობის მახასიათებელი, რომელიც შეიძლება გაიზომოს ხმაურის ფიზიკურ საზომ
ერთეულში, მაგალითად, დეციბელებში.

კიდევ ერთი რამ რასაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არის ქცევის
წინაპირობა და შედეგი, ასევე კონტექსტი, რომელშიც ეს ქცევა ხორციელდება. ABC
მოდელი დეტალურად უკვე იყო განხილული; აქ ვიტყვით მხოლოდ იმას, რომ ქცევის
წინაპირობისა და შედეგების გათვალისწინება ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის,  რათა
ვიცოდეთ, თუ რატომ ხდება ქცევა და რისი მიღება სურს ამით ბავშვს. თუ ვიცით ქცევის
წინაპირობა და შედეგი, ასევე ის კონტექსტი, რომელშიც ქცევა აღმოცენდება, ჩვენ
შეგვეძლება მათი გაკონტროლება და ქცევის შეცვლა.
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რთული ქცევის გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორით:

ბიოლოგიური (ფიზიოლოგიური) ფაქტორი
 SimSili

 wyurvili

 tkivili (kbilis, Tavis sxva)

 sensoruli “SimSili”, sensoruli stimulaciis moTxovna

გარემო ფაქტორები

 ფიზიკური ასპექტები, როგორიცაა ხმაური და მკვეთრი სინათლე

 Zalian didi an patara sivrce

 sxvadasxva sagnebis an oTaxebis xelmisawvdomoba

 temperaturuli cvlilebebi

 tansacmlis faqtura da SesaZleblobebi (mag. jinsebi zRudavs sxvadasxva
saxis moZraobebs: xtunvas, xoxvas, sxva. Sali iwvevs qavils, sinTeTikuri
nawarmi iwvevs kanis gadaxurebas)

fsiqo-socialuri faqtorebi

 komunikaciis nakleboba (Tu adamians rigi garemoebebis gamo aqvs mwiri
kontaqtebi an komunikaciis sirTuleebi: gaZnelebuli metyveleba, smenis

sirTuleebi და sxva)

 სოციალური ნორმების ცოდნის ნაკლებობა

 mowyeniloba (erTferovani garemo da cxovrebis ritmi)

 uyuradღeboba “gulgriloba” (sxva adamianebis, momsaxure personalis
mSoblis mxridan)

 მარტოობის, უარყოფის განცდა

 warsuli gamocdileba (warsulSi gancdili uaryofiTi emociebi,
fsiqologiuri tramva)

პატარა ბავშვების (რომლებიც ჯერ ვერ მეტყველებენ) და განსაკუთრებული საჭიროების
მქონე ადამიანების შემთხევაში რთული ქცევა კომუნიკაციის ერთგვარი საშუალება შეიძლება
იყოს. ამ კუთხით, რთულ ქცევას შეგვიძლია შევხედოთ, როგორც დადებით მოვლენას - ის
აღმზრდელს მიუთითებს ბავშვის საჭიროებაზე და უბიძგებს მას გაარკვიოს, თუ რაში
მდგომარეობს ეს საჭიროება და დაუკმაყოფილოს იგი ბავშვს.

როდესაც ხდება ბავშვის პრობლემური ქცევის მიზეზების განსაზღვრა, აუცილებლად
უნდა იქნას გათვალისწინებული ბავშვის ისეთი მახასიათებლები, როგორებიცაა ასაკი, სქესი
და კულტურული წარმომავლობა.

 ასაკი. მრავალი პრობლემური ქცევა შეიძლება წამოიჭრას მხოლოდ იმიტომ, რომ
ბავშვს ჯერ კიდევ არ აქვს შემუშავებული შესაფერისი ხერხები/გზები რაიმეს
გასაკეთებლად. ზოგჯერ პრობლემა ისაა, რომ ბავშვებმა უბრალოდ არ იციან, თუ რას
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მოელიან მათგან. სხვა შემთხვევაში კი მათ შეიძლება ესმოდეთ, თუ რას მოელიან
მათგან, მაგრამ ჯერ არ ჰქონდეთ შესაბამისი ქცევის განხორციელების უნარი. ბავშვმა
უბრალოდ არ იცის, თუ როგორ დაელოდოს საკუთარ ჯერს, მოითხოვოს რაიმე
თავაზიანად ან იყოს წყნარად და შეწყვიტოს საუბარი. უფროსი ბავშვების რთული
ქცევები შესაძლოა უფრო მეტად უკავშირდებოდეს მათ გულმავიწყობას,
მოწყენილობას, სოციალური პრობლემების ქონას თანატოლებთან.

 სქესი. ხშირად ამბობენ, რომ გოგონების ქცევის მართვა უფრო იოლია, ვიდრე ბიჭების.
უფროსები უფრო ხშირად მოელიან აგრესიულ ქცევას ბიჭებისგან, ხოლო მშვიდ და
გაწონასწორებულ ქცევას გოგონებისგან. სინამდვილეში, თუ ამგვარი განსხვავებები
მართლაც არსებობს გოგონებსა და ბიჭებს შორის, ეს ხშირად ჩვენი მოლოდინების
შედეგი უფროა, ვიდრე ორ სქესს შორის ბიოლოგიური განსხვავების. აქედან
გამომდინარე, მოზრდილები არ უნდა ავლენდნენ განსხვავებულ მოლოდინებს
ბიჭისა და გოგონას ქცევების მიმართ და არ უნდა იყენებდნენ მნიშვნელოვნად
განსხვავებულ მართვის სტრატეგიებს.

 კულტურა. სხვადასხვა კულტურები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან თავიანთი
წესებით, ნორმებით, ტრადიციებით, ღირებულებებითა და ა.შ. ამ განსხვავებებმა რიგ
შემთხვევებში შესაძლოა წარმოქმნას გარკვეული სირთულეები. მაგალითად, ჩვენს
ქვეყანაში მცხოვრებ განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფის ბავშვებს შესაძლოა ჰქონდეთ
ენობრივი პრობლემები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ უბრალოდ არ ესმოდეთ, რას
ითხოვს აღმზრდელი მათგან. შედეგად შეიძლება ამგვარი ბავშვები გარკვეული
ქცევითი პრობლემების მქონედ მიიჩნიონ. სინამდვილეში კი მათ მხოლოდ მეტი
დახმარება სჭირდებოდეთ ენობრივი პრაქტიკის მხრივ; მნიშვნელოვანი სირთულეები
შეიძლება წარმოქმნას ასევე განსხვავებამ ქცევის ნორმებში - აღმზრდელმა, რომელსაც
შეიძლება არ მოეწონოს ზოგიერთი ბავშვის თავისუფალი ქცევა, შესაძლოა მათთვის
ამგვარი ქცევის აკრძალვით იმედგაცრუება და წინააღმდეგობრივი ქცევა გამოიწვიოს
მათში, რითაც პატარა უსიამოვნება შეიძლება მთავარ პრობლემად გადაიქცეს.

როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, გარდა მიზეზისა, რთულ ქცევას ასევე აქვს მიზანი,
დანიშნულება. ლიტერატურაში გვხვდება ბავშვის მხრიდან რთული ქცევის ოთხი
ძირითადი მიზანი:

 ყურადღება - ზოგჯერ ბავშვი ”ცუდი ქცევის” საშუალებით ცდილობს მიიპყროს სხვა
ადამიანების ყურადღება;

 რევანში/სამაგიეროს გადახდა - ბავშვის რთული ქცევის მიზანს შესაძლოა ვინმესთვის
სამაგიეროს გადახდა წარმოადგენდეს. ბავშვისთვის მტკივნეულია იმის განცდა, რომ
ის არ არის მნიშვნელოვანი და მიიჩნევს, რომ ამის საპასუხოდ მას აქვს უფლება სხვა
ადამიანებს მიაყენოს ტკივილი;

 ძალაუფლება - არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვები ”იწვევენ” მშობლებს და ამით
თითქოს ძალაუფლების წყურვილს იკმაყოფილებენ. საქმე იმაშია, რომ ძალაუფლება
ეხმარება ბავშვს მნიშვნელოვნობის განცდის ჩამოყალიბებაში, ამიტომ ის ცდილობს
თვითონ იყოს ”ბოსი” და გააკეთოს ის, რაც სურს;
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 უმწეობა - იმ ბავშვებს, რომლებისგანაც სხვები არ მოელიან საქმის კარგად
შესრულებას, თავიანთ თავზე ექმნებათ წარმოდგენა, რომ ისინი წარუმატებელნი და
არაფრისმაქნისნი არიან. მშობლები, რომლებიც ზედმეტად იცავენ საკუთარ შვილებს
და თავიდან არიდებენ მათ პასუხისმგებლობას, უნებურად უბიძგებენ მათ გახდნენ
უმწეონი და უინიციატივონი. უმწეობის შემთხვევაში ბავშვი ფიქრობს, რომ ის
ვერასოდეს გახდება მნიშვნელოვანი, ამიტომ თითქოს ნებდება და იმედი აქვს, რომ
სხვა ადამიანები დაანებებენ თავს.

rTuli qcevis mravalferovnebis  miuxedavad, is yovelTvis emsaxureba or

ZiriTad mizans:

1. rTuli qceva xorcieldeba raimes miRebis/miRwevis mizniT.

2. qceva xorcieldeba raimes Tavis aridebis/moSorebis mizniT

არსებობს არასასურველი ქცევის გამოვლენის ორნაირი შემთხვევა: პირველ შემთხვევაში
ბავშვი არ ავლენს იმ ქცევას, რომელიც გვინდა, რომ გამოავლინოს (მაგალითად, პასუხს არ
სცემს კითხვებზე) ხოლო მეორე შემთხვევაში კი პირიქით, ისეთი სიხშირით ავლენს
არასასურველ ქცევას, რომ გვინდა მისი გამოვლენა შევამციროთ (მაგალითად, თანატოლებს
ართმევს სათამაშოს).

ისეთ შემთხვევებში, როდესაც გვსურს, რომ გავზარდოთ სასურველი ქცევის
გამოვლენის სიხშირე, მიმართავენ მეთოდს, რომელსაც ჰქვია განმტკიცება.

განმტკიცება გულისხმობს სასურველი ქცევის გამოვლენის სიხშირის გაზრდის მიზნით
ბავშვისათვის ჯილდოს, წახალისების მიცემას.  ხოლო განმამტკიცებელი ანუ ჯილდო არის
ყველაფერი ის, რასაც ვაძლევთ ბავშვს სასურველი ქცევის გამოვლენის შემდეგ. მაგალითად,
ბავშვი კრეფს საკუთარ ტანსაცმელს, ჩვენ ვაქებთ მას. შედეგად ბავშვი უფრო ხშირად კრეფს
საკუთარ ტანსაცმელს. ამ შემთხვევაში ჩვენი შექება ბავშვისათვის არის განმამტკიცებელი,
რადგან მან გაზარდა ბავშვის მიერ საკუთარი ტანსაცმლის აკრეფის სიხშირე.

არსებობს განმამტკიცებლის 5 სახე: კვებითი, მატერიალური, აქტივობითი, გადაცვლადი
და სოციალური.

 კვებითი განმამტკიცებლებია, მაგალითად, ტკბილეული, ქიშმიში, გარგარის ჩირი.
როდესაც ვიყენებთ კვებით განმამტკიცებელს, იგი ბავშვს ძალიან მცირე რაოდენობით
უნდა მივაწოდოთ, რათა თავიდან ავიცილოთ მოყირჭება. ტკბილეულის გამოყენება
საფრთხილოა იმ ბავშვებთან, რომლებსაც აქვთ კბილების ან დიაბეტის პრობლემა.

 მატერიალური განმამტკიცებელი შეიძლება იყოს ყველაფერი, დაწყებული პატარა
სათამაშოდან, დამთავრებული ძვირფასეულობით. იმისათვის, რომ თავი ავარიდოთ
მოყირჭებას, საჭიროა განმამტკიცებლად მრავალფეროვანი (სხვადასხვა) საგნები
გამოვიყენოთ.

 აქტივობითი განმამტკიცებელი შეიძლება იყოს ყველაფერი, რისი კეთებაც ბავშვს
მოსწონს. მაგალითად, თამაში, ტელევიზორის ყურება, სურათების დათვალიერება,
ხატვა, სიარული, წიგნის კითხვა, ქარგვა.
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 გადაცვლადი განმამტკიცებელი შეიძლება იყოს ყველაფერი, რაც გადაიცვლება
რამეში, დაწყებული სტიკერებით, დამთავრებული ქაღალდზე მისაწებებლებით.

 სოციალური განმამტკიცებელი არის ყველაფერი, რაც სასიამოვნოა, რომ მივიღოთ და
მოვისმინოთ მეორე ადამიანისაგან, დაწყებული ღიმილიდან, დამთავრებული
შექებით, შექება შეგიძლიათ სიტყვებით ან ქცევით გამოხატოთ

waxalisebis/Seqebis saxeobebi:

 verbaluri Seqeba – aris maSin, rodesac Cven ubralod veubnebiT, rom
kmayofilebi varT.

 araverbaluri Seqeba –Rimili, Tvalis Cakvra, Tavis daqneva.
 fizikuri Seqeba – gulSi Caxuteba, kocna, mxarze xelis dadeba an xelSi

ayvana.
 dadebiTi grZnobebis gaziareba – bavSvs veubnebiT, rom kargad vgrZnobT

Tavs, rom Zalian gviyvars igi da misi imedi gvaqvs.

Seqeba da dajildoeba dadebiTi-სასურველი qcevis გაზრდის efeqturi
xerxebia. Mmagram unda davfiqrdeT, rogor gamoviyenoT isini. Seqebis
gadaWarbebam SeiZleba arasasurvel Sedegamde migviyvanos. bavSvi SeiZleba
kargad iqceodes mxolod maSin, rodesac ecodineba, rom is amisaTvis
dajildovdeba. Pproblema, romelic dakavSirebulia SeqebasTan da jildosTan
aris is, rom aRniSnuli xerxebi damyarebulia motivirebis da qcevis zegavlenis
mxolod garegnul xerxebze.

ganvixiloT damatebiTi waxalisebis xerxi, romelic Seqebis da jildos
nacvlad  an erTdroulad SeiZleba gamoviyenoT.

waxaliseba es morigi xerxia dadebiTi qcevis mxardaWeraSi. zogierTebi
amtkiceben, rom es xerxi metad Sedegiania. Seqeba es jildos saxeobaa. Seqeba
dafuZnebulia Sejibrze, romelsac iRebs mogebuli an saukeTeso. waxaliseba ki
SeiZleba mxolod imisaTvis iyos, rom bavSvi cdilobs raRacis gakeTebas,
umniSvnelo nabijebisaTvisac ki. Ees xerxi SeiZleba gamoviyenoT im drosac,
rodesac bavSvi warumatebelia.

bavSvebi, romlebic iSviaTad aRweven raime warmatebas, Zalian iSviaTad
iqcevian kargad, maSasadame maT iSviaTadac aqeben. Mmagram, rodesac maT Seaqeben,
yvelas gasakvirad, maTi qceva uaresdeba. amas ori mizezi aqvs:

 zogierTma bavSvma icis, rom ar aris Seqebis Rirsi da surs maqsimalurad
gamoxatos, ramdenad uRirsia;

 bavSvs SeiZleba eSinodes, rom ver miiRebs Seqebas. `ra saswauli unda
moxdes, rom me Semaqon? ukeTesia arc vecado~.

arian bavSvebi, romlebic cudad reagireben Seqebaze da dajildoebaze.
radgan fiqroben, rom maTi qceva metad kontrolirebadi gaxdeba. SeiZleba
jildos miRebisTanave  cudad moqceva ganagrZon, raTa aCvenon mSoblebs, rom
maT veravin ver ajobebs. Aam situaciebSi aRmzrdelma metwilad unda gamoiyenon
waxaliseba, raTa gaaZlieron bavSvis dadebiTi qceva.

privilegia – aris jildo, romelic aZlevs bavSvs met Tavisuflebas an
SesaZleblobas. privilegia SeiZleba iyos dasaZineblad gvian wasvla,



10

TamaSisaTvis damatebiTi dro da sxva. Dda kvlav, ukeTesia, rodesac privilegia
iqneba dakavSirebuli qcevasTan, romelic jildos imsaxurebs. magaliTad,
bavSvi didi xnis ganmavlobaSi zrunavs wesrigze Tavis karadaSi. SegviZlia
vuTxraT bavSvs, rom `Sen ukve SegiZlia mouaro Sens tansacmels, maSasadame,

sakmarisad xar momwifebuli imisaTvis, rom TviTon gadawyvito ras Caicmev,
რომელ ტანსაცმელს აირჩევ~.

pasuxismgeblobis gazrda privilegiebis msgavsia. imisaTvis rom
davajildovoT bavSvi, romelic wesrigs ufrTxildeba oTaxSi, SeiZleba vandoT

pasuxismgebloba oTaxis მოწყობაზე. imis garda, rom es bavSvisaTvis garkveul
samuSaos warmoadgens, niSnavs, rom `Sen ukve SegiZlia gaakeTo es. aRar
gWirdeba, me vitrialo Sens oTaxSi~.

waxalisebis da Seqebis gamoyenebis wesebi:

koncentrireba moaxdineთ Sinagan da ara garegnul Sefasebaze.

`ras fiqrob, rogor gamogivida?~

`rogor fiqrob, ra SeiZleba gaakeTo, rom metad kmayofili iyo საკუთარი
TaviT?~

Ggaamaxvile yuradReba dafasebaze da ara Sefasebaze.

`marTla vafaseb Sens daxmarebas~.

`Seni SromiT mTel ojaxs daexmare~.

`rodesac Sen ეზოს მოწესრიგებაში მეხმარები, Zalian miadvileb Sromas~.

Ggaamaxvileთ yuradReba mcdelobebze da ara gamarjvebaze an Sejibrze.

`marTalia, bevrs mecadineobdi და ძალიან ცდილობდი~.
`vxedav, Sens winsvlas~.

`gundSi TamaSi Sengan bevr datvirTvas moiTxovs~.

waxaliseba saukeTeso saCuqaria Tqveni bavSvisTvis.

დაიმახსოვრეთ: თუ  განმამტკიცებლის გამოყენების შემდეგ ბავშვის ქცევა არ იზრდება,
მაშინ სხვა განმამტკიცებელი უნდა მოძებნოთ.

რთული ქცევის მართვის სხვა ტექნიკები
ამ ნაწილში  შევაჯამებთ, იმ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, რომელიც უნდა

გავითვალისწინოთ რთული ქცევის ეფექტური მართვის დროს.
პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს რომ, რთული ქცევა უნდა განვიხილოთ მთლიან

სოციალურ კონტექსტში, რა ზეგავლენა შეიძლება მას ჰქონდეს ამ პიროვნების, მისი ოჯახის
და მეგობრების, ბავშვთა სახლის მაცხოვრებლების, აღმზრდელებისა და სხვა ადამიანების
ცხოვრების ხარისხზე.

იმ შემთხვევაში, როდესაც გვსურს არასასურველი ქცევის გამოვლენის შემცირება,
უნდა მივმართოთ ისეთ მეთოდებს, რომლებიც რთული ქცევის შემცირებაზეა
ორიენტირებული.
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დაგეგმილი იგნორირება - ქცევის ტიპი როდესაც აღმზრდელი „არ იმჩნევს“, არ
ახდენს რეაგირებას ბავშვის რთულ ქცევაზე. ეფექტური მეთოდია, რომელიც გამოიყენება
ბავშვის რთული ქცევის შესამცირებლად, ამ მეთოდის გამოყენების შედეგად მცირდება
ქცევის გამოვლენა ან საერთოდ ქრება. იგნორირება განსაკუთრებით ეფექტურია მაშინ,
როდესაც ბავშვი რთულ ქცევას ახორციელებს ყურადღების მიქცევის მიზნით.

მაგალითად: ბავშვი ყურადღების მიქცევის მიზნით იწყებს კივილს მაშინ, როცა
უფროსის ყურადღება მიმართულია სხვა ბავშვისკენ ან სხვა ადამიანისკენ,  ბავშვის კივილი
შემცირდება იმ შემთხვევაში, თუ უფროსი არ მიაქცევს ყურადღებას ბავშვის კივილს. იმ
შემთხვევაში, თუ უფროსმა ყურადღება მიაქცია და არ აქვს ამას მნიშვნელობა რა სახით,
მაშინ ბავშვის ქცევა უფრო განმტკიცდება.

იგნორირებისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შესაძლოა თავდაპირველად
არასასურველი ქცევის სიხშირემ იმატოს, მაგ: წინა მაგალითის შემთხვევაში ბავშვმა
შეიძლება ყვირილს უმატოს, რადგან მას ეგონოს, რომ მისი არ ესმით და შეეცადოს უფრო
ხმამაღალი კივილით ყურადღების მიქცევას. იმ შემთხვევაში, თუ განვაგრძობთ დაგეგმილ
იგნორირებას, მაშინ ბავშვი მიხვდება რომ კივილს არა აქვს მნიშვნელობა  და რაც არ უნდა
ხმამაღალა იყვიროს, მას მაინც არ მიაქცევენ ყურადღებას.

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ბავშვი არასასურველ ქცევას ავლენს, ჩვენ
უნდა ვიმუშაოთ არა მხოლოდ არასასურველი ქცევის შემცირებაზე, არამედ იმაზეც, რომ
ბავშვმა არასასურველი ქცევა სასურველი ქცევით ჩაანაცვლოს. ამიტომ  არასასურველი
ქცევის იგნორირების გარდა საჭიროა წავახალისოთ ბავშვის მიერ სასურველი ქცევის
ყოველი გამოვლენა. ამ ორი მეთოდის გამოყენება იძლევა მეტ ეფექტს ვიდრე მხოლოდ
არასასურველ ქცევაზე იგნორირება. მაგალითად, ბავშვს აქვს ასეთი რთული ქცევა: მან იცის
თანატოლებისთვის სათამაშოების წართმევა. ,,სათამაშოების წართმევა” არის
არასასურველი ქცევა, ხოლო ,,წართმევის” საწინააღმდეგო ქცევა იქნება
,,თანატოლებისთვის სათამაშოს თავაზიანად თხოვნა”. ამ შემთხვევაში ჩვენ იგნორირება
უნდა გავუკეთოთ გიორგის მიერ თანატოლებისათვის სათამაშოების წართმევას და
წავახლისოთ მის მიერ თანატოლებისათვის სათამაშოების თავაზიანად თხოვნა.

რა უნდა გვახსოვდეს ამ ტექნიკის გამოყენების დროს:

 დაუშვებელია რომ ბავშვი იმყოფებოდეს მუდმივი იგნორირების ქვეშ. უნდა მოხდეს
კონკრეტული ქცევის და არა  ბავშვის იგნორირება

 აღმზრდელი უნდა აცნობიერებდეს იმ პასუხისმგებლობას რომელსაც ის იღებს თავის
თავზე ამ ტექნიკის განხორციელების პროცესში და უნდა უზრუნველყოს ბავშვის
უსაფრთხოება.

ra situaciebSi ar iqneboda gamarTlebuli ignorireba?

 qceva, romelmac SeiZleba bavSvs, an sxva pirs ziani miayenos.

 qceva, romelic sagnebs emuqreba dazianebiT.

 qceva, romelic Cveni yuradRebis miqcevas ar isaxavs miznad (magaliTad,
ignorirebis gamoyenebiT ver gadavaCvevT patara bavSvs TiTis wuwnas.
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bavSvi TiTs imitom wuwnis, rom mas es siamovnebas aniWebs, an ase metad

usafrTxoდ grZnobs Tavs.)

ხშირად ხდება ისე, რომ ბავშვის ქცევა იმდენად უმართავი ხდება, რომ ზემოთ აღწერილი
მეთოდები არ არის ეფექტური. ასეთ უკიდურეს შემთხვევაში მიმართავენ დისციპლინირების
შედარებით მკაცრ ფორმებს, თუმცა ეთიკური პრინციპებიდან გამომდინარე  თავი უნდა
შევიკავოთ ამგვარი მეთოდებისაგან, აუცილებლობის შემთხვევაში კი ისინი ძალიან
ფრთხილად უნდა გამოვიყენოთ. taim-auti aris disciplinis erT-erTi meTodi,

romlis gaმoyeneba fsiqologisa da administraciis nebarTvis gareSe ar
SeiZleba. specialistebma unda gaiTvaliswinon, rom ar SeiZleba am meTodis
xSiri da zedmiwevniT dagegmvis gareSe gamoyeneba, rom ar Seilaxos bavSvis
Rirsebis grZnoba da Tavad meTodma ar dakargos azri.  aRniSnul meTods
viyenebT mxolod im SemTxvevaSi, rodesac darwmunebuli varT, rom bavSvma
namdvilad dakarga kontroli.. Tu bavSvi ubralod gaRizianebulia, sjobia sxva
meTodebi gamoviyenoT, iseTi, rogorcaa yuradRebis gadatana, an garemoSi
cvlilebebis Setana   (im saTamaSos mocileba, romlis gamoc bavSvi
gaRizianda).

დისციპლინირების შედარებით მკაცრი ფორმა „ტაიმ-აუტი“ გულისხმობს ბავშვის იმ
ადგილიდან დროებით მოცილებას, რომელშიც ბავშვი რთულ ქცევას ახორციელებს და მის
ისეთ გარემოში მოთავსებას, სადაც იგი არ მიიღებს არანაირ დაჯილდოებას. „ტაიმ-აუტი“
შეიძლება გულისხმობდეს შემდეგს:
 ბავშვის კუთხეში დაყენება ან კუთხეში სკამზე დასმა.,
 სხვა ოთახში გაყვანა და იქ მარტო დატოვება.

„ტაიმ-აუტი“-ს გამოყენებისას უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი:
1) „ტაიმ-აუტი“ უნდა გამოიყენოთ მაშინვე, როგორც კი რთული ქცევა გამოვლინდება,

თუ მას გამოვიყენებთ რთული ქცევის გამოვლენიდან გარკვეული დროის შემდეგ,
მისი ეფექტი შემცირდება. „ტაიმ-აუტი“ ეფექტურია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
ბავშვისათვის საკუთარი ქცევის შედეგი მაშინვე ხდება თვალნათლივი.

2) ბავშვი უნდა გაიყვანოთ „ტაიმ-აუტ“-ზე სწრაფად, მარტივად და ყოველგვარი ახსნის
გარეშე. არ დატუქსოთ ბავშვი, არ ეჩხუბოთ და არ დაემუქროთ.

3) უნდა გვახსოვდეს, რომ „ტაიმ-აუტი“-ს დროს ბავშვს ვაშორებთ ჩვეულ გარემოს  მანამ,
სანამ არ დაწყნარდება. ბავშვი ჩვეულ გარემოში უნდა დავაბრუნოთ მხოლოდ მაშინ,
როდესაც იგი დაწყნარდება. დაწყნარების შედეგად მისთვის სასიამოვნო სტიმულის
დაბრუნება ხელს შეუწყობს მშვიდად, წყნარად ყოფნის განმტკიცებას.

4) თუ ბავშვი აწყობს ტანტრუმს, მოაცილეთ მაგარი საგნები, რათა ბავშვმა თავი არ
დაიზიანოს.

5) „ტაიმ-აუტი“-ს მაქსიმალური დროა 10-15 წუთია, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ
ბავშვს სასიამოვნო სტიმულს ვაშორებთ მანამ, სანამ იგი არ დაწყნარდება. როდესაც
ბავშვი დამშვიდდება, ბავშვს მარტივად და ყოველგვარი ახსნის გარეშე უთხარით:
„ახლა შეგიძლია გამოხვიდე“.

6) „ტაიმ-აუტი“ არ უნდა გახდეს სიბრაზის შეტევის ზემოქმედებით გამოხატური
საპასუხო რეაქცია. პირიქით, იგი წინასწარ დაგეგმილი სტრატეგიაა ერთი
კონკრეტული პრობლემური ქცევის გადასაწყვეტად.

რთული qcevis aRsazrdelTan mimarTebaSi dauSvebelia Semdegi zomebis
gamoyeneba:
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 fizikuri dasja;

 fizikuri dasjis muqara;

 fsiqologiuri sasjeli an Zaladoba;

 emociuri an fsiqologiuri Zaladobis muqara;

 piradi uflebebis CamorTmeva (mag.: saxlSi, skolaSi an sportze
wasvlis, musikis mosmenis an TamaSis ufleba);

 izolireba, Tu es ar aris nebadarTuli fsiqiatris mier an ar aris
ganpirobebuli gadaudebeli SemTxveviT.

qcevis gamovlenis cikli (Behavior response cycle) ABC modeli

gamomwvevi qcevis mravalferovnebis  miuxedavad, is yovelTvis

emsaxureba or ZiriTad mizans 1. gamomwvevi qceva xorcieldeba raimes

miRebis/miRwevis mizniT. 2. qceva xorcieldeba raimes Tavis

aridebis/moSorebis mizniT.

gamomwvevi qcevis marTvis sxvadasxva strategiebi arsebobs.

”gamoyenebiTi qcevis analizi” (gqa) (Applied behavior analysis) erTerTi

yvelaze gavrcelebuli mimdinareobaa. gqa-s ZiriTadi principebia:

 gamomwvevi qceva SeiZleba iyos ”komunikaciis” saSualeba, misi

meSveobiT pirovneba gvatyobinebs mis damokidebulebas garemo

cvlilebebze.

 gamomwvevi qcevis marTvis ZiriTadi strategiaa samizne qcevis

zusti identifikacia,  dakvirvebis ganxorcieleba da gazomva,

”CamrTvelebis” gamomwvevi faqtorebis gamovlena. misaRebi qceviT

Canacvleba

 gamomwvevi qcevis marTvis strategia orientirebuli aris garemo

faqtorebis modifikacia/cvlilebebze vidre pirovnebis ”cvlaze”

(umjobesia dadgindes ra mizezis gamo tiris bavSvi, vidre bavSvi

vaiZuloT rom gaCerdes).

gamomwvevi qceva- biWuna xteba skamidan, darbis.

mSoblebis informaciiT biWuna ar Cerdeba erT adgilze darbis magidis
garSemo. ar ujerebs dedas. mSoblebs uWirT misi magidasTan miyvana.

Tvlian rom biWunas ar moswons xalxmraval adgilebSi yofna.

A-B-C garჩeva
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დაკვირვება წარმოებდა სადილის პერიოდში

პირველი დაკვირვების შედეგები

A winapiroba B qceva C Sedegi

sadilis ganmavlobaSi,

biWuna da deda zian

magidasTan, miirTmeven
saWmels, deda biWunas
esaubreba.

biWuna zis skamze
miirTmevs saWmels,
usmens dedas.

deda alagebs
magidas, biWuna

exmareba.

მეორე  დაკვირვების შედეგები

A B C

სადილის ganmavlobaSi,

mSobelbi da biWuna zian

magidasTan, mSoblebi
erTmaneTSi saubroben.

biWuna xteba skamidan,

darbis მაგიდის გარშემო.

ojaxis wevrebi
midian masTan, Txoven
magidasTan
dabrunebas,

amSvideben mas.

პირველ შემთხვევაში ბიჭუნა „ჩართულია“ სადილის პროცესში. მას ესაუბრებიან,
არის ყურადღების ცენტრში. შესაბამისად არ ვლინდება რთული ქცევა

მეორე შემთხვვაში ოჯახის წევრები ნაკლებ დროს  უთმობენ ბიჭუნას,  ის ვერ იღებს
მისთვის საჭირო ყურადღებას. ვლინდება რთული ქცევა.

ამრიგად, ჩვენ განვიხილეთ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ქცევის
დასწავლასა და მისი გამოვლენის სიხშირეზე. ეს ფაქტორებია ქცევის წინაპირობა,
ქცევის შედეგი და ქცევის კონტექსტი. ამ მახასიათებლებზე „ზემოქმედებით“
შესაძლებელია რთული ქცევის მართვა.

როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, გარდა მიზეზისა, რთულ ქცევას ასევე აქვს
მიზანი,
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დანიშნულება. რუდოლფ დრეიკურსი, შეისწავლიდა რა ბავშვების ქცევას, მივიდა
დასკვნამდე, რომ არსებობს რთული ქცევის ოთხი ძირითადი მიზანი:
●ყურადღება - ზოგჯერ ბავშვი ”ცუდი ქცევის” საშუალებით ცდილობს მიიპყროს
სხვა ადამიანების ყურადღება;
●რევანში/სამაგიეროს გადახდა - ბავშვის რთული ქცევის მიზანს შესაძლოა
ვინმესთვის სამაგიეროს გადახდა წარმოადგენდეს. ბავშვისთვის მტკივნეულია იმის
განცდა, რომ ის არ არის მნიშვნელოვანი და მიიჩნევს, რომ ამის საპასუხოდ მას აქვს
უფლება სხვა ადამიანებს მიაყენოს ტკივილი;
●ძალაუფლება - არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვები ”იწვევენ” მშობლებს და
ამით თითქოს ძალაუფლების წყურვილს იკმაყოფილებენ. საქმე იმაშია, რომ
ძალაუფლება ეხმარება ბავშვს მნიშვნელოვნობის განცდის ჩამოყალიბებაში, ამიტომ ის
ცდილობს თვითონ იყოს ”ბოსი” და გააკეთოს ის, რაც სურს;
●უმწეობა - იმ ბავშვებს, რომლებისგანაც სხვები არ მოელიან საქმის კარგად
შესრულებას, თავიანთ თავზე ექმნებათ წარმოდგენა, რომ ისინი წარუმატებელნი და
არაფრისმაქნისნი არიან. მშობლები, რომლებიც ზედმეტად იცავენ საკუთარ შვილებს და
თავიდან არიდებენ მათ პასუხისმგებლობას, უნებურად უბიძგებენ მათ გახდნენ
უმწეონი და უინიციატივონი. უმწეობის შემთხვევაში ბავშვი ფიქრობს, რომ ის
ვერასოდეს გახდება მნიშვნელოვანი, ამიტომ თითქოს ნებდება და იმედი აქვს, რომ სხვა
ადამიანები დაანებებენ თავს.

bavSvisa da mSobelis urTierToba

mSoblebis/aRmrzdelis qcevis tipebi, romelebic aRrmavebs
bavSvis arasasurveli qcevas.

1. araswori reagirebiT, Tqvendauneburad bavSvis arasasurvel qcevas

ganamtkicebT. rTulia mSobelma SeinarCunos simSvide, rodesac bavSvs

agresiis an risxvis Seteva aqvs. magram, swored mSoblis reaqciazea

damokidebuli gameordeba Tu ara es qceva momavalSi. maTavaria mSobelma

gaigos ra mizans emsaxureba bavSvis qceva – mas mSoblis yuradRebis

mipyroba surs, Tu raime arasasiamovnos Tavidan acileba. Tu Tqven bavSvs

miscemT saSualebas Tavisi gaitanos, (miscemT imas, rac mas unda an

uflebas miscemT airidos misTvis usiamovno ram), maSin momavalSi msgavsi

arasasurveli qcevis gamovlenas unda elodeT.

2. Tqveni midgoma bavSvTan Tu mudmivad araTanmimdevrulia (cvalebadia),

amiT aiZulebT bavSvs, nebismieri formiT ipovnos Tqven qcevaSi

Tanmimdevruloba, maSinac ki, Tu mis ”cud” qcevas Tqveni mxridan

uaryofiTi reaqcia moyveba. rodesac ojaxSi ar aris myari wesebi, an

arsebuli wesebi icvleba yoveldRiurad, maSin bavSvis TvalSi mSoblis



16

avtoriteti klebulobs, man ukve icis, rom SeuZlia Tavsi gaitanos

”cudi” qcevis saSualebiT.

3. imis CvenebiT, rom Tqveni ”gatexva” SesaZlebelia, amiT bavSvis qcevis

gauaresebas iwvevT. Tu bavSvma daafiqsira, rom ”isterikis” mowyoba

kargad muSaobs, da iseT situaciebSic Svelis, sadac Txovna da xvewna ar

Wris, maSin SemdegSi, roca bavSvs raimes miRweva moundeba pirdapir

”isterikas” moawyobs. droTa ganmavlobaSi, bavSvic da mSobelic xvdeba,

rac ufro male CarTaven ”isterikas” da muqaras miT ufro swrafad

miiReben sasurvel Sedegs. Tu es procesi droSi gaiwela, Zalian rTul

formebs iRebs.

mSoblebis/aRmrzdelis qcevis tipebi, romelebic amcirebs
bavSvis arasasurveli qcevas.

“kargi qcevis”  principebi

azrovnebis sami axali principi

1. gansazRvreT prioritetebi. rac ufro cudaT iqceva bavSvi, miT ufro

advilad gamodis mSobeli wyobidan, uamravi dro ikargeba sruliad

usargeblo CxubSi. rac ufro metad ewinaaRmdegeba bavSvi mSoblis

avtoritets, miT ufro mniSvenlovani xdeba am “brZolis” mogeba. mSobeli,

Tavisdauneburad sruliad usargeblo moTxovnebs uyenebs bavSvs –

mxolod imitom, rom mocemul momentSi bavSvi daemorCilos, Tavad ki

moipovos “gamarjveba”.

amis nacvlad dajeqiT da dafiqrdiT, SeadgineT prioritetebis sia, Tu ra

gindaT SecvaloT bavSvSi da Tqven urTierTobebSi. ra aris yvelaze

mniSvnelovani – saskoli aqtioba? sazogadoebisaTvis misaRebi qceva?

bavSvebTan TamaSis unaris gaumjobeseba? Tqveni miTiTebebis Sesruleba?

rodesac Tqvens Zalisxmevas mimarTavT mTavari prioritetebisken,
miRweuli Sedegebi Semdgomi muSaobisaTvis uzarmazar stimuls
moqcemT.
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2. imoqmedeT reagirebis gareSe. Warbi emociebi romelic warmoiqmneba

bavSvTan ”Widilis” dros, mxolod amZafrebs situacias.

mniSnvelovania gqondeT winaswar SemuSavebuli moqmedebis gegma, romliTac

yoveli problemuri situaciis dros ixelmZrvanelebT.

naTelia, rom mSoblisTvis Zalian rTulia aseT SemTxvevebSi
emociebis gakontroleba, magram es droTa ganmavlobaSi
gamogimuSavdebaT, mTavaria moindomoT.

3. dros nu daxarjavT laparakSi, imoqmedeT! celqi bavSvebi, ufro

kargad reagireben mSoblis mxridan konkretul qmedebaze, vidre

maT Segonebebze. mag: rodesac patara biWuna garTulia TamaSiT,

dedis sityvebi – ”daweqi, Zilis droa” – Cauvlis mis yurebs, ise

rom Tavad biWuna verc ki gaigeonebs. sxva saqmea Tu deda Cauqrobs

sinaTles da etyvis: _ 5 wuTis Semdeg Tu loginSi damxvdebi, moval

da zRapars wagikiTxav”;  maSin meti albaTobaa, biWunam loginSi

Cawola airCios da sibneleSi TamaSs, zRapris mosmena amjobinos.

sami axali saSualeba urTierTobebis CamoyalibebisaTvis

1. SexedeT samyaros bavSvis TvalebiT. bavSvi urCobs imitom, rom ver

uyruebs movlenebs mSoblis poziciidan. miuxedavad imisa, bavSvma icis,

rom Zilis win xel-piris dabana aucilebelia, misTvis ufro

mniSvnelovani _  garTobis gagrZelebaa, da rodesac awyvetineben igi

Zalian brazdeba. Tu mSobels emaxsovreba is mizezebi da motivebi, rac

bavSvs amoZravebs, maSin ar daiwyebs mis dadanaSaulebas. bavSvis

emociebis gaTvaliswineba dadebiTad aRibeWdeba urTierTobebze.

sxvaTa Soris, bavSvis TvalebiT samyaros xedva, ar niSnavs daTmobebze
wasvlas. es niSnavs, rom Tqves poziciaze rCebiT, magram amave dros
iTvaliswinebT bavSvis emociebs, gaxsovT, rom bavSvi fokusirebulia
arsebul situaciaze da imis gadavadebaze, risi gakeTebac ar unda.

2. nu eZebT damnaSaves. bavSvis qcevaSi damnaSavis Zieba martivi gamosavalia.

Zalian mniSvnelovania gaxsovdeT: arc bavSvi, arc Tqven da miTumetes

sxva mesame piri an sagani ar aris damnaSave bavSvis arasasurvel qcevaSi.
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kargi iqneba, Tu dRis bolos dafiqrdebiT da apatiebT bavSvs dRis
ganmavlobaSi momxdar konfliqtebs, sakuTar Tavs - aRzrdaSi
daSvebul Secdomebs. es pozitiuri movlenebis danaxvaSi mogexmarebaT.

3. SeinarCuneT distancia. gaxsovdeT, rom TviTeul Tqvengans SeuZlia
avtonomiurad/damoukideblad moqmedeba. ar aris aucilebeli ayveT
bavSvis mxridan yvela provokacias. nu daadanaSaulebT Tavs,
bavSvis yoveli patara celqobis an sijiutis gamovlenis gamo,
Tqven mSobeli xarT da ara misi meore ”me”. da bolos, Tqvens
Soris garkveuli fizikuri da emociuri sivrce unda arsebobdes,
es emociebis gakontrolebaSi dagexmarebaT.

principebi, romlebic ”kargi ” qcevis safuZvlSi devs

1. bavSvis qcevas – ”kargia” is Tu ”cudi” _ maSinve unda moyves reagireba

(Sedegi).

2. yovel saqciels _ specifiuri reaqcia. bavSvebi swavloben qcevis wesebsa

da modelebs mSoblis ukukavSiridan gamomdinare.

bavSvis saqcielze mSoblis mxridan ganzogadoebuli reaqcia, mag: ”ra

autaneli xar”, bavSvisTvis gaugebars xdis riTia mSobeli ukmayofilo.

aseTi reaqcia, mxolod daabnevs da daTrgunavs mas. unda gvaxsovdes rom,

mTlianad bavSvi ki ara misi specifiuri qcevaa miuRebeli.mSoblis

reaqcia arasasurvel qcevaze, unda Seesabamebodes ”danaSaulis” simZimes.

3. mSoblis reaqciebi stabiluri unda iyos. araTanmimdevruli,

arastabiluri garemo bavSvs ubiZgebs arasasurveli qcevisken, rodesac

bavSvisTvis gaugebaria ra Sedegs unda elodes ama Tu im saqcielis gamo,

es iwvevs SfoTvis zrdas, rac SemdgomSi agresiuli qcevis wyaro xdeba.

4. pirvel rigSi SeimuSaveT waxalisebis, Semdeg ki dasjis programa.

5. ”iwinaswarmetyveleT” ”cudi” qceva da ”daezRvieT” misi SemcirebiT.

7 etapiani programa
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etapi 1: iyaviT yuradRebiani!

ganwyoba, romelic gamoixateba sityvebSi ”deda Semomxede!”, romliTac bavSvi

ibadeba am qveynad, Zalian Zlieri biZgia TanamSromlobisken. gulis siRrmeSi,

yvelaze celqi bavSvic ki mSoblisgan aRiarebas elis. amitom Tu gsurT, bavSvis

arasasurveli qceva Semcirdes, pirveli amocanaa bavSvSi aRadginoT sakuTari

Tavis rwmena, rom SeuZlia Tqveni aRiarebis mopoveba. amave dros Tqven unda

iswavloT uaryofiTi yuradRebis nacvlad, romelsac aqamde avlendiT bavSvis

mimarT – brZanebiT dawyebuli, muqariTa da kritikiT damTavrebuli _

gamoiyenoT romelime martivi dadebiTi Sefaseba.  mTavaria SeamCnioT pozitiuri

qcevis mcire gamovlenac ki da ar datovoT Seqebis gareSe.

meore rac unda gaakeToT – yoveldRiurad gamoyaviT dro, romelsac miuZRvniT

mxolod bavSvs, gaatareT es dro ubralod masTan erTad, yovelgvari

davalebis, Segonebisa da Wkuis swavlebis gareSe, gaakeTeT is rac bavSvs unda,

iTamaSeT is TamaSi romelic mas surs. ra gasakviria, rom bavSvebis umetesoba

sixaruliT xvdeba am wamowyebas. dReSi 15 wuTis ganmavlobaSi gamovlenili

siTbo da sruli orientacia bavSvze, jadosnuri efeqtis mqonea, ayalibebs

ndobasa da Tanagancdas, mWidro emociuri kontaqtis aRdgenas pirvelive

dReebSi igrZnobT.

etapi 2: Seqebis fonze daamyareT mSvidoba da TanamSromloba.

rodesac bavSvi Tqveni yuradRebis dafasebas daiwyebs, ukve SegiZliaT
gamoiyenoT es mZalvri iaraRi, bavSvisa da Taqvens sasargeblod. am
etapze Tqven unda gamoimuSavoT dadebiTi reaqciis gamovlenis unari,
bavSvis yovel TanamSromlobiT qcevaze. gulwrfelad SeaqeT is, rodesac
igi damoukideblad aalagebs logins, an Seuxsenelad daibans xel-pirs,
maSin es qceva aucileblad gameordeba momavalSic.
am etapze unda gamoimuSavoT agreTve unari, mowydeT saqmes da SeaqoT bavSvi,

imisTvis, rom damoukideblad irTobs Tavs da gacdiT muSaobas. droTa

ganmavlobaSi es gamoiwvevs bavSvis damoukideblad yofnis drois monakveTs da

Tqven ufro meti dro geqnebaT mSvidaT akeToT saqme.

etapi 3: Tu Seqeba ar kmara, gamoiyeneT dasaCuqreba. iSviaT SemTxvevaSi, rodesac

bavSvs Zlierad gamoxatuli arasasurveli qceva aqvs da is didi xnis

ganmavlobaSi ganmtkicebuli, ufro Zlieri dadebiTi ganmtkiceba sWirdeba,

vidre sityvieri Seqebaa. Tqveni amocanaa, is aqtioba romelic gindaT rom

bavSvma Seasrulos (gakveTilebis Sesruleba) ufro momxibleli gaxadoT, vidre

is romelic bavSvs surs (TamaSis gagrZeleba). rogorc gamocdilebam aCvena, es
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SesaZlebelia ganxorcieldes momavali ”anazRaurebis” SeTavazebiT mimdinare

saqmianobisTvis.

amisaTvis unda SeimuSavoT dasaCuqrebis gegma, romelic bavSvis asaks da

interesebs Seesabameba. dasaCuqreba SeiZleba iyos yoveldRiuri, yovelkvireuli

an yovelTviuri. mag: winaswar SeTanxmebuli gegmis mixedviT, bavSvma yoveli

sasurveli qcevisTvis, unda miiRos garkveuli qula (sxvadasva qcevas SeiZleba

sxvadasxva sididis qula hqondes, garkveuli periodis Semdeg, rodesac

daagrovebs dauSvaT 100 qulas, (esec winaswar unda iyos SeTanxmebuli), miiRebs

sasurvel saCuqars, an wava kinoSi da a.S. (wamaxaliseblebis nusxa winaswar

unda SemuSavdes bavSvTan erTad).

etapi 4: gamoiyeneT rbili disciplinis zomebi – ”taim-auti”. rodesac

pozitiuri ganmtkicebis meTodebs kargad aiTvisebT da mis efeqturobaSi

darwmundebiT, SegiZliaT miubrundeT msubuqi saxis dasjas. pirveli, rac

moyveba arasasurvel qcevas, dagrovili qulebis moklebaa, (igive principiT

unda moxdes mokleba, ra principiTac dagroveba, arasasurvel qcevebs una

hqondes winaswar SeTanxmebuli sidide). amis Semdeg unda gmoiyenoT Zalian

efeqturi, dasjis meTodi, romelic warmoadgens Zvel meTods, romelsac ”taim-

auti” ewodeba.

”taim-auti”-is dros bavSvs aTavsebT, specialurad gamoyofil adgilze  (skamze,

oTaxSi). imdeni wuTis ganmavlobaSi, ramdeni wlisac aris. moqmedebT maSinve,

rogorc ki arasasurveli qceva gamovlindeba, jer iTvliT xuTamde, Tu ar

Sewyvita arasasurveli qceva, hkidebT xels da gagyavT ”taim-autis” adgilas

(adgili ar unda icvlebodes). am xnis ganmavlobaSi ar avlenT aranair emocias,

xarT absoliturad mobilizirebuli da seriozuli, ar akeTebT bavSvis

saqcielis Sefasebas an mis gakicxvas. am xnis ganmavlobaSi bavSvis aranair

qmedebas yuradRebas ar aqcevT, zrunavT mxolod imaze, rom miCenili adgili ar

datovos.  winsawar dadgenili drois Semdeg, miakiTxavT Tu damSvidda,

gamosvlis uflebas aZlevT, Tu ara igive drois ganmavlobaSi agrZelebT ”taim-

auts”.

pirvel etapze Zalian Znelia am meTodis gamoyeneba, SeiZleba gagiWirdeT, ver

gauZloT mis reaqciebs, isini ki Warbad iqneba, raTa ramenairad gagtexoT da

gadagafiqrebinoT, magram ar unda daarRvioT arsebuli wesebi, vinaidan aqamde

Catarebul muSaobas wyalSi CayriT. im SemTxvevaSi Tu garkveuli periodis

ganmavlobaSi did Zalisxmevas CadebT, sakuTari principulobis SenarCunebaSi
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da ar ”gatydebiT”, mTeli cxovrebis ganmavlobaSi bevrad ufro mSvidaT

iqnebiT, Tqvenc da Tqveni Svilic.

etapi 5: ”taim-auti” ganavrceT sxva saqcielze

rodesac ”taim-autis” efeqturad gamoyenebas iswavliT, SegiZliaT
gamoiyenoT sxva arasasurvel qcevasTan dakavSirebiTac.

etapi 6: ifiqreT winaswar: rogor unda moiqces sazogadoebriv adgilebSi.

sazogadoebriv adgilebSi wasvlis win, bavSvs unda auxsnaT sad midixarT, ra

viTareba iqneba iq, rogor unda moiqces, ra aris situaciisaTvis Sesaferisi

qceva da ra Seuferebeli, mkafiod unda CamouyaliboT qcevis wesebi, Semdeg ki

daicvaT isini.

winaswar unda SeimuSavoT gegma, Tu rogor gaarToT da daakavoT bavSvi,

miudeqiT SemoqmedebiTad da xeli SeuwyeT bavSvis saukeTeso mxaris warmoCenas,

kafeSi an stumrad yofnisas SegiZliaT waiRoT furceli da fanqrebi, an misi

sayvareli saTamaSo.

maRaziSi yofnisas SegiZliaT SesTavazoT TanamSromloba, mag: dagexmaroT

produqtis tarebaSi an SerCevaSi, mgzavrobisas SegaxsenoT gaCereba, romelzec

unda CamoxvideT - Tqven rom ar gamogrCeT da a.S.

iseve rogorc saxlis pirobebSi, gareTac unda gmoiyenoT igive waxalisebisa da

”dasjis” meTodebi, romelsac iyenebT saxlSi.

aseve unda SeamzadoT bavSvi, rodesac stumrebs eliT an raime gansakuTrebul

movlenas aqvs adgili saxlis pirobebSi.

etapi 7: daexmareT maswavlebels daexmaros Tqvens Svils.

Tu bavSvis arasasurveli qceva skolaSic vlindeba, pedagogs unda

moelaparakoT da erTad SeimuSavoT bavSvis qcevis marTvis meTodi – SeqmeniT

skolaSi bavSvis qcevis Sefasebis blanki, SeimuSaveT forma romliTac pedagogi

yoveldRiurad mogawvdiT informacias bavze.

auxseniT es sistema bavSvs, raTa daexmaroT gadalaxos Tavis problemebi

skolaSi, man unda icodes, rom pedagogi Tvalyurs adevnebs mis qcevas da

Seavsebs blanks, romelsac yoveldRiurad gaecnoba mSobeli, ris mixedviTac

mSobeli dagegmavs qulebis sistemiT waxalisebis programas.
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pedagogTan Sexvedra dagegmeT ramodenime kviraSi erTxel, progresisa da

problemebis ganxilvisTvis.
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inkluziuri ganaTleba gulixmobs specialuri saganmanaTleblo
saWiroebis mqone moswavlis CarTvas zogadsaganmanaTleblo procesSi
TanatolebTan erTad. inkluziuri ganaTlebis mizania, yvela bavSvs
misces Tanabari SesaZlebloba TanatolebTan erTad swavlisa da
xarisxiani ganaTlebis miRebisa sacxovrebel adgilTan axlos.

inkluziuri ganaTleba ar gulisxmobs specialuri saganmanaTleblo
saWi- roebis mqone moswavlis saklaso oTaxSi yofnas da TanatolebTan erTad

garkveuli დროის gatarebas. inkluziuri ganaTleba moiTxovs
mTlianad skolis dauRalav Sromas, raTa gaaZlieros da ganaviTaros
specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavlis SesaZleblobebi,
gaaumjobesos moswavlis akademiuri da socialuri unar-Cvevebi, moamzados
moswavle damoukidebeli cxovrebisaTvis da aqtiurad Seuwyos xeli
moswavlis sazogadoebis srulfasovan wevrad Camoyalibebas.

termini - specialuri saganmanaTleblo saWiroeba - gulisxmobs
swavlis sirTuleebs an SezRudul SesaZleblobas, romelsac awydeba
moswavle swavlis procesSi da romlis daZlevac mas specialuri
daxmarebis gareSe uWirs. specialuri saganmanaTleblo saWiroebis
mqone moswavles eqmneba sirTuleebi da sWirdeba daxmareba Semdeg
sferoebSi:

 kiTxva, wera, angariSi

 informaciis gadamuSaveba

 sakuTari azris da Sexedulebebis gamoxatva, sxvebis azris
gageba



 saSinao da saklaso davalebebis Sesruleba

 qceva

 urTierToba TanatolebTan da pedagogebTan

 mowesrigebuloba

 sxvadasxva saxis sensoruli da fizikuri

deficiti, romelic zegavlenas axdens saswavlo

procesze

 grZelvadiani mkurnalobis/hospitalizaciis saWiroeba

 erovnul umciresobaTa warmomadgenloba

 socialuri daucveloba

 swavlasTan dakavSirebuli sirTuleebis gamo

saganmanaTleblo procesidan gariyvis saSiSroeba

terminis - specialuri saganmanaTleblo saWiroeba - damkvidreba

aucilebeli gaxda mas Semdeg, rac specialistebma aRiares, rom

sirTuleebi swavlis procesSi mxolod SezRuduli SesaZleblobis

mqone bavSvebs ar axasiaTebT. miuxedavad imisa, rom bevr moswavles ar

aReniSneba TvalsaCino dazianeba Tu ganviTarebis darRveva, isini

mainc warumatebelni arian skolaSi..

Sesabamisad, gansazRvra imisa, aqvs Tu ara moswavles specialuri

saganmanaTleblo saWiroeba, damokidebuli unda iyos ara mis

samedicino diagnozze an SezRuduli SesaZleblobis statusze,

aramed sirTuleebze swavlis procesSi.

2004 wlamde saqarTvelos ganaTlebis sistema ar icnobda

inkluziuri ganaTlebis principebs da Sesabamisad, nebismieri

SezRuduli SesaZleblobis Tu specialuri saganmanaTleblo

saWiroebis mqone bavSvis ganaTlebis erTaderT alternativas

specializebuლი skola warmoadgenda. bavSvebs, romelTac

aReniSnebaT uyuradRebobisa da hiperaqtiurobis sindromebi,

disleqsia, kiTxvis, werisa Tu metyvelebis specifikuri

darRvevebi, SezRuduli SesaZleblobis piris statusi ara aqvT,

Tumca ganaTlebis mxriv seriozuli saWiroebebi udgebaT. samedi-

cino diagnozis Tu SezRuduli SesaZleblobis ararsebobis gamo

ki, maTi swavlisa da qcevis Taviseburebebi arasworadaa

interpretirebuli. xSirad specialuri saganmanaTleblo

saWiroebis mqone bavSvis Seusabamo qceva sizarmaced fasdeba. es ki,

Tavis mxriv, saswavlo procesis araswor dagegmvas, Carevis mcdari

strategiebisa da araefeqtiani RonisZiebebis ganxorcielebas

gulisxmobs.

inkluziuri ganaTlebis ZiriTadi principia

gansxvavebuli SesaZleblobisa da saWiroebis moswavleebis



yoveldRiuri swavleba skolasa da klasSi TanatolebTan

erTad. Tumca inkluziuri ganaTleba gacilebiT ufro

farTo cnebaa da igi gansxvavebuli saWiroebis mqone

moswavleebis ganaTlebisa da swavlebis sxvadasxva saxes

aerTianebs. esenia: sruli inkluzia, nawilobrivi

inkluzia da integrirebuli swavleba.

sruli CarTva _ niSnavs gansakuTrebuli saganmanaTleblo

saWiroebis mqone moswavlis srulad CarTvas saswavlo

procesSi, uklebliv yvela gakveTilze daswrebasa da

TiToeuli am gakveTilisTvis Tavisi SesaZleblobebisa da

saWiroebebis Sesabamis individualur saswavlo gegmas.

nawilobrivi CarTva – niSnavs gansakuTrebuli saWiroebis mqone

moswavlis daswrebas arCeviT gakveTilebze. anu moswavlis

SesaZleblobebidan da saWiroebe- bidan gamomdinare, misTvis iqmneba

individualuri sagakveTilo ganrigi da igi eswreba mxolod

im gakveTilebs, romelsac misi ganrigi iTvaliswinebs.

nawilobrivi inkluzia specialuri saganmanaTleblo

saWiroebis mqone moswavleebis ganaTlebis Zalian moqnili

formaa. moswavleebis saWiroebebidan gamomdinare, igi emsaxureba: a)

moswavlis etapobriv CarTvas saswavlo procesSi; b) moswavlis

Seguebasa da TandaTanobiT adaptirebas saswavlo garemosTan; g)

moswavlisaTvis sakmarisi droisa da sivrcis uzrunvelyofas

Tanatolebis gasacnobad da araformalur garemoSi

urTierTobisTvis.

nawilobrivi inkluziis SemTxvevaSi moswavlisTvis unda

SemuSavdes individualuri saswavlo gegma (isg), romelic

detalurad aRwers moswavlis saganmanaTleblo miznebs da

gansazRvravs Sesabamis aqtivobebs rogorc gakveTilze

daswrebisas, ise moswavlis gakveTilze dauswreblobis

SemTxvevaSic.

integrirebuli swavleba – niSnavs, rom gansakuTrebuli

saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleebi erT klasSi arian

gaerTianebuli da swavloben maTTvis gankuTvnili saswavlo

programiT. integrirebuli klasis saswavlo programa dgeba

moswavlebis individualuri saWiroebebisa da skolis

saswavlo gegmis gaTvaliswinebiT. integrirebuli klasis

moswavleebi CarTuli arian yvela saskolo aqtivobaSi

(eqskursia, zeimi, gamofena da sxva), integrirebuli swavleba

xSirad xdeba safuZveli warmatebuli sruli inkluziisa da



amdenad, sakmaod Rirebuli formaa specialuri

saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleTa ganaTlebisTvis.

inkluziuri ganaTlebis SesaZlo saxeebze saubrisas,

gansakuTrebulad unda aRiniSnos resurs oTaxis roli da

funqcia specialuri saganmanaTleblo saWi- roebis mqone

moswavleebis ganaTlebis saqmeSi.

resursoTaxi – skolaSi specialurad gamoyofili oTaxi,

romelic aRWurvilia moswavleebis ganaTlebis xelSewyobisTvis

aucilebeli yvela TvalsaCinoebiTa da teqnikuri saSualebiT.

adaptirebuli aveji, mravalferovani TvalsaCino saswavlo

masala, audio-video aparatura. resursoTaxs SesaZloa,

emsaxurebodes skolis fsiqologi, specialuri pedagogi,

metyvelebis Terapevti da yvela is maswavlebeli, romelic

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleTa

inkluziuri ganaTlebis procesSi monawileobs. resursoTaxSi

yofna da damate- biTi mecadineoba moswavleTa sagakveTilo ganrigis

Semadgeneli nawilia. aq maT SesaZlebloba eZlevaT, saWiroebisamebr

daisvenon, individualurad da/an jgufurad imecadinon.

moswavlis resursoTaxSi yofnis sixSiresa da xangrZlivobas

misi individualuri saswavlo gegma gansazRvravs.

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleTa

ganaTlebis farTod gavrcelebuli modelis Tanaxmad,

moswavlis efeqtur saswavlo CarTulobas, misi pirovnuli

unarebis gaTvaliswinebiT, Sedgenili individualuri

saswavlo gegma warmoadgens. saswavlo gegma moswavlis Sefasebis

Sedegebs, mis Zlier da sust mxareebs efuZneba da wliuri

miznebi, amocanebi Tu strategiebi am deficitis

Semcirebiskenaa mimarTuli. amgvarad formirebuli saswavlo

gegma mxolod pirovnuli deficitis gaTvaliswinebiT

aris Sedgenili da xSirad dasaxuli saswavlo miznebi

izolirebuli pirovnuli unarebis treinings

gulisxmobs, rasac araferi aqvs saerTo saswavlo gegmasTan,

romliTac maTi Tanatolebi swavloben. Sesabamisad, amgvarad

formulirebuli saswavlo gegma ar iwvevs specialuri

saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleTa WeSmarit

inkluzias saswavlo pro- cesSi da imTaviTve uSvebs, rom

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleebi ver

miaRweven im saswavlo miznebs da amocanebs, romlebic erovnuli

saswavlo gegmiT aris gaTvaliswinebuli.



Sesabamisad, erovnuli sawavlo gegmisgan izolirebulad,

mxolod moswavlis pirovnuli unarebis

gaTvaliswinebiT Seqmnilma saswavlo gegmam SesaZloa, ar Seuqmnas

moswavles „pirobebi informaciis mopovebisa da im unar-Cvevebisa

Tu damokidebulebebis gasaviTareblad, romlebic mTeli

cxovrebis ganmavlobaSi dasWirdeba“. (dawyeბiTi ganaTlebis

ZiriTadi amocana). Sedegad ki, izolirebulad

gavarjiSebuli da/an ganviTarebuli unari yalibdeba, romlis

ganzogadeba da Sesabamis garemoSi adekvaturi gamoyeneba ver

xerxdeba.

axladdamkvidrebuli midgomis Tanaxmad, individualuri

saswavlo gegma aris saSualeba, romliTac moswavlis swavleba

erovnuli saswavlo gegmis farglebSi xorcieldeba da amiT

uzrunvelyofs WeSmarit CarTulobas zogadsaganmanaTleblo

saswavlo procesSi.

am modelis Tanaxmad, moswavlis individualuri saswavlo gegma
efuZneba moswavlis funqcionirebis donis (codnis da unarebis)
Sefasebas saganmanaTleblo kurikulumTan mimarTebaSi.

individualur gegmaSi ki ganisazRvreba is saWiro RonisZiebebi
(akomodaciebisa da modifikaciebis), romlebic moswavles saswavlo
gegmiT gaTvaliswinebuli miznebis miRwevaSi daexmareba.

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavleTaTvis saganma-

naTleblo procesi xelmisawvdomi mxolod diferencirebuli swavlebis

gamoyenebiT xdeba SesaZlebeli. moswavlis CarTva zogadsaganmanaTleblo

saswavlo dawesebulebebSi da misi swavleba erovnuli saswavlo gegmis

farglebSi realobaa, Tuki sworad diferencirebuli midgoma iqneba

gamoyenebuli.

pedagogma individualuri saswavlo gegmis SemuSavebisas, sagakveTilo pro-

cesis dagegmvisas, davalebebisa da aqtivobebis SerCevisas diferencirebuli

midgomiT unda ixelmZRvanelos.

moswavlisTvis saswavlo gegmis Sedgenisas da misTvis diferencirebuli

saswavlo garemos dagegmvisas, maswavlebelma da profesionalTa gundma,

rasakvirvelia, moswavlis interesebi, SesaZleblobebi, gamocdileba,

miRwevis done, Zlieri da susti mxareebi unda gaiTvaliswinos.

moswavlisTvis saswavlo procesis da garemos dagegmvisas, pedagogma unda

ifiqros diferencirebis Semdeg SesaZleblobebze:

 Sinaarsi - erTi sagnis farglebSi moswavleebi

gansxvavebul Sinaarss eu- flebian.

 done - moswavleebi amuSaveben erT Temas, Tumca gansxvavebulia

infor- maciis gadamuSavebis da aTvisebis, aseve

aqtiurobis done. magaliTad: mcenareTa, rogorc

cocxalo organizmis zrdis kanonzomierebebis



ganxilvisas, erTi moswavlis codnis done ganisazRvreba,

Tuki is gamo- avlens codnas, rom mcenares wyali

sWirdeba, raTa ar gaxmes, xolo meore gansazRvravs

mcenaris fesvebis daniSnulebas wylis miRebis procesSi.

 misawvdomoba - informaciis miRebis da gadamuSavebis
gansxvavebuli

arxebis gaTvaliswinebiT, dasaSvebia, moswavles masala

da informacia gansxvavebuli saSualebebiT –

vizualuri, audio, taqtiluri, simboluri da

a.S. – miewodos.

 struqtura - masalis miwodebis struqtura

SesaZlebelia, icvlebodes moswavleTa codnis

aTvisebis Taviseburebis gaTvaliswinebiT. magali- Tad,

axali teqstis swavlisas, erTgan SesaZlebelia teqstis

calkeul Tavebad dayofa iyos gamarTlebuli, xolo

meoregan teqstis mTlianad miwodeba iyos sasurveli.

 Tanmimdevroba – dasaSvebia, moswavleebs saswavlo masala

gansxvavebu- li TanmimdevrobiT mivawodoT. magaliTad,

SesaZlebelia asoebis gada- jgufeba da jer im asoebis

swavleba, romlebic erTnairi sivrciTi maxa-

siaTeblebiT da rveulis sibrtyeSi erTnairi

mdebareobiT xasiaTdebian

- magaliTad: „a“, „i“, „T“, „o“ asoebs mosdevdes Semdegi

asoebi “s“, „Z“, „x“, da a.S.

 tempi - SesaZlebelia moswavlisTvis ganvsazRvroT

masalis aTvisebis gansxvavebuli tempi. magaliTad, saswavlo

programa gavweroT TiToeul sakiTxze meti drois

gansazRvriT an calkeuli Temebis damuSavebisas moswavles

meti dro mivceT.

 pasuxi - dasaSvebi da misaRebi unda iyos moswavleebisgan

gansxvavebuli pasuxebis miReba. es xSir SemTxvevaSi

gardauvalia, Tuki moswavlisTvis gansxvavebuli masala,

Sinaarsi da mizania gansazRvruli.

 personalis dro – SesaZlebelia, ganisazRvros

moswavlisTvis pedagog- Tan da/an sxva profesionalTan

damatebiTi muSaobis dro da es dro sxva- dasxva

moswavlisTvis gansxvavebuli iyos.

 swavlebis stili - moswavlis Taviseburebebis

gaTvaliswinebiT, mniS- vnelovania, ganisazRvros

swavlebis misTvis yvelaze Sesabamisi stili

- iqneba es didaqtikuri, gamocdilebiT miRebuli,

praqtikuli aqtivobe- biT ganmtkicebuli Tu sxva.

mniSvnelovania, moswavles mieces SesaZle- bloba,



codna miiRos gansxvavebuli saSualebebiT da

gzebiT - pasiuri mosmeniT, aqtiuri monawileobiT,

kvleviT, eqsperimentebiT da a.S.

 dajgufeba - xSirad codnis aTviseba da ganmtkiceba

efeqturia, Tuki codna individualurad, wyvilSi,

mcire jgufebSi an jgufurad miiReba da gadamuSavdeba.

amitom mniSvnelovania, moswavlisTvis misi SesaZle-

blobebis da saswavli sakiTxis gaTvaliswinebiT, sworad

iyos gansaz- Rvruli, swavla/swavleba

individialurad unda mimdinareobdes Tu jgu- furad.

individualuri saswavlo gegma

moswavlisTvis individualuri saswavlo gegmis Seqmnis

aucileblobis Sesaxeb dgeba sakiTxi, Tuki moswavles:

 specialuri saganmanaTleblo saWiroeba aqvs da

regularulad saWiroebs gansxvavebul midgomebs

swavlebisas da Sefasebisas.

 ar aReniSneba specialuri saganmanaTleblo saWiroeba,

Tumca garkveuli mizezebis gamo (xangrZlivi

avadmyofoba), garkveuli droiT saWiroebs specialur

saswavlo programas.

individualuri saswavlo gegma aris SesaZlebloba specialuri

saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavlis saganmanaTleblo da

saskolo aqtivobebSi CarTvi- sa. individualuri saswavlo gegma

iZleva saSualebas, moswavleze orientirebulad daigegmos drois

yoveli monakveTi, romelsac moswavle saskolo sivrceSi

gaatarebs an dauTmobs saswavlo saqmianobebs skolasa Tu saxlSi.

aRsaniSnavia, rom individualuri saswavlo gegma xels uwyobs

moswavlis CarTulobas ara mxolod saklaso da akademiur

saqmianobebSi, aramed aq moiaz- reba yvela is araakademiuri saqmianoba,

romlis ganxorcielebac moswavles uwevs skolaSi, rac aranakleb

mniSvnelovania. aseTi aqtivobebia tualetis moxmareba, bufetSi

sadilis mirTmeva TanaklaselebTan erTad, dasvenebebze garTobis

Sesa- Zlebloba da sxva.

individualuri saswavlo gegma aris dokumenti, romelSic

gansazRvrulia individualuri saswavlo miznebi moswavlis

individualuri saWiroebebis, misi Zlieri da susti mxareebis

gaTvaliswinebiT. individualur saswavlo gegmaSi gansazRvruli

saswavlo miznebi SesaZlebelia, gansxvavdebodes moswavlis safe-

xuris Sesabamisi saswavlo programis miznebisgan. Sesabamisad,



individualur sas- wavlo gegmaSi dasaxuli saswavlo miznebis

ganxorcieleba swavlebis specifikuri strategiebis da

procesis gansazRvras gulisxmobs.

mniSvnelovania, es procesi zogadsaganmanaTleblo saswavlo

procesisgan mowyvetilad da sxva moswavleebisgan

izolirebulad (mxolod resursoTaxSi) ar mimdinareobdes.

piriqiT, individualurma gegmam kidev ufro unda Seuwyos xeli

moswavlis socializacias da integracias klasSi.

individualuri saswavlo gegma exmareba pedagogs, gaakontrolos

moswavlis miRwevebi. isg aris saSualeba moswavlis Sesaxeb

informaciis sxvadasxva pirebs Soris gaziarebisa.

individualuri saswavlo gegmis ganaxleba xdeba regularu-

lad, winaswar daTqmul vadebSi da aRiwereba is cvlilebebi,

romlebic aucile- belia moswavlisTvis efeqturi ganaTlebis

misaRebad. saswavlo gegmis ganaxleba moswavlis Sefasebis Sedegebis da

misi saswavlo miRwevebis safuZvelze xdeba.

individualuri saswavlo gegma asaxavs pedagogTa, skolis

administraciis, mSoblis da Tavad moswavlis SeTanxmebas specialuri

saswavlo programis Taobaze da momsaxurebaze, romlis

uzrunvelyofa SesaZlebelia aRniSnuli skolis farg- lebSi da

arsebuli resursebis gaTvaliswinebiT.

maSasadame, individualuri saswavlo gegma aris saxelmZRvanelo,

romel- Sic asaxuli da dasabuTebulia konkretuli

moswavlisTvis saWiro mxardaWera,

individualuri saswavlo gegma iqmneba erTi moswavlisTvis da is

unda iyos konkretuli moswavlisTvis gankuTvnili. misi SemuSaveba

aris procesi, romelic aucileblad gundur midgomas gulisxmobs.

anu erTi moswavlis mxardasaWerad SeTanxmebulad da mizanmimarTulad

muSaobs mSobeli, maswavlebeli, spec. peda- gogi, fsiqologi,

metyvelebis da okupaciuri Terapevti da sxva specialistebi. im

pirebs, romlebic moswavlis individualuri saswavlo gegmis

ganviTarebis da ganxorcielebis mizniT erTiandebian, SemoklebiT isg

gunds uwodeben. gunduri muSaobis procesi moqmedebs saswavlo gegmis

ganxorcielebis yvela etapze. gun- dis yvela wevrs Tavisi

pasuxismgeblobis sfero da sazRvrebi gaaCnia gegmasTan da moswavlesTan

mimarTebaSi.

gundis yoveli specialisti Tavisi perspeqtividan afasebs moswavles,

raTa gamo- avlinos is faqtorebi, romlebic zegavlenas axdens

moswavlis saswavlo aqtivobebSi CarTulobaze. Sexvedraze gundis

wevrebi ganixilaven mopovebul informacias, gan- sazRvraven moswavlis



Zlier da sust mxareebs; mSoblis, pedagogis prioritetisa da

saswavlo gegmis gaTvaliswinebiT, Tanxmdebian saswavlo miznebze da miznebis

misaR- wev gzebze. mniSvnelovania, rom gundis yoveli wevri uSualod

icnobdes moswavles da Tavisi wvlili Sehqondes gegmis SemuSavebis da

ganxorcielebis procesSi.

moswavlis individualuri saswavlo gegmis SemuSaveba da

ganxorcieleba gun- dis wevrTa regularul Sexedrebs gulisxmobs

informaciis gaziarebis da saerTo SeTanxmebis miRwevis mizniT.

gunduri Sexvedrebi saSualebas iZleva:

 gundis wevrebs Soris moswavlis Sesaxeb informaciis

gaziarebis da Sevs- ebis;

 moswavlis Zlier da sust mxareebze erTiani xedvis
Camoyalibebis;

 SeTanxmebuli miznebis dasaxvis;

 erTiani saWiro saswavlo RonisZiebebis da strategiebis
dagegmvis;

 daxmarebis donis gansazRvris;

 Sefasebis erTiani proceduris SeTanxmebis.

gundis Sexvedrebs organizebas da koordinirebas uwevs

moswavlis individua- luri saswavlo gegmis

koordinatori, romelsac waradgens skolis administracia.

xSir SemTxvevaSi, aseT pirad moswavlis damrigebeli, iSviaTad ki

spec-pedagogi an fsiqologi saxeldeba. individualuri

saswavlo gegmis koordinatoris movaleo- ba

individualuri saswavlo gegmis SemuSavebis, ganxorcielebis

da minitoringis procesis koordinirebaa. es procesi

moswavlis swavlebis procesSi CarTul pi- rTa SeTanxmebuli

da TanamSromlobiTi urTierTobebis waxalisebas gulisxmobs.

individualuri saswavlo gegmis koordinatoris amocanaa Sexvedrebis

organ- izeba, warmarTva, ganxiluli informaciis Tavmoyra da

individualuri saswavlo gegmis dokumentSi asaxva.

individualuri saswavlo gegma Sedgeba Semdegi 5 etapisgan:

1. informaciis Segroveba;

2. mimarTulebis gansazRvra;

3. individualuri saswavlo gegmis SemuSaveba;

4. individualuri saswavlo gegmis ganxorcieleba;

5. individualuri saswavlo gegmis gadaxedva (gadafaseba) da
ganaxleba.

informaciis Segroveba

moswavlisTvis individualuri saswavlo gegmis SemuSavebisas

mniSvnelovania moswavlis da misi saswavlo procesis Sesaxeb amomwuravi

informaciis Segroveba. am informaciis safuZvelze, gundis wevrebs

unda SeeqmnaT srulfasovani suraTi moswavlis saganmanaTleblo procesis



Sesaxeb, mis saganmanaTleblo saWiroebebze, Zlier da sust mxareebze.

amisaTvis individualuri saswavlo gegmis koordinato- ris

xelmZRvanelobiT gundis wevrebs Soris nawildeba Sesafasebeli

sferoebi, romelic gundis yoveli wevri Tavisi kompetenciis

farglebSi afasebs. Tavmoyri- li informaciis safuZvelze, unda

gamoikveTos moswavlisTvis optimaluri sas- wavlo miznebi da

strategiebi.

moswavlis Sesaxeb informaca grovdeba sxvadasxva wyaros, meTodisa da in-

strumentis gamoyenebiT. individualuri saswavlo gegmis gundi

uflebamosilia, moiTxovos da gaecnos moswavlis Sesaxeb arsebul

samedicino daskvnebs an sxva werilobiT dokumentebs, gamarTos

konsultaciebi kompetentur pirebTan, uSua- lod daakvirdes moswavles

saswavlo aqtivobebSi CarTulobisas, Seafasos moswav- lis pirovnuli

faqtorebi sxvadasxva standartuli instrumentis gamoyenebiT.

mniSvnelovania, gundis wevrebma saWiro yuradReba dauTmon im saswavlo gare- mos

analizsac, romelSic CarTulia moswavle. yvelasaTvis cnobilia, rom

garemo mniSvnelovan zegavlenas axdens pirovnul faqtorebze da

gansazRvravs moswav- lis saqmianobis warmatebas.

mSobelTa, moswavleTa, pedagogTa, skolis personalis da sxva profesio-

nalTa konsultacia moswavlis Sesaxeb informaciis Segrovebis

mniSvnelovani procesia, rac unda xdebodes individualuri saswavlo

gegmis SemuSavebis da ganx- orcielebis yvela etapze.

mSobelTa konsultaciis Sedegad, SesaZlebelia moswavlis pirovnuli

faqtorebis (interesebis, molodinis) Sesaxeb sagulisxmo informaciis

Segroveba. garda amisa, mSobeli uflebamosilia, Tavad gansazRvros

individualuri saswav- lo gegmis prioritetuli sfero,

romelic, mSoblis perspeqtividan gamomdinare, pirvel rigSi unda

gaumjobesdes.

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavlis

konsultacia mniS- vnelovania, roca is Tavad gansazRvravs Tavis

interesebs da prioritetul sfer- oebs, meti pasuxismgeblobiT

CaerTveba am miznis miRwevis procesSi da Sedegic ufro efeqtiani iqneba.

yvela moswavle unda iRebdes aqtiur monawileobas saku Tari

saswavlo gegmis Sedgenis da miznebis dasaxvis procesSi. im SemTxvevebSi ki,

rodesac moswavles sakuTari SesaZleblobebidan gamomdinare, ar

SeuZlia srul- fasovani monawileobis miReba saswavlo gegmis

SemuSavebaSi, aucilebelia misi survilebi, interesebi da

midrekilebebi maqsimalurad iyos gaTvaliswinebuli

individualuri saswavlo gegmis SemuSavebis procesSi.

mniSvnelovania, profe- sionalTa mxridan waxalisdes moswavleTa

aqtiuri monawileoba individualuri saswavlo gegmis Sedgenis

procesSi. moswavleebi informacias unda iRebdnen in- tervius,

diskusiis, kiTxvaris meTodebiT.

sagnis maswavlebelTa konsultireba mniSvnelovania, ramdenadac



sagnis Tavi- seburebidan gamomdinare, maT moswavlesTan gansxvavebul

saswavlo garemoSi uw- evT urTierToba (ezoSi –fizkulturis

gakveTilze, musikis kabinetSi – simReris gakveTilze da a.S).

pedagogebi moswavlis pirovnuli faqtorebis, interesebis,

resursebis Sesaxeb sagulisxmo informacias floben da

mniSvnelovnad avseben sxva profesionalTa mier mopovebul cnobebs.

sxva profesionalTa konsultacia da monawileoba individualuri

saswavlo geg- mis Sedgenis procesSi mniSvnelovania, radganac maT

moswavlis sxvadasxva pirovnuli faqtoris Sefasebis obieqturi

meTodologia aqvT da eqspertizis sferos gaTvali- swinebiT,

mniSvnelovani rekomendaciebis gacema SeuZliaT moswavlis saswavlo pro-

cesSi CarTvasTan dakavSirebiT. profesionalTa Soris SeiZleba iyvnen:

 fsiqologi;

 specialuri ganaTlebis pedagogi;

 metyvelebis Terapevti;

 okupaciuri Terapevti;

 eqimi;

 socialuri muSaki da sxva.

informaciis Segroveba moswavleze dakvirvebis gziT

SesaZlebelia, uzrun- velyos individualuri saswavlo gegmis

gundis im wevrebma, romlebic uSualod aswavlian moswavles.

SesaZlebelia, pedagogebi moswavlis ama Tu im pirovnuli faqtoris

Tu unaris Sefasebis standartul instrumentebs ar icnobdnen,

magram, miuxedavad amisa, maT kompetenturad SeuZliaT moswavleze dakvirvebis

da moswav- lis namuSevrebis analizis Sedegad, amomwuravi informaciis

Segroveba moswavlis:

 weris, Txrobis, angariSis Taviseburebebis Sesaxeb

 qcevis maxasiaTeblebze

 komunikaciis unarze

 informaciis aTvisebis da gadamuSavebis unarze

 yuradRebaze, mexsierebaze da a.S.

maswavlebelma SesaZlebelia, safuZvlianad aRweros, rogor

reagirebs moswav- le gansxvavebul garemoSi sxvadasxva garemo

pirobebze, icvleba Tu ara saklaso CarTuloba daRlis fonze,

xalxmraval garemoSi, ganaTebis cvlilebisas da a.S.

moswavlis siRrmiseuli Sefaseba xSirad aucilebeli xdeba

moswavlis unare- bis Sesaxeb obieqturi monacemebis miRebis

mizniT. mas, rogorc wesi, profesio- nalTa gundi

axorcielebs standartuli instrumentebis, testebis

gamoyenebiT, romlebic sxvadasxva pirovnul faqtorebs –

akademiur unarebs da fsiqikur funqciebs ikvleven.

moswavlis siRrmiseulad Sefaseba skolis fsiqologs an spec-pedagogs

Seu- Zlia. damatebiTi Sefasebis proceduris saWiroebis SemTxvevaSi,



aucilebelia multidisciplinuri gundis mowveva, romelic

moswavlis unarebs kompetenturad Seafasebs. xSir SemTxvevaSi, zogierTi

testis Casatareblad saWiroa mSobelTa an meurvis winaswari

informireba da maTi Tanxmoba proceduris ganxorcilebi- sTvis.

saWiroa, mSobels detalurad miewodos informacia, Tu ra sferoebis

Sesax- eb iZleva esa Tu is instrumenti monacemebs da rogor moxdeba Sefasebis

Sedegebis moswavlis saswavlo gegmaSi gaTvaliswineba.

individualuri saswavlo gegmis gundis Sexvedraze grovdeba moswavlis

Sesaxeb mopovebuli informacia da yalibdeba erTiani xedva moswavlis

SesaZle- blobebisa da saganmanaTleblo saWiroebebis Sesaxeb.

individualuri saswavlo gegmis koordinatori pasuxismgebelia

gundis wevrebis mier mopovebuli informaciis erTiani Canaweris saxiT

gaerTianebaze.

mniSvnelovania mopovebuli informaciis gaanalizeba da moswavlis

Zlieri da susti mxareebis diferencireba. es yvelas naTel

perspeqtivas Seuqmnis, Tu ra sferoebi saWiroeben gaumjobesebas da

moswavlis romeli resursebi SeiZleba amisTvis gamoviyenoT.

individualuri saswavlo gegmis gundis wevrebis  mier  mopovebuli

informa- cia unda aisaxos individualuri saswavlo gegmis dokumentis

Sesabamis grafebSi.

mimarTulebis gansazRvra

moswavlis Sesaxeb informaciis Segrovebis Semdeg mniSvnelovania, ganisazRv-

ros is pirebi, romlebic uSualod CaerTvebian moswavlis

individualuri gegmis ganxorcielebis procesSi. skolaSi moswavles

mraval pedagogTan uwevs urTier- Toba, Tumca dasaSvebia, rom

individualuri saswavlo gegmis ganxorcielebaSi mxolod ramdenime

maTgani CaerTos. individualuri saswavlo gegmis monawile pedagogebi

dasaxuli miznebidan gamomdinare ganisazRvrebian. gundis monawileni

SesaZlebelia icvlebodnen moswavlis miznebis da saWiroebebis Sesabamisad.

mniSvnelovania individualuri saswavlo gegmis gundis wevrebs

Soris roleb- is da pasuxismgeblobebis ganawileba

individualuri saswavlo gegmis ganxor- cielebis yvela

etapze

da monitoringis procesSi.

skolis administraciis roli individualuri saswavlo
gegmis gundSi:

 moswavlis individualuri saswavlo gegmis
koordinatoris gansazRvra;

 akademiuri wlis dawyebidan (an swavlis dawyebidan)

daaxloebiT erT Tve- Si specialuri saganmanaTleblo

saWiroebis mqone moswavlisTvis indi- vidualuri

saswavlo gegmis SemuSaveba;

 individualuri saswavlo gegmis ganviTarebis da



mimdinareobis moni- toringi;

 moswavlisTvis yvela saWiro mxardaWeris

uzrunvelyofa skolis resursebis gaTvaliswinebiT;

 sxva dawesebulebebTan TanamSromloba moswavlis
konsultaciis gardamavali periodisaTvis mzadebis an
saWiro miRebis mizniT;

 individualuri saswavlo gegmis dokumentze
pasuxismgeblobis aReba.

individualuri saswavlo gegmis koordinatoris roli gundSi:

 individualuri saswavlo gegmis Sexvedrebis organizeba;

 individualuri saswavlo gegmis dokumentaciis da

moswavlis portfo- lios warmoeba;

 individualuri saswavlo gegmis gundis wevrebs Soris

TanamSromlobis waxaliseba;

 monawileobis miReba moswavlis Sefasebis procesSi;

 monawileobis miReba individualuri saswavlo gegmis

miznebis da strate- giebis gansazRvraSi;

 individualuri saswavlo gegmis konkretul mizanze

muSaoba moswav- lesTan;

 moswavlisTvis saWiro masalis momzadeba;

 moswavlesTan damatebiTi mecadineobebis Catareba;

 moswavlis mSobelTan regularuli konsultaciebis
gamarTva;

 saWiroebis SemTxvevaSi, multidisciplinuri gundis

individualuri sas- wavlo gegmis SexvedrebSi

CarTulobis uzrunvelyofa.

pedagogebis roli individualuri saswavlo gegmis gundSi:

 monawileobis miReba moswavlis Sefasebis procesSi;

 monawileobis miReba individualuri saswavlo gegmis

miznebis da strate- giebis gansazRvraSi;

 individualuri saswavlo gegmis konkretul mizanze

muSaoba moswav- lesTan;

 moswavlisTvis saWiro masalis momzadeba;

 individualuri saswavlo gegmis Sedegebis dokumentireba;

 individualuri saswavlo gegmis gundis sxva wevrebTan

TanamSromloba, maTi saWiro informaciiT

uzrunvelyofa;

 moswavlesTan damatebiTi mecadineobebis ganxorcieleba;

 individualuri saswavlo gegmis gundis SexvedrebSi
monawileobis miReba.



specialuri pedagogis da skolis fsiqologis roli

individualuri saswavlo gegmis gundSi:

 monawileobis miReba moswavlis akademiuri unarebis Sefasebis
procesSi;

 pedagogis konsultireba swavlebis strategiebis,

kurikulumis modifi- kaciis Taobaze;

 pedagogis konsultireba saswavlo masalasTan

dakavSirebiT, saswavlo masalis momzadeba;

 moswavlesTan damatebiTi mecadineobebis Catareba dasaxuli

miznis misaRwevad;

 pedagogis mxardaWera klasSi gakveTilis msvlelobisas;

individualuri saswavlo gegmis gundis sxva wevrebTan TanamSromloba;

 moswavlis mSobelTan regularuli konsultaciebis
gamarTva;

 individualuri saswavlo gegmis gundis SexvedrebSi
monawileobis miReba;

 sakuTari Canaweris gakeTeba individualuri saswavlo

gegmis dokument- Si.

multidisciplinuri gundis roli individualuri saswavlo
gegmis gundSi:

 saWiroebis SemTxvevaSi, moswavlis individualuri

saswavlo gegmis Sedgenasa da ganxorcielebaSi

monawileobis miReba;

 moswavlis Sefaseba dargis specifikidan gamomdinare;

 maswavleblis konsultireba dargis specifikidan
gamomdinare;

 regularuli konsultaciebi individualur

saswavlo gegmaSi CarTul yvela pirTan;

 saWiroebis SemTxvevaSi individualuri saswavlo

gegmis gundis Sexve- drebSi monawileobis miReba.

SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis ganaTleba erT-erTi yvelaze
mniSvnelovani da aqtualuri sakiTxia. ra gavakeToT maSin, rodesac
bavSvi ukve 6 wlis aris da misi Tanatolebi skolaSi midian? sad unda
miiRos ganaTleba? rogor unda iswavlos? ra unda iswavlos? vin unda
aswavlos? es ZiriTadi SekiTxvebi yvela mSobels uCndeba. Tumca,
samwuxarod, arian iseTi mSoblebic, romlebic saerTod ar fiqroben
bavSvis ganaTlebaze, radgan miaCniaT, rom misi SesaZleblobebi
zRvrulia. Tu Tqven xarT mSobeli, romelic pesimisturad uyurebs
Svilis ganaTlebas da bundovani warmodgena gaqvT misi swavlebis
sakiTxebze, gaxsovdeT, rom yvelas aqvs Tandayolili potenciali da



swavlis mizani is ki ar aris, rom icode, rac yvelam icis, aramed
iswavlo is, rac ar icodi guSin. Tu sakiTxs am kuTxiT SexedavT, maSin
Tqveni warmodgenebic bavSvis ganaTlebis miRebis sasargeblod
Seicvleba.

rekomendaciebi bavSvis ganaTlebasTan dakavSirebiT:

ყvela bavSvs aqvs ganaTlebis ufleba, miuxedavad misi SesaZleblobebisa;  yvela

bavSvi, maT Soris SezRuduli SesaZleblobis mqone unda swavlobdes asakobrivad
Sesaferis klasSi – individualuri saswavlo gegmiT;  yvela bavSvi gansxvavebuli
da unikaluria, ar arseboben erTnairi bavSvebi;  imisaTvis, rom Tqven, rogorc
mSobelma, xeli SeuwyoT bavSvis saskolo CarTulobas, gaecaniT inkluziuri
ganaTlebis principebs; maswavlebelebTan erTad dasaxeT sxvadasxva problemebis
mogvarebis strategiebi.

inkluziuri ganaTleba

inkluziuri ganaTleba aRiarebs midgomas, rom sazogadoebis yvela wevri
gansxvavebulia, magram maT SeuZliaT erTad cxovreba, miuxedavad
gansxvavebulobisa. inkluziuri ganaTleba aris midgoma, romelic cdilobs yvela
saskolo asakis bavSvis CarTvas saswavlo procesSi, miuxedavad misi
SesaZleblobisa da/an sirTuleebisa swavlis procesSi. inkluziuri ganaTlebis
mizania, yvela bavSvs mieces Tanabari SesaZle bloba TanatolebTan erTad
swavlisa da xarisxiani ganaTlebis miRebisa sacxovrebel adgilTan axlos. D
magram, aRsaniSnavia, rom inkluziur ganaTlebas, rogorc momxreebi, ise
mowinaaRmdegebi hyavs. maT SexvdebiT Tavad pedagogebSi da  mSoblebSic ki.
miuxedavad winaaRmdegobebisa inkluziuri ganaTleba saqarTvelos skolebSi
inergeba da bevri warmatebuli magaliTic arsebobs. umTavresi piroba, rac
inkluziur ganaTlebas udevs safuZvlad, aris is, rom arcerT skolas ar aqvs
ufleba uTxras uari SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvs skolaSi miRebisas.
bavSvis uflebebis konvenciis Tanaxmad, ganaTlebis miReba yvela bavSvis uflebaa.
konvenciaSi gamokveTili TiToeuli ufleb a exeba yvela bavSvs, yovelgvari
diskriminaciuli gamonaklisis gareSe. swavlisas bevri bavSvi ganicdis
swavlasTan dakavSirebul sirTuleeb s, rac SeiZleba gamowveuli iyos
moswavlis fizikuri, inteleqtualu ri, socialuri, emociuri, enobrivi Tu sxva
mdgomareobiT. swavlis procesSi sirTuleebi SeiZleba eqmnebodeT niWier
bavSvebsac, quCis da momuSave bavSvebs, eTnikuri, kulturuli umciresobis da
sxva margina luri jgufis warmomadgenlebs. Tu bavSvs problema eqmneba
swavlaSi, gamosavali aris ara saskolo cxovrebisgan mowyveta, aramed piriqiT,
skolaSi CarTvis xelSewyoba – swored esaa inkluziuri ganaTleba. inkluziur
ganaTlebaSi CarTuli moswavle yvela saklaso da klasgareSe aqtivobis
monawile unda iyos. qvemoT moyvanilia is, ZiriTadi SekiTxvebi, romlebsac svamen
skolis pedagogebi inkluziuri ganaTlebis winaaRmdeg da SesaZloa Tqven,
rogorc mSobeli, ukve SexvdiT warsulSi msgavs problemas, an SesaZloa
SemdgomSi waaydeT: Tu klasSi myavs erTi SezRuduli SesaZleblobis mqone
bavSvi, xom ar dasWirdeba mas meti yuradReba, meti dro, da danarCeni



moswavleebi amis gamo xom ar damrCebian yuradRebis gareSe?  Tu me yvelas erT
programas vaswavli, ra vaswavlo SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvs,
romelic am masalas ver iTvisebs?  Tu is ver eweva swavlaSi Tanatolebs da
Sesaferisad ver gadis saklaso programas, ra azri aqvs mis klasSi yofnas?  Tu
is gansxvavebulia da ar gavs sxvebs, xom ar gamiWirdeba masTan urTerToba?  xom
ar gauCndeba mas urTierTobis problema?  sxva mSoblebi rogor Sexvdebian mis
klasSi yofnas? xom ar aqvs bavSvs agresiuli qcevebi?

zogierTi mSobeli aseve undoblobiT uyurebs inkluziuri ganaTlebis sakiTs. ai,
is SekiTxvebi, romlebsac isini xSirad svamen specialistebTan saubrisas:  xom ar
gaxdeba Cemi Svili dacinvis obieqti Tanaklaselebis mxridan?  Tuki Cemi Svili
CamorCeba ganviTarebaSi mis Tanakleselebs, rogor unda aiTvisos is programa,
rasac yvela swavlobs am klasSi?  Tu Cem Svils aqvs gansakuTrebuli problema,
aris ki maswavlebeli kvalificiuri misi marTvisTvis?  aqvs maswavlebels
motivacia, rom iseve miudges Cem Svils, rogorc sxva moswavleebs, Tu es rTulia
misTvis?  advilad Seegueba Cemi Svili saskolo garemos da disciplinas, Tu
gauWirdeba? iqneba ki is warmatebuli moswavle, Tu swavlaSi CamorCenilis
saxeli eqneba? imisaTvis, rom maswavlebelma klasSi yvela bavSvs dauTmos
Tanabari dro,  saWiroa  gamoiyenos individualuri midgoma, romelic sulac ar
gulisxmobs imas, rom, gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvs, yvelaze meti dro
unda daeTmos. individualuri midgoma gulisxmobs TiToeuli bavSvis Sinagani
potencialis realizebis xelSewyobas. imisTvis, rom inkluziuri ganaTleba iyos
warmatebuli, SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis ganaTleba unda
warimarTebodes individualuri saswavlo gegmiT.

individualuri saswavlo gegma individualuri saswavlo gegma

Tu Tqveni bavSvi dadis inkluziur skolaSi, aucileblad akontroleT misi
swavlebis procesi. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvTa swavleba
sazRvargareTis qveynebSi da ukve saqarTveloSic, ganaTlebis kanonis Tanaxmad
regulirdeba individualuri saswavlo gegmiT. amitom Tqven, rogorc mSobeli,
aucilebelad unda iyoT informirebuli: Tu ra aris individualuri saswavlo
gegma; misi Seqmnisa da ganxorcielebis romel etapebzea
aucilebeli Tqveni CarTuloba. moswavlisTvis individualuri saswavlo gegmis
Seqmnis aucileblobis Sesaxeb dgeba sakiTxi, Tuki moswavle: SezRuduli
SesaZleblobebis gamo saWiroebs gansxvavebul iseT swavlebas, romelic
gansxvavebulia zogadi saswavlo programidan, moicavs specifiur Sinarss da
meTodebs. garkveuli mizezebis gamo (xangrZlivi avadmyofoba, enobrivi barieri),
droebiT saWiroebs specialur saswavlo programas. individualuri saswavlo
gegma  moswavles aZlevs  SesaZleblobas warmatebiT iyos CarTuli saklaso
aqtivobebSi. individualuri saswavlo gegma aris moswavleze orientirebuli da
am konkretuli  moswavlis  ganviTarebis xelSemwyobi. zogjer Cndeba
saSiSoSreba, rom SezRuduli SesaZleblobis mqone moswavle skolaSi dadis
`tyuilad”, mSoblebi Civian, rom ar viTardeba maTi Svilis akademiuri unarebi. am
SemTxvevaSi damnaSavis Zebnas nu daviwyebT, radgan problemas Tavad
saganmanaTleblo sistema agvarebs, swored individualuri saswavlo gegma aris
dokumenti, romelSic asaxulia saklaso aqtivobebi. moswavles aqvs



valdebulebaca da uflebac, maswavleblis daxmarebiT dakavebuli iyos
dokumentSi gawerili aqtivobebiT. amgvarad, erTis mxriv xeli ewyoba moswavlis
akademiuri unarebis ganviTarebas da meores mxriv, bavSvs ar rCeba dro
gamoavlinos problemuri, skolisTvis miuRebeli qcevebi. `aRsaniSnavia, rom
individualuri saswavlo gegma, xels uwyobs moswav lis CarTulobas ara
mxolod saklaso da akademiur saqmianobebSi, aramed, aq moiazreba yvela is
araakademiuri saqmianobac, romlis ganxo rcielebac moswavles uwevs skolaSi.
swavlaze aranakleb mniSvnelovani aseTi aqtivobebia tualetis moxmareba,
bufetSi sadiloba, dasvenebebze garTobis SesaZlebloba da sxva”.
“individualuri saswavlo gegma aris dokumenti, sadac gansazRvrul ia
individualuri saswavlo miznebi moswavlis individualuri saWiroe bebis, misi
Zlieri da susti mxareebis gaTvaliswinebiT. dokumentSi asaxulia swav lebis
strategiebi da yvela is resursebi, romlebic aucilebelia dasaxuli miznebis
misaRwevad”.

mSoblis roli individualuri mSoblis roli individualuri saswavlo gegmis
Sedgenisas saswavlo gegmis Sedgenisas

Tu Tqveni Svili, romelic gansakuTrebuli saWiroebebiT gamoirCeva, ukve 2
kviraze metia dadis skolaSi, ukve droa skolis gundma izrunos misTvis
individulauri saswavlo gegmis Sedgenaze. skolis gundis Semadgenloba: sagnis
maswavleblebi; skolis fsiqologi; sxva specialisti (logopedi, soc.  muSaki –
saWiroebis SemTxvevaSi SesaZloa iyos gundis wevri); skolis inkluziis
koordinatori (skolebSi, sadac dainerga inkluziuri ganaTleba arsebobs piri,
vinc koordinirebas uwevs aRniSnul sakiTxs); aseve, dReisaTvis mTeli
saqarTvelos masStabiT, bevr skolaSi moRvaweoben multidisciplinuri gundis
wevrebi (es aris adamianTa jgufi, romelic xels uwyobs inkluziuri ganaTlebis
mimdinareobas zogadad skolaSi da konkretulad TiToeuli bavSvisaTvis).
mSobeli.  Tqven, rogorc mSobeli, aqtiurad unda iyoT CarTuli skolis gundis
muSaobaSi, romelic Tqveni Svilis ganaTlebis sakiTxebs wyvets. mSobeli bavSvis
interesebis saukeTeso damcvelia. icis sakuTari Svilis problemebi. igi
saukeTeso mokavSirea bavSvis swavlebis saqmeSi. igi aqtiurad aris CarTuli
miznebis SerCevasa da dasaxuli miznebis ganxorcielebis procesSi, skolis
gundis wevrebTan erTad. flobs informacias bavSvis warmatebebisa da arsebuli
sirTuleebis Sesaxeb. CarTu lia yvela mimdinare aqtivobaSi, romelic
ukavSirdeba ganaTlebas, ganviTarebas, socialur integracias da sxva
mniSvnelovan procesebs bavSvis cxovrebaSi. bavSvi  SeiZleba minawileobdes
gundis SexvedraSi. es zrdis mis motivaciasa da pasuxismgeblobas. Tu
bavSvis/moswavlis gundSi monawiloba garkveuli mizezebis gamo ar aris
SesaZlebeli, maSin Sexvedramde aucilebelia masTan gasaubreba misi interesebis
garkvevis mizniT.

Sexvedrebi individualuri saswavlo Sexvedrebi individualuri saswavlo gegmis
SedgenisaTvis gegmis SedgenisaTvis

Sexvedra I. individualuri saswavlo gegmis SedgenisaTvis skolis gundma unda
moawyos ramdenime Sexvedra. am Sexvedrebze Tqven aucileblad migiwveven, raTa
erTad daisaxoT Tqveni Svilis saswavlo miznebi, romlebic wlis bolomde unda



iyos Sesrulebuli. Sexvedras zemoT CamoTvlili skolis gundis yvela wevri
daeswreba. ramdenadac bavSvi ukve dadis skolaSi Sexvedramde 2 kviris manZilze,
TiToeul specialists motanili eqneba garkveuli Canawerebi misi akademiuri
unarebis, SemecnebiTi sferosa da qcevis Sesaxeb. Sexvedra gastans saSualod 1
saaTi. TiToeuli specialisti  zepirad warmoadgens sakuTar STabeWdilebebs da
gagesaubrebaT Tqven  bavSvis ukeT Secnobis mizniT. fsiqologi warmoadgens
Sedegebs, romelic bavSvze dakvirvebisa da Catarebuli testirebis safuZvelze
miiRo (skolaSi fsiqologis ararsebobis Sem TxvevaSi am samuSaos
multidisciplinuri gundis wevrebi asruleben xolme), aseve, sagnis
maswavleblebi aRniSnaven moswavlis Zlier mxareebs da saWiroebebs konkretul
sferoebSi (wera, kiTxva, angariSi, Txroba). skolis gundis wevrebs, miuxedavad
imisa, rom ukve aqvT garkveuli STabeWdileba Seqmnili Tqven Svilze, mainc bevri
SekiTxva eqnebaT rogorc bavSvis unarebisa da qcevebis, aseve Tqveni survilebis
Sesaxeb. rogorc vTqviT, pirveli Sexvedra emsaxureba imas, rom SeirCes bavSvis
saswavlo miznebi, ramdenadac, man individualuri programiT unda iswavlos,
mniSvnelovania skolis gundis TiToeuli wevri kargad icnobdes bavSvs, raTa ar
moxdes Seusabamo, bavSvisTvis Zalian rTuli, an piriqiT martivi miznebis SerCeva.
TqvenTvis, rogorc mSoblisTvis rekomendebulia: skolis gunds miawodoT zusti
da obieqturi informacia bavSvis ganviTarebis Sesaxeb; imisTvis, rom naTlad
gamoxatoT mosazrebebi Tqveni Svilis unarebis Sesaxeb, SeecadeT moiyvanoT
magaliTebi misi yoveldRiurobidan; SeecadeT isaubroT konkretulad, saubrisas
nu acdebiT Sexvedris mTavar sakiTxs, radgan dro male garbis da SesaZaloa
mniSvnelovani gamogrCeT; Sexvedraze, sasurvelia, gaakeToT Canawerebi, CainiSnoT
komentarebi an rekomendaciebi, aseve is SekiTxvebi, romlebzec Tqven im dros
pasuxi ar gqondaT, magram unda moiZioT uaxloes dReebSi; rac mTavaria,
gaxsovdeT, rom gundi aucileblad gaiTvaliswinebs Tqven survilebs bavSvis
saswavlo miznebis arCevisas, amitom, gauziareT Tqveni survilebi gunds _ ra
gsurT, rom iswavlos Tqvenma Svilma skolaSi siarulisas uaxloesi erTi wlis
manZilze; saswavlo miznebis SerCevisas, aucileblad gaiTvaliswineT bavSvis
interesebic. rogor fiqrobT, risi swavla unda mas, risken aqvs midrekileba da
risi keTebis sur viliT gamoirCeva; gaxsovdeT, rom pirveli Sexvedra
individualuri saswavlo gegmis SedgenisaTvis, mxolod informaciis gacvlas da
azrTa gaziarebas emsaxureba, amitom Tqven kidev gaqvT dro, rom ifiqroT bavSvis
unarebisa da intersebis Sesaxeb. saxlSi dabrunebisas, SegiZliaT daekiTxoT
ojaxis wevrebsac, Tqven Svils ki kidev erTxel daakvirdeT da gaesaubroT, iqneb
kidev aRmoaCinoT raime axali.

Sexvedra II. individualuri saswavlo gegmis SedgenisaTvis, aseve tardeba meore
Sexvedrac, romelzec ukve xdeba wina Sexvedraze Segrovebuli informaciis
Sejameba da Riad darCenili sakiTxebis ganxilva.

individualuri saswavlo gegmis individualuri saswavlo gegmis damtkiceba
damtkiceba

mas Semdeg, rac Tqveni, rogorc mSoblis survilebi saswavlo miznebis
SerCevasTan dakavaSirebiT iqneba dafiqsirebuli da maswavleblebic, skolis
gundTan erTad, moifiqreben, Tu rogor unda Seasrulon dasaxuli miznebi,



mizani iqneba damtkicebuli. individualuri saswavlo gegmis TiToeuli
qseroasli gadaecema yovel monawile mxares. aseve, dokumentSi gawerili iqneba
yoveli monawile mxaris pasuximgebloba TiToeuli aqtivobis warmarTvasTan
dakavSirebiT.

individualuri saswavlo individualuri saswavlo gegmis ganaxleba gegmis
ganaxleba

individualuri saswavlo gegmis ganaxleba xdeba regularulad, winaswar
daTqmul vadebSi da masSi aRiwereba is cvli lebebi, romlebic aucilebelia
moswavlis efeqturi ganaTlebis uzrunvelyofisTvis. maSasadame, individualuri
saswavlo gegma, aris saxelmZRvanelo, romelSic asaxuli da dasabuTebulia
konkretuli moswavlisTvis saWiro mxardaWera, romelsac masTan momuSave yvela
maswavlebeli Tu profes ionali unda iziarebdes da misdevdes. es  samuSao
dokumenti, romelic periodul cvlilebebs moiTxovs. aucileblad unda
xdebodes misi drois garkveul monakveTSi gadaxedva/gadafaseba, moswavlis
SesaZleblobebTan da miRwevebTan mimarTebaSi moyvana da saWiro cvlilebebis
gansazRvra. magaliTad Tu moswavle ukve daufla aqtivobebs da erTerTi
saswavlo mizani SerCeulia, skolis gundi isev ikribeba da bavSvis
SesaZleblobebis mixedviT axal mizans isaxavs.

mSoblis roli inkluziur ganaTlebaSi mSoblis roli inkluziur ganaTlebaSi

inkluziuri ganaTlebis danergvis procesis warmatebiT ganxorcielebis
SemTxvevaSi SezRuduli SesaZleblobis mqone  moswavlis mSoblis CarTuloba
yvelaze mniSvnelovania. bavSvTa ganaTleba aris mSoblebisa da profesionalebis
saerTo amocana. skolis administraciam da pedagogebma  yvelaferi unda gaakeTon
mSobelsa da pedagogs Soris TanamSromlobaze dafuZnebuli urTierTobis
dasamyareblad. realurad, es niSnavs mSoblebTan partniorobas da maT
mniSvnelovan Tanamonawileebad aRiarebas inkluziuri ganaTlebis danergvis
procesSi. specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavlis saswavlo
procesis dagegmvisas, skola valdebulia, gansazRvros moswavlis saganm
anaTleblo saWiroebebi da saganmanaTleblo prioritetebi. miuRebelia am
procesis mSoblis Tanxmobis, CarTulobisa da Tanamonawileobis gareSe
ganxorcieleba. eqspertebisgan da profesionalebisgan saWiro informaciis da
rekomendaciis miRebis Semdeg, mSobels eniWeba gadawyvetilebis miRebis ufleba
SvilisTvis ganaTlebis formis asarCevad. rodesac Tqveni Svili iRebs
ganaTlebas inkluziur skolaSi da swavlobs individualuri saswavlo gegmiT,
Tqven geniWebaT Semdegi uflebebi:  gaTvaliswinebuli iyos Tqveni prioritetebi;
iyoT informirebuli bavSvis ganaTlebis formebis Sesaxeb; iyoT CarTuli bavSvis
mier aqtivobebis Sesrulebis procesSi;

amavdroulad, Tqven geniWebaT Semdegi valdebulebebi:  daeswroT da monawileoba
miiRoT individualuri saswavlo gegmis SemuSavebisTvis daTqmul SexvedrebSi;
saskolo aqtivobebis paralelurad imuSaoT saxlSi bavSvTan individualur
saswavlo gegmaSi gaweril aqtivobebze, raTa ar daeces swavlebis xarisxi;



gaiTvaliswinoT bavSvis interesebi swavlebisas, gaxsovdeT swavleba ar unda
iqces Zaladobis formad!
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socialuri muSaoba Cveni saukunis profesiaa, Tumca misi fesvebi im Zveli
droidan modis, rodesac adamianebma daiwyes zrunva gaWirvebulebze
gulmowyalebis, filantropuli Tu religiuri motivebiT.  socialuri muSaobis
profesiis mizania socialuri momsaxurebebis ganviTareba, socialuri da
ekonomiuri samarTlianobisa da pirovnebis Rirsebis pativiscemis xelSewyoba.
Tuki adre socialuri muSakebi mxolod Raribebsa da glaxakebs emsaxurebodnen,
dRes maTi moRvaweobis areali sagrZnoblad gaizarda, kerZod, socialuri
muSakebi muSaoben iseT gansxvavebul sferoebSi, rogoricaa skolebi,
janmrTelobis dacvis dawesebulebebi, ojaxebTan da bavSvebTan momuSave
organizaciebi, bavSvis keTildReobaze mzrunveli sistemebi, fsiqiatriuli
dawesebulebebi, biznesi da industria da kerZo praqtikis sferoc ki.
socialuri muSkebi emsaxurebian yvela asakis adamianebs: Cvili bavSvebidan
dawyebuli moxucebiT damTavrebuli. Tavisi miznebis misaRwevad socialuri
muSaobis profesia iyenebs sxvadasxva meTodebs.

es meTodebia: SemTxvevis marTva, socialuri jgufuri muSaoba, Temis
organizacia, socialuri aqtivoba-advokatoba, socialuri keTildReobis kvleva
da administrireba, krizisuli intervencia.

SemTxvevis marTva aris meTodi, romelic klients exmareba konsultirebiT da
miznad isaxavs klientis socialuri urTierTobebis da socialuri Seguebis
gaumjobesebas, rasac mivyavarT klientisTvis  damakmayofilebeli cxovrebis
pirobebis Seqmnamde. gordon hamiltonis sityvebi rom gamoviyenoT, ”socialuri
SemTxvevis marTvis amocanaa administrireba gauwios praqtikul servisebs da



SesTavazos klients konsultireba im gziT, rom gaaqtiuros misi
fsiqologiuri, Sinagani energia da resursebi, raTa igi amoqmeddes da CaerTos
socialuri momsaxurebebis gamoyenebaSi sakuTari dilemis gadaWris mizniT”.
SemTxvevis marTvis dros socialuri muSakebi iyeneben klientTan uSualo
praqtikis unar-Cvevebs, maT Soris erT-erTi mniSvnelovania interviuirebis
unarCveva.

krizisuli intervencia aseve aris  socialuri muSaobis erT-erTi modeli,
romelic eyrdnoba krizisis intervenciis Teorias.

socialuri jgufuri muSaoba aris aqtivoba, romelic rTavs klients  jgufur
aqtivobebSi, raTa miaRwios inteleqtualur, emociur da fizikur zrdas da
jgufis saerTo miznebis miRwevas. jgufuri muSaoba aris meTodi, riTac muSaki
exmareba sxvadasxva tipis jgufebs ifunqcion im saxiT, rom jgufurma
urTierTqmedebam da programis aqtivobebma xeli Seuwyos individis zrdas da
sasurveli socialuri miznebis miRwevas.

Temis organizacia aris socialuri momsaxurebebis  dagegmvis da ganviTarebis
procesi, raTa Temis an ufro msxvili sazogadoebrivi erTeulis
janmrTelobisa da keTildReobis moTxovnebi dakmayofildes.

socialuri aqtivoba aris organizebuli jgufuri procesi, romelic miznad
isaxavs socialuri problemebis gadaWras, socialuri keTildReobis
xelSewyobas sakanonmdeblo, socialuri, janmrTelobis da ekonomikuri
progresiT. termini socialuri aqtivoba exeba organizebul da legalurad
daSvebul aqtivobebs, romelic mimarTulia  socialurad sasurveli miznebis
misaRwevad, sazogadoebrivi azris, kanonmdeblobis da sajaro administrirebis
Secvlaze.
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აქვს ურთიერთობა კლიენტთან. იქნება ეს ინტერვიუ, სატელეფონო საუბარი, ინფორმაციია
მიწოდება თუ სხვა და ყველაზე მეტად სოციალურ მუშაკს ჭირდება ეფექტური
კომუნიკაციის ცოდნა.

კომუნიკაციის მეთოდები

კომუნიკაცია ურთიერთობის ხერხია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა მშობელთან
ნდობაზე დამყარებული კავშირის ჩამოსაყალიბებლად.

არსებობს კომუნიკაციის „ვერბალური“ და „არავერბალური“ გზა. „არავერბალური“
კომუნიკაცია – „სხეულის ენა“, რომელიც საშუალებას აძლევს სპეციალისტს სიტყვების
გარეშე დაამყაროს ურთიერთობა კლიენტთან, აგრძნობინოს მას, რომ გულისყურით უსმენს.
არავერბალური კომუნიკაციის დროს მნიშვნელოვანია სპეციალისტმა შეარჩიოს შესაბამისი
პოზა, დისტანცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია და მზერა.

 პოზა – თავისუფალი, ოდნავ წინ გადახრილი;
 დისტანცია – არანაკლებ 50 სანტიმეტრისა და არაუმეტეს 2 მ-სა, სივრცე, კლიენტი და

სპეციალისტის შორის ბარიერისგან თავისუფალი უნდა იყოს;



 მიმიკა – თანაგრძნობისა და ყურადღების გამომხატველი, ღიმილი შესაფერის
მომენტებში;

 ჟესტიკულაცია – ზომიერი, არა მკვეთრი;

მზერა – სპეციალისტმა უნდა უყუროს მოსაუბრეს თვალებში, თუმცა მზერა არ უნდა იყოს
შემაწუხებელი და დაჟინებული, არ არის მიზანშეწონილი მზერის გადატანა სხვა საგნებზე,
საათზე დახედვა. „ვერბალური“ კომუნიკაცია – საუბრის წარმართვის ტექნიკა, რომელიც
საშუალებას აძლევს სპეციალისტს გამოიჩინოს ყურადღება თანამოსაუბრის მიმართ.
ვერბალური კომუნიკაციის ეფექტიანად წარსამართავად, მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ:

 ხმის ტემბრი – რბილი, ინტონაცია თემატიკის შესაბამისი;
 სიტყვები - მარტივი, გასაგები;
 გამოთქმა – მკაფიო;

საუბარი – დამაჯერებელი, რითმული, შესაბამის მომენტებში რიტმის ცვლა. საუბრის დროს
სპეციალისტმა უნდა გამოხატოს თანამოსაუბრის მიმართ დადებითი ემოცია, გამოიყენოს
პაუზები, რათა მსმენელმა უკეთ აითვისოს მიღებული ინფორმაცია. არ არის
რეკომენდებული ერთდროულად ჭარბი ინფორმაციის მიწოდება, ვინაიდან მსმენელს უჭირს
მისი აღქმა.

ნდობაზე დამყარებული კომუნიკაცია და აქტიური მოსმენა კონსულტირების დროს
აუცილებელია, სპეციალისტის მხრიდან თანაგრძნობის გამოხატვა, მსმენელმა უნდა
იგრძნოს, რომ მისი ყველა პრობლემა გათავისებულია. ეს ხელს უწყობს საპასუხო
კეთილგანწყობას და უზრუნველყოფს ურთიერთგაგებას. საუბარი ისე უნდა წარიმართოს,
რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მსმენელმა თავად მიიღოს. სპეციალისტმა უნდა გამოიყენოს
აქტიური მოსმენის ხერხი, რაც მას შესაძლებლობას აძლევს, მოსაუბრის მიმართ გამოხატოს
მაქსიმალური ყურადღება და მოიპოვოს მისი ნდობა. სპეციალისტმა უნდა წაახალისოს და
შეაქოს კლიენტი იმისთვის, რასაც კარგად აკეთებს და გაიზიაროს მისი განცდები, მიაწოდოს
ინფორმაცია მარტივი და მისთვის გასაგები ენით, რჩევის და არა ბრძანების ფორმით. არ არის
რეკომენდებული შენიშვნების და ისეთი სიტყვების გამოყენება, რომლებიც კლიენტს
ადანაშაულებს. აქტიური მოსმენის დროს გამოიყენება:

პერიფრაზირება – მოსაუბრის მიერ გამოთქმული ზოგიერთი სიტყვის გამეორება, რაც
არწმუნებს კლიენტს, რომ მისი ყველა სიტყვა მოსმენილი და კარგად აღქმულია;

მსმენელის დისკუსიაში ჩართვა – საკუთარი აზრის გამოხატვის ხელშეწყობა; მიმიკით და
ფრაზებით მინიშნება, რომ სპეციალისტი უსმენს კლიენტს.

შეკითხვის დასმა – შინაარსის მიხედვით, შეკითხვა შეიძლება იყოს: ჰიპოთეზური,
განსჯითი, მხარდამჭერი, აზრის გამოთქმის წამახალისებელი, შემაჯამებელი,
შემათანხმებელი. საუბრის დროს აუცილებელია ადეკვატური, მიზანმიმართული
შეკითხვების გამოყენება, რათა სპეციალისტი სრულად ჩასწვდეს პრობლემის არსს.

არსებობს „დახურული“ და „ღია“ შეკითხვები.



„დახურული“ შეკითხვა მოითხოვს ცალსახა პასუხს – „დიახ“ ან „არა“ და არ იძლევა
სრულყოფილი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას;

„ღია“ შეკითხვა იწყება კითხვითი სიტყვებით: სად, როგორ, როდის და სხვ.
ორიენტირებულია მოსაუბრის ახსნა-განმარტებით პასუხზე და იძლევა სრულყოფილი
ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას; საუბრის წარმართვის დროს უფრო ხშირად უნდა
გამოიყენებოდეს „ღია“ შეკითხვები;

სპეციალისტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ არასასურველია მიმართულების მიმცემი
შეკითხვის დასმა; ერთდროულად რამდენიმე შეკითხვის დასმა და შეკითხვის დაწყება
კითხვითი სიტყვით – „რატომ“, რომელიც იწვევს მოსაუბრის დაძაბვას, უღვივებს
დანაშაულის გრძნობას და აფერხებს ურთიერთობის პროცესს.

უნდა გამოვიჩინოთ მოთმინება და არ შევაწყვეტინოთ საუბარი. აუცილებელია
თანამოსაუბრის კულტურული თავისებურებების და ეროვნული ტრადიციების პატივისცემა.

როდესაც ჩვენ გვსურს გადავცეთ კლიენტს გარკვეული ინფორმაცია, ამ დროს შესაძლებელია
აღმოცენდეს პრობლემა, კერძოდ გაიგებს თუ არა კლიენტი შინაარს ზუსტად იმგვარად,
როგორც ეს ჩვენ გვინდა, ხშირად ინფორმაციის შინაარსი არასწორად აღიქმება მსმენელის
მიერ. ამგვარი პრობლემების ორი ძირითადი მიზეზი შეგვიძლია გამოვყოთ:

 არასწორი საუბარი
 არასწორი მოსმენა

როდესაც ჩვენ თვითონ ვართ მსმენელი, ამ სიძნელეებს თავიდან აგვაცილებს აქტიური
მოსმენის ანუ კლიენტზე ორიენტირებული მოსმენის ტექნიკის გამოყენება. ამ ტექნიკის ერთ-
ერთ უპირატესობას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საუბრის დროს აღმოცენებული
გაუგებრობები შესაძლებელია მაშინვე საუბრისას მოგვარდეს.

მსმენელს უჭირს ინფორმაციის აღქმა და დამახსოვრება, როდესაც დაძაბულია ან თავს
არაკომფორტულად გრძნობს, ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ რომ ეს დაძაბულობა
შეძლებისდაგვარად მოვხსნათ.

მსმენელი გასაკუთრებით კარგად იმახსოვრებს ტექსტის დასაწყისსა და ბოლოს ამიტომ
ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ რას ვამბობთ თავიდანვე და ბოლოსკენ.

ტექსტის გადმოცემისას უნდა ვიზრუნოთ რომ სწორი ინტონაცია ავირჩიოთ, სწორი ემოციით
ვისაუბროთ, საუბარი არ უნდა იყოს მონოტონური და ინდეფერენტული. ძალიან კარგია
საუბრისას კონკრეტული პრაქტიკული შემთხვევების ჩართვა. ჯობია ვიყოთ კონკრეტულები
და არ გამოვიყენოთ ზოგადი სიტყვები.

ფრთხილად გამოვიყენოთ ზედსართავი სახელები, განსაკუთრებით აღმატებით ხარისხში.
საუბარი უნდა იყოს მომზადებული და ვთქვათ სათქმელი ისე რომ კლიენტს არ მოუწიოს
საუბრის შემდეგ დასკვნების გაკეთება. ხშირად ხდება ისე რომ მნიშვნელოვანი ფაქტები
ტექსტში იკარგება და რჩება უმნიშვნელო წვრილმანები, ამიტომ ნათლად უნდა გამოვყოთ ის
ფაქტები რომლებიც არსებითია.



ეფექტური კომუნიკაციის დროს არ უნდა გამოვიყენოთ შემდეგი სახის ფრაზები:

 თავი დაანებეთ ამგვარ საქციელს
 ეს თქვენ არ უნდა გააკეთოთ
 ეს უნდა გცოდნოდათ
 ეს როგორ იფიქრეთ
 მე გეუბნებით იმას, რა არის სწორი და რა უნდა გააკეთოთ თქვენ

ურთიერთობის ეს ფორმა აზიანებს საუბრის მსვლელობას რადგან:

 იწვევს ადამიანში დანაშაულის განცდას
 აღიქმება როგორც გაკიცხვა, კრიტიკა
 ზიანს აყენებს ადამიანის თავმოყვარეობას
 ქცევის შეცვლის მზაობის ნაცვლად იწვევს არ შეცვლის სურვილს
 არც ერთ ადამიანს არ მოსწონს როდესაც მათ ჭკუას ასწავლიან და მიუთითებენ რა

უნდა გააკეთონ

ეცადეთ ყოველთვის კლიენტმა მიიღოს ნათელი, ერთმნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ჩვენ
შევცვალოთ ქცევა, ჩვენზე ვისაუბროთ, კლიენტთან ღიად და გულწრფელად უნდა მოვიქცეთ
და დავანახოთ რომ „მეც“ ადამიანი ვარ და როგორც ყველას მეც მაქვს პრობლემები და
ვუშვებ შეცდომებს.

მოსაუბრის როლიდან მსმენელის როლში გადასვლა ძალიან მნიშვნელოვან ამოცანებს
ასრულებს:

იქმნება შთაბეჭდილება, რომ გაიგეთ და მიიღეთ მოსაუბრის პოზიცია, მისი გრძნობები,
თავდაცვა, მიზეზები. ეს საპასუხოდ გაზრდის მისი მხრიდან მზაობას გაიგოს და მიიღოს
თქვენი პოზიცია.

ხელი ეწყობა მოსაუბრის ემოციური რეაქციის დაცხრომას. ეს კი იძლევა პრობლემის
ერთობლივი გადაწყვეტის შესაძლებლობას.

შესაძლებელია ჩვენს განწყობებში გამოიწვიოს ცვლილება და თუ ადრე მიუღებლად
გვეჩვენებოდა, შესაძლოა მისაღები გახდეს.

აქტიური მოსმენისას უნდა მოვისმინოთ რას გვეუბნებიან და არა მზადებაში ვიყოთ რომ
პასუხი გავცეთ

დავსვათ დასაზუსტებელი შეკითხვები

შევაჯამოთ მოსაუბრის მოსაზრება და შევიკავოთ თავი შეფასებებისგან. შევაჯამოთ არა
მხოლოდ მოსაზრება არამედ განცდებიც

ასევე აუცილებელია გავარჩიოთ ემოცია ჩვენი მსჯელობის, შეფასების და
ინტერპრეტაციისაგან.



საუბრისას უნდა გავითვალისწინოთ ქცევის სახეები:

პასიური ქცევა

 მე არ ვარ კარგი და არ მაქვს უფლებები
 შენ კარგი ხარ და გაქვს უფლებები

პასიურ-აგრესიული ქცევა

 მე არ ვარ კარგი და არ მაქვს უფლებები
 შენ არ ხარ კარგი და არ გაქვს უფლებები

აგრესიული ქცევა

 მე კარგი ვარ და მაქვს უფლებები
 შენ ცუდი ხარ და არ გაქვს უფლებები

ასერტიული ქცევა

 მე ვარ კარგი და მაქვს უფლებები
 შენ ხარ კარგი და გაქვს უფლებები

ასერტიულობა არის უნარი, რომელიც შეიძლება შეიძინოს ადამიანმა. იგი არ არის
პიროვნული მახასიათებელი და ამდენად გამორიცხულია, რომ ზოგს თანდაყოლილად
ჰქონდეს და ზოგს კი არა. ისევე, როგორც აგრესია და პასიურობა, ასერტიულობაც
წარმოადგენს სოციალურ ქცევას, რომლის სწავლა შესაძლებელია.

ასერტიული ქცევის განხორციელებისთვის:

 კარგად გაარკვიეთ, რა გსურთ
 იყავით კონკრეტული
 თავი აარიდეთ ბუნდოვან გამოთქმებს
 საუბარი დადებით ტონალობაში წარმართეთ
 გადაამოწმეთ და დარწმუნდით რომ თქვენ სწორად გაგიგეს კითხვების დასმა

არასოდეს არ არის ზედმეტი

ასერტიული ქცევა ემყარება როგორც სხვა ადამიანების ასევე საკუთარი უფლებების
პატივისცემას, საკუთარი სურვილების, წუხილის და გრძნობების ნათელ და მკაფიო
გამოთქმას.

სოცია ლური მუშაკი ნებისმიერჯგუფთან მუშაობს ჩვეულებრივი სქემით. გსმ პირებთან მუშაობისა ს
უბრალოდუნდა ვიცოდეთსწორი შეკითხვების დასმა . გთავაზობთმოკლე ჩა მონა თვა ლს, რომელიც
გამოგადგება თმუშა ობის პროცესში. (კითხვარი ბა ვშვებთან მუშაობისთვის არის განკუთვნილი)

ჯანმრთელობა



იმისათვის, რომ სოციალურმა მუშაკმა შეძლოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ბავშვების შეფასების პროცესის წარმატებით განხორციელება აუცილებელია მოიპოვოს
საჭირო სამედიცინო ინფორმაცია. შესაბამისად სოციალურმა მუშაკმა უნდა იცოდეს რა
ინფორმაციაა მისთვის მნიშვნელოვანი. გთავაზობთ კითხვების ჩამონათვალს:

1. სამედიცინო დიაგნოზი
2. დაავადების მიმდინარეობის მოკლე აღწერა
3. რა სახის მკურნალობა აქვს დანიშნული
4. აქვს თუ არა ბავშვს ეპილეფსია

o როგორ იწყება გულყრა
o გულყრის სიხშირე
o გულყრის შემდგომი პერიოდი

5. აქვს თუ არა ბავშვს დიაბეტი
6. აქვს თუ არა ბავშვს ალერგია
7. აქვს თუ არა ბავშვს ასთმა
8. აქვს თუ არა ბავშვს სმენის პრობლემები

 რა სახის არის პრობლემა
 ესაჭიროება თუ არა აპარატი
 თუ ესაჭიროება აქვს თუ არა

9. აქვს თუ არა ბავშვს მხედველობის პრობლემები
 რა სახის არის პრობლემა
 ესაჭიროება თუ არა სათვალე
 თუ ესაჭიროება აქვს თუ არა

კომუნიკაცია

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან
მუშაობისას არის კომუნიკაცია. სოციალურმა მუშაკმა უნდა იცოდეს ბავშვის კომუნიკაციის
უნარები და გაითვალისწინოს თავისებურებები

1. აქვს თუ არა ბავშვს რეაქცია სახელზე
2. ასრულებს თუ არა მარტივ მითითებებს
3. ასრულებს თუ არა რთულ მითითებებს
4. შეუძლია თუ არა მარტივი წინადადების თქმა
5. შეუძლია თუ არა რთული წინადადების თქმა
6. შეუძლია თუ არა მკაფიოდ ლაპარაკი
7. გამოსცემს გაუგებარ ხმებს
8. მხოლოდ ტირის ან ყვირის
9. გამოსცემს ბგერებს (ა, ბ, მ და ა.შ.)
10. ამბობს მხოლოდ სიტყვებს (კი არა დედა მამა...)
11. შეუძლია აზრის გადმოსაცემად ჟესტების გამოყენება



12. შეუძლია თვალით კონტაქტის დამყარება
13. არ რეაგირებს საუბარზე
14. რეაგირებს ხმაზე (თავს აბრუნებს)
15. არ რეაგირებს წიგნებზე და ნახატებზე
16. მოწონს წიგნების თვალიერება
17. თვითონ იღებს წიგნს (ათვალიერებს/კითხულობს)
18. შეუძლია თუ არა ბაზისური საჭიროებების გადმოცემა

 სიტყვით
 ჟესტით
 მიხვედრება

სოციალიზაცია

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების შეფასებისას აუცილებლად უნდა
გავითვალისწინოთ მათი უნარი როგორ ამყარებენ ურთიერთობებს, აქაც არის გარკვეული
თავისებურებები, რაც შეიძლება შემდეგ საკითხებად დავყოთ:

1. თანატოლებთან და უფროსებთან იქცევა ადექვატურად
2. თანატოლებთან არ ურთიერთობს/ღელავს
3. არის თანატოლებთან ახლოს, მაგრამ თავისთვის თამაშობს
4. შეუძლია საკუთარი თავის წარდგენა
5. შეუძლია მარტო თამაში
6. შეუძლია წყვილში თამაში
7. შეუძლია ჯგუფში თამაში
8. არჩევს ნაცნობ და უცნობ ადამიანებს
9. მიმართავს ახლობელ ადამიანს სახელით
10. იცის რომ ადამიანებს უნდა მიესალმოს, დაემშვიდობოს და გაუღიმოს
11. საზოგადოებრივ ადგილებში იცის ქცევის წესები
12. იღებს მონაწილეობას სხვებთან საუბარში

ფიზიკური უნარები

იმისათვის, რომ შემდგომი ინტერვენცია სწორად დავგეგმოთ საჭიროა ზუსტად ვიცოდეთ
როგორ აქვს ბავშვს განვითარებული მოტორული უნარები. ანუ ინფორმაცია იმის, შესახებ
თუ როგორ გადაადგილდება ბავშვი, რამდენად შეუძლია ზედა კიდურების გამოყენება და
ა.შ. ამ ინფორმაციის დაზუსტების შემდეგ გვეცოდინება რა მიზნები უნდა დავსახოთ
შემდგომში ბავშვის ინდივიდუალურ გეგმაში და რა სახის დახმარებას საჭიროებს

1. გადაადგილდება დამოუკიდებლად
2. გადაადგილდება დამოუკიდებლად მხოლოდ შენობაში
3. შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება შენობის გარეთ
4. შეუძლია კიბეზე დამოუკიდებლად ასვლა-ჩასვლა



5. შეუძლია სირბილი
6. გადაადგილდება დახმარებით
7. ზის ეტლში
8. მწოლიარეა
9. ამოძრავებს სხეულს, თავს, ხელებს, ფეხებს
10. მალე იღლება
11. უჭირს კოორდინაციის შენარჩუნება
12. უჭირს კიბეზე ასვლა-ჩასვლა
13. შეუძლია იჯდეს დახმარების გარეშე
14. შეუძლია თავის დაჭერა დახმარების გარეშე
15. შეუძლია მცირე საგნების ხელში დაჭერა
16. შეუძლია მცირე საგნების ცერა და საჩვენებელი თითით დაჭერა
17. შეუძლია ფანქრის დაჭერა სწორ პოზიციაში
18. შეუძლია გახსნას პატარა საგნები (მაგ: კანფეტი)
19. შეუძლია პატარა საგნები კონტეინერში მოათავსოს ან ამოიღოს
20. შეუძლია ერთო ხელიდან მეორეში გადატანა
21. შეუძლია მაკრატლით გამოჭრა
22. შეუძლია თავისი სურვილით აიღოს და ეჭიროს ნივთები

თვითმოვლა/თვითმომსახურება

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი უდიდესი
წარმატება სწორედ ამ უნარების გამომუშავებით განისაზღვრება. უნარებს ვერ
გამოვამუშავებინებთ თუ არ გვეცოდინება ბავშვების შესაძლებლობები

1. შეუძლია დამოუკიდებლად კვება
2. იკვებება დახმარებით
3. ყოველთვის აჭმევს სხვა
4. იცის სუფრაზე მოქცევის ზოგიერთი წესი
5. იყენებს დანა-ჩანგალს
6. ხმარობს მხოლოდ კოვზს
7. იკვებება ხელით
8. შეუძლია მხოლოდ მყარი საკვების მიღება
9. შეუძლია ნახევრად მყარი საკვების მიღება
10. სითხეს სვამს ჭიქიდან დამოუკიდებლად
11. სითხეს სვამს ჭიქიდან დახმარებით
12. სვამს სპეციალური ჭიქით
13. რა საკვები არ უყვარს ბავშვს
14. რა საკვები უყვარს
15. აქვს თუ არა დანიშნული განსაკუთრებული დიეტა



16. ატარებს საფენებს
17. შეუძლია თქვას ან მიგვახვედროს ტუალეტის საჭირეობა
18. დამოუკიდებლად მართავს ტუალეტის საკითხს
19. ჭირდება შეხსენება
20. აცმევს სხვა
21. იცმევს დახმარებით
22. იცმევს დამოუკიდებლად
23. ჭირდება ტანსაცმლის შერჩევა
24. შეუძლია ადექვატურად აარჩიოს ტანსაცმელი
25. ბანს სხვა
26. იბანს დახმარებით
27. იბანს შეხსენებით
28. იბანს დამოუკიდებლად
29. ზრუნავს პირად ჰიგიენაზე და საკუთარი ნივთების სისუფთავეზე
30. არ შეუძლია არანაირი საოჯახო საქმიანობის შესრულება
31. ალაგებს საკუთარ ნივთებს
32. ალაგებს მაგიდას
33. შეუძლია მარტივი საკვების მომზადება
34. ეს ყველაფერი შეუძლია დამოუკიდებლად
35. შეუძლია დახმარებით
36. იცის ტრანსპორტის მოხმარება
37. შეუძლია მაღაზიაში რაიმეს ყიდვა
38. ორიენტირდება დროსა და სივრცეში
39. იცის თვლა
40. იცის საათის ცნობა, კვირის დღეები

ქცევა

ყველაზე მნიშვნელოვან თავისებურებად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვებში არის მათი ქცევა. იმისათვის, რომ მოვახერხოთ ბავშვთან მუშაობა უნდა
ვიცოდეთ აქვს თუ არა ბავშვს რთული ქცევა. გავარჩიოთ ერთმანეთისგან შეიძლება
ჩვენთვის უცნაური მაგრამ ამ დროს სრულიად ადექვატური ქცევა რთული
ქცევისგან.

1. აქვს თუ არა ქცევითი პრობლემები
 ყვირის; წივის;
 აწყობს ისტერიკას- კბენა, დარტყმა, იატაკზე გაწოლა, ფეხების ბაკუნი...
 ანადგურებს ნივთებს, აჩენს ცეცხლს

2. სხვისი დამაზიანებელი ქცევა



 აშინებს სხვებს ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად
 აგრესიულია ვინმეს ან რაიმეს მიმართ

3. თვითდამაზიანებელი ქცევა
 თავს ურტყამს კედელს/მაგიდას..
 იკაწრავს, კბენს, იჭრის საკუთარ სხეულს
 იზიანებს საკუთარ თავს ბასრი იარაღით
 აქვს გაქცევის მცდელობები

4. რა შემთხვევებში ვლინდება მსგავსი ქცევები?
5. რა არის წინაპირობა და როგორ ხდება მართვა?

დღის რეჟიმი

 როგორ ატარებს დღეს?
 აქვს თუ არა რაიმე განსაკუთრებული რეჟიმი (დასვენების, ძილის, კვების და

ა.შ)
 რა აქტივობებშია ჩართული
 რა უყვარს
 რა არ უყვარს
 რისი ეშინია

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. პირველი ნაბიჯი საქართველო; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი და
სოციალური სამუშაო, სატრენინგო მასალები

2. ადრეული ასაკის ბავშვის ზრდისა და განვითარების მონიტორინგი და მშობლის
კონსულტირება; გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2019 tbilisi@unicef.org
www.unicef.org/georgia

3. სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის საფუძვლები, სატრენინგო კრებული;
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 2011



სოცია ლურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფა კულტეტი,

სოცია ლური მუშაობის სა მაგისტროპროგრა მა ,

ა რჩევითი კურსი

სოცია ლური მუშაობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (გსმ) პირებთა ნ

თამარზაა ლიშვილი, MSW, MA

მოწვეული ლექტორი

სამუშაოა დგილი - აა იპ პირველი ნაბიჯი სა ქა რთველო; დირექტორი

საკონტა ქტოინფორმაცია :

ტელ.: 577 76 11 88

ელ. ფოსტა :   t.zaalishvili@firststep.ge

სოციალური სამუშაოს დანიშნულება გსმ პირებთან მუშაობისას

შშმ პირების დასაქმების ხელშეწყობა

socialuri muSaki

socialuri muSaki aris specialisti, romelic emsaxureba daucvelTa, umweoTa,
RaribTa da sxvadasxva niSniT diskriminirebulTa dacvas. socialuri muSakis
umTavresi movaleobaa daexmaros sazogadoebis daucveli fenebis
warmomadgenlebs socialuri problemebis gadaWraSi. misi daniSnulebaa
aRadginos im adamianebis sazogadoebaSi funqcionireba, romlebic garkveuli
mizezebis gamo, amas damoukideblad ver axerxeben. socialuri muSaki aris
Suamavali individebsa da sxvadasxva instituciebsa da instanciebs Soris.

visTan muSaoben socialuri muSakebi individs, jgufs an organizacias,
romelTanac muSaobs socialuri muSaki, profesiul enaze klienti hqvia.
klienti SesaZloa iyos nebismieri adamiani, ganurCevlad asakisa, janmrTelobis
an socialuri mdgomareobisa,  religiuri kuTvnilebisa. ganviTarebul qveynebSi
socialur muSakTa moRvaweobis areali Zalian mravalferovania. qvemoT
CamoTvlilia is ZiriTadi jgufebi, romlebTanac socialuri muSakebi  muSaoben
(momzadebulia saqarTvelos socialur muSakTa masalebidan):  oblebi, quCis
bavSvebi, gaSvilebuli bavSvebi, ganviTarebis problemebis mqone bavSvebi;
SezRuduli SesaZlebloblobis mqone pirebi da maTi ojaxebi;  siRaribis
zRvarze myofi ojaxebi da individebi;  umuSevrebi;  usaxlkaroni;  ojaxuri
Zaladobis msxverpli qalebi da moZaladeebi;  Zaladobis msxverpli bavSvebi;
meZavebi;  SidsiT daavadebulni da maTi ojaxebi;  kanondamrRvevi individebi;
martoxela mSoblebi;  qorwinebaSi armyofi fexmZime mozardebi;  fsiqikurad
daavadebulni;  devnilebi;  eTnikuri, seqsualuri, religiuri umciresobebi;
xandazmulebi;  narkomaniisa da alkoholizmis problemebis mqone adamianebi;



travma gadatanili da stresul mdgomareobaSi myofi  pirebi.

rodis gvWirdeba socialuri muSakis Careva: socialuri muSakis Careva
SesaZloa dagvWirdes sxvadasxva problemebis mogvarebis dros, gansakuTrebiT
ki maSin, rodesac icvleba bavSvis cxovrebiseuli situaciebi:  problemis
saTaveebTan: rodesac Tqven pirvelad gaigebT, rom Tqveni bavSvi xasiaTdeba
problemuri ganviTarebiT, Tqven umal  dagWirdebaT  informacia, Tu ra
servisebi (momsaxurebis ra saxeebi) arsebobs qveyanaSi, sadac SesaZlebelia
miiyvanoT bavSvi. es SeiZleba iyos _ sareabilitacio centrebi, dRis movlis
centrebi, am mimarTulebiT momuSave arasamTavrobo organizaciebi, romlebic
sxvadasxva tipis momsaxurebas sTavazoben SSm bavSvebs da aseve maT mSoblebs.
vinaidan Tqven aqamde ar gqoniaT Sexeba msgavs  situaciasTan Tqven aucileblad
gWirdebaT specialistebi, romelnic  Seafaseben Tqveni Svilis saWiroebebs da
SegirCeven misTvis Sesabamis saganmanaTleblo Tu sareabilitacio
dawesebulebebs.    skolaSi Sesvlisas: socialuri muSaki skolasa da ojaxs
Soris damakavSirebeli rgolia. mas Semdeg, rac socialuri muSaki Seafasebs
bavSvis mdgomareobas, is sxva specialistebTan erTad miiRebs gadawyvetilebas,
sWirdeba Tu ara bavSvs specialuri saganmanaTleblo programa da gagiwevT
rekomendacias, Tu romeli skola SeZlebs optimalurad daakmayofilos Tqveni
Svilis saganmanaTleblo interesebi.   ekonomikuri problemebisas: SezRuduli
SesaZleblobis mqone bavSvebis mSoblebs ufro meti sazrunavi aqvT. maT xSirad
sWirdebaT medikamentebi, samedicino Careva, etli an sxva damxmare saSualebebi,
sareabilitacio kursi, da a. S.  samwuxarod, Zalian bevri mSobeli Cvens
qveyanaSi martoa am problemebTan da saxelmwifo ver afinansebs yvela ojaxis
individualur saWiroebebs. Tumca, socialuri muSakis  valia ebrZodes
siRaribes da diskriminacias. Sesabamisad igi zrunavs sxvadasxva damxmare
programebis moZiebaze da Tu Tqven masTan kavSiri geqnebaT, is Seecdeba
gamoZebnos TqvenTvis Sesaferisi programa.   rodesac irRveva bavSvis da/an
Tqveni uflebebi: samwuxarod unda vaRiaroT, rom saqarTveloSi jer kidev
SeiniSneba diskriminaciuli damokidebuleba gansxvavebuli adamianebis mimarT.
es qmnis realur bariers maTi sazogadoebaSi integraciisaTvis. mag.: Tuki Tqven
Svili miiyvaneT sabavSvo baRSi da sxva mSoblebis mxridan ver miiReT
sasurveli mxardaWera an ver  dainaxeT jansaRi mimRebloba, metic, naxeT, rom
irRveva bavSvis uflebebi – da is ar aris CarTuli klasis aqtivobebSi,
rogorc jgufis sruluflebiani wevri, socialuri muSakis movaleobaa
Seasrulos Suamavlis roli Tqvensa da skolis administracias Soris, gaerkves
problemaSi da orive mxares gagiwioT rekomendaciebi.

amrigad socialuri muSakis funqciebia:  Seafasos bavSvis da ojaxis
mdgomareoba; swori referireba (gadamisamarTeba) saWiro specialistTan;  xeli
Seuwyos bavSvis socialur integracias;  daicvas uflebebi;  Seasrulos

Suamavlis roli კლიენტსა da sxvadasxva samTavrobo Tu arasamTavrobo

struqturebs Soris.

socialuri servisebi SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebisTvis –
saerTaSoriso gamocdileba da saqarTveloSi arsebuli viTareba



msoflios ganviTarebul qveynebSi SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebisTvis
saWiro sxvadasxva momsaxurebis ganviTarebas gansakuTrebuli yuradReba eniWeba.
am qveynebSi gaeros konvenciis Sesabamisad SezRuduli SesaZleblobebis mqone
pirebisTvis ganviTarebulia is socialuri servisebi, romlebic maT cxovrebis,
swavlisa da muSaobisTvis Tanabar pirobebs uqmnis. qvemoT ganxilulia is
socialuri servisebi, romlebic aSS-Si ganviTarebulia gonebrivi ganviTarebis
Seferxebis mqone pirebisTvis.

koordinirebis servisi exmareba beneficiarebs yofiT saqmianobaSi, Tavis
movlaSi, Tavisufali drois gatarebaSi, rekreaciul aqtiobebSi, sazogadoebaSi
gasvlasa da sxva yoveldRiur saqmianobaSi

დამოუკიდებლადცხოვრების მხარდაჭერა – exmareba gonebrivi ganviTarebis Seferxebis
mqone im adamianebs, romlebsac marto an jgufur sacxovreblebSi cxovreba
SeuZliaT.

ojaxis wevrebi da socialuri mxardaWeris samsaxuris specialistebi mWidrod
TanamSromloben gonebrivi ganviTarebis Seferxebis mqone pirTan, misi ojaxis

wevrebTan da iReben gadawyvetilebas misi sacხovrebeli pirobebisa da
yoveldRiuri saqmianobebis Sesaxeb, romelic gansxvavdeba gonebrivi CamorCenis
xarisxis mixedviT; zogierTi saWiroebs 24 saaTian mxardaWeras, zogi ki
mxolod msubuq supervizias.

aSS-Si gonebrivi ganviTarebis Seferxebis mqone adamianebisTvis xelmisawvdomi
sacxovrebeli sakmaod mravalferovania da damokidebulia iseT faqtorebze,
rogoricaa gonebrivi ganviTarebis Seferxebis xarisxi, asaki, individualuri
moTxovnebi. maT SesaZlebloba aqvT icxovron jgufur sacxovreblebSi, binaSi
mezobelTan erTad an sakuTar ojaxTan erTad.

დღის სერვისები gonebrivi ganviTarebis Seferxebis mqone adamianebs sxvadasxva
saxis treningebsa da TerapiebSi  monawileobiT uzrunvelyofen, rogoricaa
akademiuri da profesiuli treningebi, metyvelebis Terapia, aseve aqvT
rekreaciuli saSualebebi; zogierTi dRis centri aseve uzrunvelyofs
samuSaoTi.

ტრა ნსპორტირების სერვისი gonebrivi ganviTarebis Seferxebis mqone adamianebs
exmareba maTi saWiroebis mixedviT Tavisuflad gadaadgilebaSi – sazogadoebis
TavSeyris adgilebSi, sayidlebze, rekreaciul da sxva maTTvis mniSvnelovan
adgilebSi misasvlelad. es servisi aseve xelmisawvdomia eqstremalur
pirobebSi.

დასაქმების სერვისი gonebrivi ganviTarebis Seferxebis mqone adamianebs exmareba
samuSaos naxvasa da SenarCunebaSi.  rogorc aRiniSna, arsebobs gonebrivi
ganviTarebis Seferxebis xarisxis farTo diapazoni; arsebobs samuSaoebi,
romelic morgebulia sxavadasxva saxis CamorCenaze; magaliTad, gamocdilebam
aCvena, rom sxvadasxva xarisxis gonebrivi CamorCenis mqone adamianebi kargad
muSaoben iseT poziciebze, rogoricaa qarxnis muSa (mlesavi, konveiris muSa,
avejis amwyobi), teqnikuri saremonto momsaxurebis muSa, samrecxaos muSa,
klerki (maRaziaSi, fostaSi, monacemebis Seyvanis). aSS-Si aseTi samuSaobis



ricxvi mniSvnelovnad izrdeba. dasaqmebis servisi aseve uzrunvelyofs samuSaos
konsultantiT, romelic gonebrivi CamorCenis mqone pirebs samuSao adgilebze
saWiro unar-Cvevebis aTvisebaSi exmareba; aseve, es adamiani damqiraveblebs
exmareba gonebrivi ganviTarebis Seferxebis mqone TanamSromlisTvis iseTi
samuSao garemos SeqmnaSi, romelic misi unarebis maqsimalurad gamovlenas
Seuwyobs xels. dasaqmebis servisi aseve exmareba gonebrivi CamorCenis mqone
pirebs samsaxuris moZiebisTvis saWiro unarebis ganviTarebaSi, amzadebs
interviuebisTvis, aswavlis anketis Sevsebas da sxva.  asakovani beneficiarebis
dRis servisi xanSi Sesul gonebrivi CamorCenis mqone pirebs yoveldRiuri
saqmianobis SesrulebaSi exmareba – movla, sazogadoebaSi gasvla, socialuri
urTierTobebi. muSaoba beneficiarTan da misi ojaxis wevrebTan mWidro
TanamSromlobiT mimdinareobs da maT saWiroebebs efuZneba.

servisebi da programebi beneficiarebis ojaxebisTvis

iTvleba, rom adekvaturi servisebis qselis ararsebobis SemTxvevaSi, ojaxSi
gonebrivi ganviTarebis Seferxebis mqone piris arseboba mniSvnelovan
sirTuleebTan aris dakaSirebuli da xSirad ojaxis wevrTa gadaRlas da

gamofitvas iwvevs. aSS-Si mSoblebis mxardaWeris yvelaze gavrcelebul
servisebs warmoadgens:

განტვირთვის (რესფაით) სერვისი mSoblebisTvis farTod gavrcelebul mxardaWeras

warmoadgens. “respაit” programis farglebSi ojaxebs oTxi kviris ganmavlobaSi
ufaso daxmarebis miReba SeuZliaT. SeTavazebuli daxmareba sakmaod
mravalferovania da ojaxis saWiroebas efuZneba. programis farglebSi ojaxs
SeiZleba hqondes Semdegi saxis daxmareba: socialuri samsaxuris TanamSromeli
movides ojaxSi da mSobels (momvlels) ramdenime saaTiT saxlidan gasvlis
saSualeba misces, beneficiari Rame saxlidan waiyvanos an masTan darCes,
mivides ojaxSi da darCes beneficiarTan ojaxisTvis gauTvaliswinebel da
gansakuTrebul SemTxvevaSi, beneficiari daeswros banakebsa da sxvadasxva

Terapiebs, rodesac ojaxis wevrebi saxlSi arian da isveneben. “respაit”
programis SeTanxmeba xdeba winaswar da efuZneba ojaxis saWiroebebs.
krizisis intervenciis servisebi (gadaudebeli daxmarebis servisi) – exmareba
ojaxebs eqstremaluri pirobebis daZlevaSi. servisi aris 24 saaTiani da
gulisxmobs mobilur jgufebsa da satelefono momsaxurebas; servisis mizania
daexmaros gonebrivi CamorCenis mqone pirTa ojaxis wevrebs cxovrebis mZime
wuTebisa da rTuli fsiqologiuri mdgomareobis daZlevaSi.

advokatireba – aseve erT-erT mxardamWer meqanizms warmoadgens, romelic
gonebrivi ganviTarebis Sefrxebis mqone pirTa ojaxis wevrebs stresTan
gamklavebaSi exmareba. bevri mSobeli servisis miwodebaSi TviTon erTveba;
aqtiur monawileobas iRebs servisis dagegmvaSi, gonebrivi ganviTarebis
Seferxebis mqone adamianTaA uflebebis dacvaSi, ganaTlebisa da samuSao
SesaZleblobebis ukeTesi strategiebis dagegmvaSi da sxva.



SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebis dasaqmeba: miTebi, realoba da
perspeqtivebi.

SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa dasaqmebis ტიpebi

daculi dasaqmeba - daculi saxelosnoebi Seiqmna imisaTvis, rom garantirebuli
yofiliyo SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebis usafrTxo dasaqmeba. xSir
SemTxvevaSi SezRuduli SesaZleblobebis mqone piri, misi mdgomareobidan

gamomdinare, ver axerxebs momgebian da kerZo industriaSi dasaqmebas. Dდaculi

saxelosnoebi saSualebas aZlevs SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebs
dasaqmdnen maTi SesaZleblobisTvis specialurad adaptirebul adgilebSi da
miiRon anazRaureba. maT da damsaqmeblebs Soris formdeba Cveulebrivi SromiTi
xelSekruleba; Sesabamisad, dacul saxelosnoebSi momuSave adamianebs aqvT
dasaqmebulis statusi.  daculi saxelosnoebi ZiriTadad gaTvaliswinebulia im
adamianebisTvis, romelTa samuSao unarebi mniSvnelovnad (daaxloebiT erTi
mesamedjer) CamorCeba im adamianTa Sromisunarianobas, romlebic Cveulebriv
samuSao pirobebSi muSaoben. dacul saxelosnoebSi SezRudvebis armqone
TanamSromlebis raodenoba ar unda aRematebodes TanmSromelTa 20%-s.
aRniSnuli saxelosnoebi eqvemdebareba imave sakanonmdeblo da administraciul
regulaciebs, rac Cveulebriv komerciul dawesebulebebze vrceldeba.  daculi
saxelosnoebis mizania daexmaros SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebs
profesiuli da socialuri avtonomiis gaumjobesebaSi; Sesabamisad, aq muSaobis
is meTodebi gamoiyeneba, romelic aRniSnuli miznis miRwevis saSualebas
iZleva.  daculi saxelosnoebi mniSvnelovnad uwyobs xels SezRuduli
SesaZleblobebis mqone pirebis Ria (konkurentul) garemoSi dasaqmebas.
saxelosnoebis warmatebuli funqcionireba kerZo da saxelmwifo damsaqmeblebs
arwmunebs imaSi, rom SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebsac SeuZliaT
nayofieri da efeqturi muSaoba. saxelosnoebis arseboba aseve, dadebiTad
aisaxeba am saxelosnoebSi dasaqmebuli adamianebis ekonomikur mdgomareobaze.

dasaqmeba mxardaWeriT SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebis dasaqmebis
xelSewyobis mizniT Seiqmna dasaqmebis axali forma _ mxardaWerili dasaqmeba –
romelic SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebisa da SezRudvis armqone
adamianebis erTobliv dasaqmebas gulisxmobs. mxardaWerili dasaqmeba, es aris
dasaqmebis tipi mZime SezRudvebis mqone adamianebisTvis, romlebsac
tradiciuli dasaqmebis SesaZlebloba ar aqvT.  mxardaWerili dasaqmeba zrdis
SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebis dasaqmebis Sansebs. dasaqmebis es
tipi gulisxmobs instruqtorisa da damxmare teqnologiebis arsebobas.
mxaradWerili dasaqmebisaTvis sami arsebiTi niSania damaxasiaTebeli: (1) Sroma
anazRaurebadia; (2) profesiuli unarebis ganviTarebis mizniT TanamSromeli
uzrunvelyofilia saWiro treningebiTa da mxardaWeriT; (3) SezRuduli
SesaZleblobebis mqone pirebs sazogadoebasTan integraciis SesaZlebloba
eZlevaT.  mxardaWerili dasaqmebis ZiriTadi elementia instruqtori. es aris
adamiani, romelic muSaobs SezRuduli SesaZleblobebis mqone piris gverdiT,
exmareba samuSaos gansazRvraSi da aseve, amzadebs am samuSaosTvis.
instruqtori uzrunvelyofs SezRuduli SesaZleblobebis mqone piris



Sesabamisi saWiroebebis dakmayofilebas. is Tavidanvea CarTuli da iRebs
aqtiur monawileobas samuSao garemos mowyobaSi.

mxardaWerili dasaqmebis ganviTarebisa da xelSewyobis politika gulisxmobs: -
dasaqmeba SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebisTvis realur SesaZleblobad
unda ganixilebodes da profesiuli SerCeva unda iyos yvela saganmanaTleblo
programis nawili. - SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebi CarTulni unda
iyvnen yvela saxis gadawyvetilebis miRebis procesSi, romelic maT samuSaosTan
aris dakavSirebuli. - sakanonmdeblo da admnistraciuli iniciativebi unda
gulisxmobdes mxardaWerili samuSaoebis Seqmnasa da ganviTarebas. aqcenti unda
keTdebodes dasaqmebis inkluziuri garemos Seqmnaze da ara SezRuduli
SesaZleblobebis mqone pirebisTvis izolirebuli, segregaciuli garemos
Seqmnaze. - SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebis mier samuSaos Sesruleba
unda xdebodes tipur samuSao pirobebSi, rogorc erTiani Sromis procesis
nawili. - SezRuduli SesaZleblobebis mqone TanamSromelTa uflebebi daculi
unda iyos Sesabamisi kanonmdeblobiT, romelic uzrunvelyofs maT adekvaturi
samuSao garemo pirobebiTa da anazRaurebis sistemiT.

yvela adamians, miuxedavad imisa, aqvs Tu ara mas raime SezRudva, unda mieces
mniSvnelovani da anazRaurebadi dasaqmebis SesaZlebloba. mxardaWerili
dasaqmebisas SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebs eZlevaT SezRudvis
armqone adamianebis gverdiT dasaqmebis saSualeba, rac maT produqtiul
moqalaqeebad aqcevs.

konkurentuli dasaqmeba

konkurentuli dasaqmeba gulisxmobs samuSao garemos, sadac SezRuduli
SesaZleblobebis mqone pirebi sxvebTan erTad damoukideblad muSaoben. maTi
SerCeva xdeba konkurentul samuSao bazarze arsebuli moTxovnebis Sesabamisad.
am SemTxvevaSi SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebi samuSaos
damoukideblad, instruqtorisa da daxmarebis gareSe asruleben. damsaqmebeli
SezRuduli SesaZleblobebis mqone TanamSromlebs saWiro infrastruqturiT
uzrunvelyofs. isini iReben iseTive anazRaurebas, rogorc SezRudvis armqone
TanamSromlebi.

dasaqmebasTan dakavSirebuli winaaRmdegobebi

miuxedavad imisa, rom ganviTarebul qveynebSi SezRuduli SesaZleblobebis
mqone pirebis ganaTlebisa da profesiuli momzadebis done izrdeba, maTi
dasaqmeba mainc problemad rCeba, rac gamowveulia sxvadasxva mizezebiT:
damsaqmeblis damokidebuleba SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebisadmi _
isini xSirad arian im stereotipebis gavlenis qveS, romlis mixedviTac
`SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebs ar SeuZliaT muSaoba~; `SezRuduli
SesaZleblobebis mqone pirebi uzrunvelyofilni arian pensiiT, amdenad isini
ar arian dainteresebulni, rom imuSaon, maT es ar sWirdebaT~:  zogierTi
SezRuduli SesaZleblobebis mqone piris damokidebuleba _ isini Tvlian, rom
maT ar SeuZliaT muSaoba. xSirad arc ki eZeben samuSaos, radgan Tvlian, rom



konkurencias ver gauweven SezRudvis armqone adamianebs; ganaTleba da
profesiuli momzadeba _ xSirad SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebs ara
aqvT sakmarisi codna da samuSaos Sesabamisi ganaTleba.  transportireba _
transportis xelmiuwvdomloba SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirs
gadaadgilebisa da samuSao adgilamde misvlis problemas uqmnis.  Sesabamisi
da qmediTi sakanonmdeblo bazis ararseboba.

მითები და რეალობა

miTi 1: damqiraveblebi maTTan momuSave SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebs
gansxvavebulad aRiqvamen da afaseben, radgan Tvlian, rom isini gansxvavebulad
asruleben samuSaos, dauxmareblad ver gadaadgildebian, smena an mxedveloba
aqvT daqveiTebuli. isini an sakuTar Tavs azianeben, an sxvebs ayeneben zians.
realoba: kvlevam, romelic Catarebuli iyo 30 wlis win, aCvena, rom momuSave
SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebis usafrTxoebis monacemebsa da
SezRudvis armqone momuSave adamianebis usafrTxoebis monacemebs Soris ar iyo
mniSvnelovani gansxvaveba. Ubevr did kompanias rogoricaa saerTaSoriso
telefoni da telegrafi aqvT SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebis
daqiravebis gamocdileba. isini rom ar iyvnen maT usafrTxoebasa da
produqtiulobaSi darwmunebulebi, samuSaoze ar aiyvandnen.

miTi 2: gonebrivi SezRudvis mqone adamiani produqtiuli iqneba mxolod

daxuruli, daculi tipis garemoSi.  realoba: `pica hati~-s da `მაკდonalds”-is

warmomadgenlebi, romlebic arian gonebrivi SezRudvis mqone pirebis ZiriTadi
damsaqmeblebi, aRniSnaven, rom isini sakamaod efeqturad muSaoben, winaaRmdeg
SemTxvevaSi isini maT ar daiqiravebdnen.

miTi 3: SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebis samuSaoze ayvanam
SesaZlebelia xeli Seuwyos maTSi dabali TviTSefasebis Camoyalibebas,
gamoiwvios sakuTari TaviT ukmayofileba.  realoba: marTalia, zogierTi
SezRuduli SesaZleblobebis mqone piri warmatebulad ver asrulebs Tavis
samuSaos, Tumca, rogorc SezRudvis armqone adamians, aseve SezRuduli
SesaZleblobebis mqone pirs aqvs ufleba iyos warmatebuli an warumatebeli
Tavis saqmianobaSi.  damqiraveblebi TiTqos cdilobs, rom Seamciros
SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebis mier Sesrulebuli saqmianobis
warumatebloba, magram amave dros arc qmnis maT SesaZlo warmatebuli
saqmianobis xelSemwyob garemos.

miTi 4: SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebs fizikuri mdgomareobis gamo,
xSirad uwveT samsaxuris gacdena. realoba: kvlevebi adasturebs, rom
SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebi sakmaod intensiurad dadian
samsaxurSi da xSir SemTxvevaSi SezRudvis armqone TanamSromlebze ukeTesadac..

miTi 5: xSirad damsaqmebeli kompaniebi acxadeben, rom maT ar aqvT SezRuduli
SesaZleblobebis mqone TanamSromlebisaTvis Sesabamisi garemos uzrunvelyofis
SesaZlebloba, maTTvis specialuri infrastruqturis Seqmna aris saWiro.
realoba: aSS-s SezRuduli SesaZleblobebis pirebis dasaqmebis xelSemwyobi
saagentos informaciiT, SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebisTvis samuSao



garemos adaptirebisaTvis mTlianobaSi sakmaria Tanxa, romelic ar aRemateba
1000 amerikul dolars.

miTi 6: SezRudvis ar mqone adamianebi ar arian tolerantulebi SezRuduli
SesaZleblobebis mqone TanamSromlebisadmi. SezRuduli SesaZleblobebis mqone
pirebisaTvis specialurad Seqmnili garemo (pandusebi, liftebi da a.S.)
sxvebisaTvis gamaRizianebulia. realoba: Sezudvis armqone adamianebisa da
SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebs Soris pirispir kontaqtis
ararseboba aris erT-erTi mizezi im ararealisturi Sexedulebisa, romelic
sazogadoebas aqvs SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirebis Sesaxeb.

დასაქმების მნიშვნელობა

დასაქმება პიროვნების რეალიზაციას, თვითშეფასების ამაღლებას და საკუთარ ძალებში
დარწმუნებას განაპირობებს

დასაქმება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვასა და მის განვითარებაში წვლილის
შეტანას უწყობს ხელს

დასაქმება ქვეყნის ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და
საგანმანათლებლო ცხოვრებაში მონაწილეობის საშუალებაა

დასაქმების შედეგი ანაზღაურებაა, რაც პიროვნების დამოუკიდებლობის ხარისხს
ზრდის

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება და შესაძლო ბარიერები

ბარიერები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს დასაქმების
პროცესში ექმნებათ, შესაძლებელია იყოს სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული და
პოლიტიკური ხასიათისა, თუმცა სწორი სტრატეგიის შემუშავებით, ამ წინააღმდეგობების
დაძლევა შესაძლებელია

 უარყოფითი დამოკიდებულება, დისკრიმინაციის ელემენტებით
 განათლების არათანაბარი ხელმისაწვდომობა
 არაადაპტირებული ფიზიკური გარემო
 ინფორმაციის ნაკლებობა
 არაადაპტირებული ტრანსპორტი
 დამხმარე მოწყობილობების ნაკლებობა ან არ არსებობა
 დაბალი თვითშეფასება და ზედმეტად მზრუნველი ოჯახი
 ხარვეზები საკანონმდებლო სივრცეში

I ეტაპი - რა საკითხებზე უნდა დაფიქრდეთ სამუშაოს ძიების დაწყებამდე

 ნამდვილად გინდათ თუ არა დასაქმება და რატომ?
 თქვენი აზრით სად შეიძლება იმუშაოთ?

 როგორ წარმოგიდგენიათ მუშაობა?
 რა ცოდნას და უნარებს ფლობთ?



 რატომ ფიქრობთ ამ სამუშაოზე?
 რა უნდა გააკეთოთ კვალიფიკაციის ასამაღლებლად?

 რა განსაკუთრებული პირობები გჭირდებათ სამუშაოს შესასრულებლად?

 რა სახის მხარდაჭერა გჭირდებათ ოჯახის წევრებისა და სპეციალისტებისგან?
 რამდენად რეალურად აფასებთ თქვენს ჯანმრთელობის მდგომარეობას?

II ეტაპი - საკუთარი შესაძლებლობების, უნარების, ინტერესების, სურვილების,
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება

 რა სახის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიიღეთ განათლება?
 გაქვთ თუ არა გავლილი რაიმე სახის ტრენინგი და კურსები?
 რა უფრო გეხერხებათ ფიზიკური საქმიანობა თუ გონებრივი?
 რა არის თქვენი ინტერესის სფერო?

 რა გამოგდით კარგად?

 რა გიყვართ?

 რა არ გიყვართ?

 რაზე ოცნებობთ?

 რისი გეშინიათ?

ზოგადი კითხვები

 რამდენად კარგად მეტყველებთ?

 რამდენად გეხერხებათ წერა-კითხვა?
 ფლობთ თუ არა კომპიუტერულ უნარებს?
 რამდენად გაქვთ ფულის მართვის უნარი?
 როგორ მართავთ თქვენს ჯანმრთელობას?
 მარტოს გიყვართ საქმიანობა თუ ადამიანებთან ერთად?

 რა დამატებითი ცოდნა და უნარი გესაჭიროებათ დასასაქმებლად

სახლი

 რას აკეთებთ როცა სახლში ხართ?

 რა სახის საყოფაცხოვრებო საქმიანობა მოგწონთ?

 რა სახის საყოფაცხოვრებო საქმიანობა არ მოგწონთ?

 რისი გაკეთება გახალისებთ და გსიამოვნებთ?

საგანმანათლებლო დაწესებულებები

 რა საგნებს სწავლობდით?
 რომელი საგნების სწავლა/გაკვეთილი მოგწონდათ?
 რომელი საგნების სწავლა/გაკვეთილი არ მოგწონდათ?
 რა დამატებით აქტიობებში იღებდით მონაწილეობას?
 რა იყო ის საქმიანობა რომელიც არ მოგწონდათ?
 ზოგადად რა/ვინ მოგწონდათ სკოლაში?
 ზოგადად რა/ვინ არ მოგწონდათ სკოლაში?



თუ კი გაქვთ სამუშაო გამოცდილება (ანაზღაურებადი/მოხალისე/სტაჟიორი)

 სად მუშაობდით?

 რა გევალებოდათ სამსახურში?
 რა მოგწონდათ სამსახურში?
 რა არ მოგწონდათ სამსახურში?
 როგორი იყო თქვენი ურთიერთობები თანამშრომლებთან?
 გაიხსენეთ ყველა წვრილმანი, რა იყო სამსახურში სასიამოვნო და უსიამოვნო

თქვენთვის?

გართობა/დასვენება

 როგორ ერთობით?

 არის რაიმე სპორტული სახეობა რასაც მისდევთ?

 გაქვთ რაიმე ჰობი?
 გიყვართ მუსიკა/ცეკვა/სიმღერა?
 რას აკეთებთ მეგობრებთან ერთად?

 მარტო გირჩევნიათ დასვენება/გართობა თუ ადამიანებთან ერთად?

მხარდამჭერთა ქსელი და ქსელის ფუნქციები

მხარდამჭერთა ქსელის სავარაუდო წევრები: ოჯახის წევრები, სოციალური მუშაკი,
ფსიქოლოგი, პედაგოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ნებისმიერი სპეციალისტი ვისთანაც
ურთიერთობა გაქვთ, ასევე მეგობარი, მეზობელი, ნათესავი. ყველა ის ადამიანი ვინც
გულმოდგინედაა ჩაბმული თქვენს ცხოვრებაში და ვისაც ენდობით

 თქვენი უნარების, შესაძლებლობების, ინტერესების გარკვევაში დახმარება და
შესაფერისი სავარაუდო სამუშაო ადგილის განსაზღვრა

 დასაქმების ბაზრის შესწავლა და ინფორმაციის მოპოვება პოტენციურ დამსაქმებელზე
 არსებული ბარიერების გადალახვაში დახმარება
 დამსაქმებელის არგუმენტირებული დარწმუნება თანამშრომლის აყვანისას
 მხარდამჭერთა ქსელის ჩამოყალიბების შემდეგ, მათთან ერთად შეიმუშავეთ გეგმა!

სამუშაო ადგილების შერჩევა

 სამუშაო ადგილების მიმოხილვა და შესაფერისის შერჩევა
 სამუშაოს მოთხოვნების შესწავლა და მათი თქვენს უნარებთან შესაბამისობის

განსაზღვრა
 თქვენი უნარების გაძლიერება უკვე არჩეულ სამუშაოსთან შესაბამისობაში
 დამსაქმებლის დახმარება გარემოს თუ სხვა საჭიროებების შესაქმნელად

ზოგადი პრინციპები დასაქმების მსურველთათვის:

 ისაუბრეთ საკუთარ თავზე გამომდინარე სამუშაოდან და არა შეზღუდული
შესაძლებლობიდან

 ჩამოაყალიბეთ, როგორ ხედავთ მომავალ სამუშაო ვალდებულებებს



 მოერიდეთ ნეგატიურ დამოკიდებულებას
 მოერიდეთ სამედიცინო და თქვენი შეზღუდულობისათვის დამახასიათებელ

სპეციფიკურ ტერმინებს, რათა დამსაქმებელი არ დაიძაბოს
 დაანახეთ თქვენი პრობლემები და სტრესები, როგორც თქვენი ძლიერი მხარე
 იყავით გულახდილნი - ჯობს გახსნილად ისაუბროთ გარკვეულ განსხვავებულობასა

და განსაკუთრებულ პირობებზე
 წარმოუდგინეთ დამსაქმებელს რეალური სურათი
 გულახდილი საუბარი და რეალური მდგომარეობის ასახვა უფრო კომფორტულს

გახდის ურთიერთობას დამსაქმებელთან, ნუ დაუტოვებთ მას შეკითხვებს
 ნუ გაბრაზდებით დამსაქმებელზე და ნუ განსჯით მას, დამსაქმებელმა არ იცის

როგორ მოიქცეს. გადაწყვეტილების მისაღებად ამომწურავი ინფორმაცია სჭირდება.
 წინასწარ მოემზადეთ, რა თქვათ და როგორ წარმოადგინოთ თავი, თუმცა დეტალური

სამედიცინო მიმოხილვა საჭირო არ არის. დამსაქმებელს აინტერესებს, შეძლებთ თუ
არა, ამა თუ იმ სამუშაოს შესრულებას, იქნებით თუ არა მისთვის ღირებული
თანამშრომელი.

 იყავით პოზიტიური

მხედველობის პრობლემები

უსინათლო ადამიანის სამუშაო გარემოში აუცილებლად უნდა იყოს წერილობითი
ინფორმაციის მისთვის მისაღებ, ალტერნატიულ ფორმაში გადაყვანის საშუალება. ამასთანავე
მნიშვნელოვანია, თავიდანვე იყოს განსაზღვრული, თუ როგორი ტექნიკით სარგებლობისას
გრძნობს თავს ადამიანი ყველაზე კომფორტულად.

სუსტად მხედველი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია დანახვა და წაკითხვა დამხმარე
საშუალებებით - გადიდებული ფონტით, ტექსტის გადიდებით ან სხვა ტექნიკით. ამ
ადამიანებს შეუძლიათ დაინახონ დიაგრამები, ცხრილები და სხვა გრაფიკული
გამოსახულებები.

მხედველობის პრობლემები - კითხვარი

ჩვეულებრივ, რა ფორმით იღებს პირი წერილობით ინფორმაციას? (ელექტრონული
ფორმატი, ბრაილის შრიფტი, დიდი ზომის შრიფტი, გადიდებული ტექსტი თუ სხვა).

 ´ უარესდება თუ არა პირის მხედველობა და როგორია მისი ამჟამინდელი
მდგომარეობა?

 ´ მისი მხედველობის პრობლემები გამოწვეულია თუ არა რომელიმე ქრონიკული
დაავადების შედეგად (დიაბეტი, გაფანტული სკლეროზი)?

 მოქმედებს თუ არა მის მხედველობაზე ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა სინათლის
წყარო და ინტენსივობა, სიკაშკაშე, ტექსტში სიტყვებს შორის მანძილი, ფონტის ფერი?

 ´ კითხულობს თუ არა პირი ბრაილის შრიფტით? თუ კითხულობს,
 რომელ საფეხურზეა?
 ´ ჩვეულებრივ როგორ წერს?



 ´ წერილობითი მასალის კითხვის რომელიმე მეთოდი ხომ არ იწვევს მის გადაღლას,
რის შედეგადაც ხშირად სჭირდება შესვენება?

სმენის პრობლემები

სმენის არ მქონე ადამიანს უმეტესად არ უვითარდება ლინგვისტური უნარები, ამიტომაც
ისინი ძირითადად, კომუნიკაციის ვიზუალურ ფორმას ეყრდნობიან, როგორიცაა ჟესტური
ენა, ტუჩების მოძრაობის კითხვა ან წერა. სმენის შეზღუდვის ამ ფორმის მქონე
ადამიანისთვის ლაპარაკი, ადაპტაციური ტექნიკის გამოყენების შემთხვევაშიც კი, არ არის
კომუნიკაციის ეფექტური საშუალება.

სმენის მნიშვნელოვანი პრობლემის მქონე - ადამიანი, რომელსაც სმენა მნიშვნელოვნად
დაუქვეითდა მეტყველების განვითარების შემდეგ. ზოგიერთ შემთხვევაში სმენის
დაქვეითება ნელ-ნელა პროგრესირებს; არის შემთხვევები, როდესაც სმენის დაკარგვა უცებ
მოხდა. უმეტესწილად, ამგვარი შეზღუდვის მქონე ადამიანებს, დამხმარე მოწყობილობითაც
კი, არ შეუძლიათ ნათქვამის გაგება.

სმენის პრობლემის მქონე - ადამიანი, რომელსაც დაქვეითებული აქვს სმენა, თუმცა (ბევრ
მათგანს), ნათქვამის გაგება, დამხმარე საშუალების გამოყენებით შეუძლია. სმენა შეიძლება
ოდნავ, ან ძალიან იყოს დაქვეითებული, მაგრამ დამხმარე საშუალების გამოყენებით
ადამიანს მაინც შეუძლია საუბრით კომუნიკაცია. ეს ადამიანები იშვიათად მიმართავენ
ჟესტურ ენას და ძირითადად იყენებენ დამხმარე საშუალებებსა და ტუჩებით კითხვას

სმენის პრობლემები - კითხვარი

 რამდენად აქვს პიროვნებას სმენა დაქვეითებული და როდიდან დაიწყო პრობლემა?
 ´ კომუნიკაციის რომელი საშუალებით მიიღებს და გასცემს ინფორმაციას?
 ´ რამდენად მოახდინა სმენის პრობლემამ გავლენა პიროვნების წერა- კითხვის

უნარზე?
 ´ კომუნიკაციის დამხმარე საშუალებებიდან რომელს იყენებს?

გადაადგილების პრობლემები

კითხვასთან დაკავშირებული სირთულეები - პიროვნებას შეიძლება ჰქონდეს ფურცლის
გადაშლის, თავის მოძრაობის, მხედველობის ან სხვა პრობლემა;

წერასთან დაკავშირებული სირთულეები - პიროვნებას შეიძლება არ ჰქონდეს საჭირო
მოქნილობა, აწუხებდეს ტკივილი ან სხვა;

ვერბალურ კომუნიკაციასთან დაკავშირებული სირთულეები -

პიროვნებას შეიძლება ჰქონდეს მეტყველების დარღვევა;

შეფასებისა და ინტერვიუს ჩატარებასთან დაკავშირებული

გადაადგილების პრობლემები - კითხვარი



სირთულეები - ადამიანს შეიძლება აწუხებდეს ტკივილი, არ შეეძლოს დიდხანს ჯდომა და
სწრაფად იღლებოდეს; ასევე, ფიზიკურ დატვირთვასთან დაკავშირებული სირთულეები -
ადამიანმა შეიძლება ფიზიკურად ვერ გაუძლოს ხანგრძლივ ინტერვიუს, ტკივილის,
გადაღლის გამო ან არ შეეძლოს დიდხანს ერთ მდგომარეობაში ჯდომა.

რა სპეციფიკური სახის ფუნქციონალური შეზღუდვები აქვს პიროვნებას (გადაადგილების ან
კოორდინაციის დარღვევა, სწრაფი გადაღლა ან სხვა)?

 საჭიროა თუ არა დახმარება ან სპეციალური დამხმარე საშუალებები (დახმარება
სამუშაო ადგილზე მისვლაში, ეტლით გადაადგილების შესაძლებლობა, თანმხლები
პირი ან სხვა)?

 სარგებლობს თუ არა პიროვნება დამხმარე ტექნიკით, მოწყობილობით ან
ერგონომიული ავეჯით?

 იღებს თუ არა პიროვნება მედიკამენტებს? როგორია მედიკამენტების გვერდითი
მოქმედება?

გონებრივი განვითარების შეფერხება

ინტელექტუალურ ფუნქციონირებაში - აქვს დაბალი ინტელექტის კოეფიცინეტი, რომელიც
გავლენას ახდენს შესწავლის, განსჯის, გადაწყვეტილების მიღებისა და პრობლემის გადაჭრის
უნარზე;

ადაპტაციურ ქცევაში - სუსტად აქვს განვითარებული უნარები, რომელიც აუცილებელია
ყოველდღიური ცხოვრებისთვის.

როგორია გონებრივი ჩამორჩენილობით გამოწვეული ფუნქციონირების შეზღუდვა -
მსუბუქი, საშუალო თუ მძიმე?

გონებრივი ჩამორჩენილობის გარდა, ხომ არ გვაქვს სხვა სახის დარღვევა?

სამუშაოს ანალიზი - დასაქმების მნიშვნელოვანი პროცესი

სამუშაოს ანალიზი ხუთი ძირითადი ელემენტისგან შედგება:

 მიზანი,
 დავალებები,
 გარემო,
 სამუშაო პირობები
 მუშაკის კვალიფიკაცია

მიზანი

როგორ არის მორგებული ეს პოზიცია მთელი ორგანიზაციის ფუნქციონირებაზე?

არსებობს თუ არა ამ სამუშაოს შესრულების სხვა გზაც? შესაძლებელია თუ არა, რომ ამ
პოზიციაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა იმუშაოს?

ეს საქმიანობა მიეკუთვნება თუ არა მომსახურების სფეროს?



გულისხმობს თუ არა ეს საქმიანობა საბოლოო პროდუქციის ერთი, ცალკეული ნაწილის
შექმნას?

მოუწევს თუ არა გუნდთან თანამშრომლობა ამ პოზიციაზე მომუშავე ადამიანს?

დავალებები

 კონკრეტულად რა სახის დავალებების შესრულება მოუწევს მუშაკს?
 რომელი დავალებების შესრულება მოუწევს მუშაკს ყველაზე ხშირად?
 რამდენად მრავალფეროვანი დავალებების შესრულება მოუწევს მუშაკს?
 როგორი თანმიმდევრობით უნდა შეასრულოს დავალებები?
 რა სახის დანადგარებისა და მოწყობილობების გამოყენება მოუწევს მუშაკს?

გამოიყენებს თუ არა ის კომპიუტერს?
 რომელი დავალების შესრულებისას დასჭირდება მას კოლეგებთან აქტიურად

თანამშრომლობა?

გარემო

 სად უნდა შესრულდეს სამუშაო (ერთ ოთახში, მთელ შენობაში, მთელ შენობაში და
შენობის გარეთაც და სხვა)?

 რამდენად ხმაურიანია, მტვრიანია, განათებულია ან როგორ თბება სამუშაო
ფართობი?

 როგორია მუშაობის ტემპი?
 რა სახის თანამშრომლობა უნდა ჰქონდეს მუშაკს კოლეგებთან ?
 არსებობს თუ არა ვინმე, ვისაც შეუძლია, საჭიროების შემთხვევაში, დაეხმაროს

მუშაკს?
 რამდენად ხელმისაწვდომია სამუშაო ადგილი?
 რა სახის ურთიერთობაა საჭირო მომხმარებლებთან?

როგორ გავაკეთოთ სამუშაოს ანალიზი?

 I ნაბიჯი - განიხილეთ ორგანიზაცია, როგორც ერთი მთლიანი ორგანიზმი;
 II ნაბიჯი - გადაწყვიტეთ, რომელი სამუშაოს ანალიზი უნდა გააკეთოთ;
 III ნაბიჯი - შეაგროვეთ ინფორმაცია;
 IV ნაბიჯი - ჩაიწერეთ მოძიებული ინფორმაცია;
 V ნაბიჯი - გააანალიზეთ მოძიებული ინფორმაცია.

I ნაბიჯი - განიხილეთ ორგანიზაცია, როგორც ერთი მთლიანი ორგანიზმი

 რა არის ორგანიზაციის მიზანი და ამოცანები?
 რა არის ორგანიზაციის პროდუქცია ?
 რამდენად დიდია ორგანიზაცია?
 როგორ კულტურულ ფასეულობებზეა დაფუძნებული ორგანიზაცია; ეკონომიკური

სარგებელია მთავარი ორიენტირი თუ სოციალური კეთილდღეობა?



 მუშაობენ თუ არა ორგანიზაციაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
ამჯერად? რამდენი და რა საქმეზე?

 ყოფილან თუ არა აქ ადრე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
დასაქმებული? რომელ სამუშაოზე მუშაობდნენ და რატომ დატოვეს სამსახური?

II ნაბიჯი - გადაწყვიტეთ, თუ რომელი სამუშაოს ანალიზი უნდა გაკეთდეს

 აარჩიეთ ის სამუშაოები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს
საუკეთესო შესაძლებლობებს სთავაზობს.

 იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს რამდენიმე პოზიცია მსგავსი სამუშაოთი,
აუცილებელია თითოეული მათგანის გაანალიზება შეზღუდულ შესაძლებლობასთან
მიმართებით.

III ნაბიჯი - ინფორმაციის შეგროვება

 რეალურად რა სახის დავალებები ექნება შესასრულებელი მუშაკს მუშაობის
პროცესში?

 ´ რომელი დავალება არის მთავარი და რომელი - ნაკლებად მნიშვნელოვანი?
 ´ რამდენ დროს მოითხოვს თითოეული დავალების შესრულება?
 ´ რატომაა დავალებები მნიშვნელოვანი?
 ´ რა სახის მასალა და დანადგარები გამოიყენება მუშაობის პროცესში?
 ´ რა სახის პროცედურები სრულდება მუშაობის პროცესში?
 ´ როგორია სამუშაო პირობები და გარემო?
 რომელი უნარი არის აუცილებელი ამა თუ იმ დავალებისთვის?

III ნაბიჯი - ინფორმაციის შეგროვება

 ამ ინფორმაციის შეგროვებისას, ასევე უნდა იფიქროთ იმაზე, თუ რა 45 შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა

 სახის ცვლილებები დასჭირდება სამუშაო გარემოს, რათა შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ადამიანმა იქ მუშაობა შეძლოს. მაგალითად:

 ´ შესაძლებელია თუ არა სამუშაო განრიგის შეცვლა - სამუშაოს სხვა დროს
დაწყება/დასრულება ან შესვენების ხანგრძლივობის შეცვლა?

 ´ შესაძლებელია თუ არა, რომ ზოგიერთი დავალება სხვამ შეასრულოს ისე, რომ ამ
პოზიციას აზრი არ დაეკარგოს?

 ´ საჭირო იქნება თუ არა სამუშაო ხელსაწყოების ადაპტირება?

სამუშაოსთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება სხვადასხვა წყაროდან და
სხვადასხვა გზით შეიძლება. შეგიძლიათ:

 ´ გაესაუბროთ დამქირავებელს;
 ´ გაესაუბროთ ხელმძღვანელს და თანამშრომლებს;
 ´ გაესაუბროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ადრე ამ სამუშაოს ასრულებდნენ;
 ´ დააკვირდეთ სამუშაო პროცესს;
 ´ თავად შეასრულოთ სამუშაო.



 კითხვარები - დამქირავებლებისა და თანამშრომლებისთვის;
 სამუშაოსთან დაკავშირებული დოკუმენტები და ჩანაწერები;
 კრიტიკული შემთხვევების ანალიზი და სხვა

IV ნაბიჯი - ჩაწერეთ მოძიებული ინფორმაცია

 სამუშაოს აღწერილობის წერისას, გაითვალისწინეთ:
 არ გააზვიადოთ სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო მოთხოვნები, რადგან ეს

სავარაუდოდ, გამორიცხავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების
 მკაფიოდ გამიჯნეთ აუცილებელი და სასურველი მოთხოვნები;
 უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება სამუშაოზე გაამახვილეთ; შემდეგ, ნახეთ როგორ

შეიძლება სამუშაო გარემოს შეცვლა ისე, რომ ეს სამუშაო შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაც გახდეს ხელმისაწვდომი;

 ეცადეთ, წეროთ მარტივად და მოკლედ. მოერიდეთ ტექნიკური ტერმინების
გამოყენებას.

V ნაბიჯი - გააანალიზეთ მოძიებული ინფორმაცია

მას შემდეგ, რაც საბოლოო სახეს მისცემთ თქვენს დოკუმენტს, რომელიც შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირის მიერ ამ სამუშაოს შესრულებას არ გამორიცხავს, შეგეძლებათ
გააანალიზოთ, რომელი შეზღუდვის მქონე პირებისთვის გამოდგება ეს სამუშაო. ალბათ,
ყოველთვის არ მოხერხდება გააკეთოთ “საუკეთესო არჩევანი”, თუმცა, თუ სამუშაოს
აღწერილობა ისეა წარმოდგენილი, რომ ის არ გამორიცხავს შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირის მუშაობას ამ პოზიციაზე, მაშინ შესაძლებელი იქნება მისაღები კანდიდატის
შერჩევა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის საფუძვლები, სატრენინგო კრებული; საქართველოს
სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, 2011

2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება, სახელმძღვანელო
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის; საქართველოს სოციალურ მუშაკთა
ასოციაცია, თ. ზაალიშვილი
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