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თავი 1: 
ინკლუზიური პროფესიული განათლების კონტექსტი   
საქართველოსა და მსოფლიოში
გზამკვლევის ამ თავში აღწერილია ის საკანონმდებლო და სამართლებრივი საფუძვლები, რომლებიც არე-

გულირებს პროფესიულ განათლებას საერთაშორისო და ადგილობრივ კონტექსტში და ასაბუთებს პროფე-

სიული განათლების სისტემაში ინკლუზიური განათლების პრინციპების დანერგვის აუცილებლობას. 

რა არის ინკლუზიური განათლება?

ინკლუზიური განათლება – ეს არის განათლების 
სისტემის მუდმივი გაუმჯობესების პროცესი. 
მისი მიზანია, განათლების სისტემა რაც შეიძ-
ლება ღია და მოქნილი გახდეს განსხვავებუ-
ლობისა და მრავალფეროვნების მისაღებად და 
მხარდასაჭერად (UNESCO, 2009). განათლების 
სისტემა, დაწესებულება თუ პროგრამა სტუ-
დენტებისთვის იქმნება. თითოეული სტუდენტი 
კი უნიკალური და განსხვავებულია, მათ მრა-
ვალფეროვანი მოლოდინი და საჭიროება აქვთ. 
ინკლუზიური განათლება აღიარებს განათლე-
ბის მიღების უფლების საყოველთაოობას და 
მიზნად ისახავს ისეთი სასწავლო გარემოს შექ-
მნას, როგორშიც ნებისმიერი სტუდენტი შეძ-
ლებს, მიიღოს მაღალი ხარისხის განათლება და 
მოახდინოს საკუთარი შესაძლებლობების სრუ-
ლი რეალიზაცია. არ არის მნიშვნელოვანი, რო-
გორი სწავლის ტემპი ან სტილი აქვს სტუდენტს, 
ინკლუზიური განათლების სისტემა ცდილობს, 

მოერგოს მის სტილს, ტემპს და უზრუნველყოს 
თითოეული სტუდენტისთვის შესაფერისი სას-
წავლო გარემო. ინკლუზიური განათლება არის 
„მუდმივად ცვლადი (დინამიკური) მიდგომა, 
რომელიც დადებითად განიხილავს სტუდენტ-
თა მრავალფეროვნებას და განსხვავებულო-
ბაში ხედავს არა პრობლემას, არამედ სწავლე-
ბის პროცესის გამდიდრების შესაძლებლობას“ 
(UNESCO, 2005). 

ინკლუზიური განათლების არსი ისაა, რომ გა-
ნათლების სისტემა და საგანმანათლებლო და-
წესებულება კულტურით, სასწავლო გარემოთი, 
წესებით, სასწავლო გეგმით, მეთოდებით, მას-
წავლებლებით მოერგოს ნებისმიერი საჭიროების 
მქონე სტუდენტს და არა – პირიქით. ინკლუზი-
ური მიდგომის თანახმად პრობლემა განათლე-
ბის ხისტ სისტემაშია და არა სტუდენტში. შესა-
ბამისად, ინკლუზიური განათლება გულისხმობს 
მრავალფეროვანი, მოქნილი და უნივერსალური 
დიზაინის მიდგომას.
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3

ტერმინი უნივერსალური დიზაინი პირველად არ-
ქიტექტურაში გაჩნდა. რონალდ მეისმა გადაწყვი-
ტა შეექმნა ისეთი პროდუქტი, რომელიც არ იქნე-
ბოდა მხოლოდ მომხმარებელთა უმრავლესობაზე 
გათვლილი. მან კოლეგებთან ერთად შეიმუშავა 
უნივერსალური დიზაინის პრინციპები, რომლებ-
შიც ჩანაფიქრიდანვე პროდუქტის ან გარემოს 
დიზაინში უფრო ფართო სპექტრის, სხვადასხვა 
ასაკისა თუ შესაძლებლობის მომხმარებლის არ-
სებობას ითვალისწინებდა (Burgstahler, 2012). 

უნივერსალური დიზაინის პრინციპების განათ-
ლების სისტემაში გადმოტანა კი გულისხმობს 
სასწავლო გარემოს, მასალის, სასწავლო გეგმის, 
შეფასების სისტემისა და რესურსების შექმნისას 
მრავალფეროვანი, ერთმანეთისგან სრულიად 
განსხვავებული საჭიროების მქონე სტუდენტების 
მოაზრებას. უნივერსალური დიზაინი განათლე-
ბაში წაახალისებს მოქნილ და მდიდარ სწავლა-
სწავლების პროცესს, რომლის სახელმძღვანელო 
პრინციპებია: 

სასწავლო მასალის მრავალფეროვანი 
მიწოდების (რეპრეზენტაციის) შესაძ-
ლებლობა;

სტუდენტების მოტივირების (სასწავ-
ლო პროცესში ჩაბმის) მრავალფეროვა-
ნი გზების არსებობა;

სტუდენტების მოქმედებისა და გამო-
ხატვის მრავალფეროვანი შესაძლებ-
ლობის უზრუნველყოფა.
  

(CAST, 2011; Mayer, Rose, 2005). 

შესაბამისად, ინკლუზიური განათლება არსები-
თად განსხვავდება „საშუალო“ შესაძლებლობის 
სტუდენტთა სწავლებაზე ორიენტირებული გა-
ნათლების მოდელისგან, რადგან მოიცავს თითო-
ეულ სტუდენტზე სწავლა-სწავლების პროცესის 
„თარგით“ მორგების ინდივიდუალურ შესაძლებ-
ლობას. იქ, სადაც ინკლუზიური განათლება ინერ-
გება, სისტემა, დაწესებულება და მასწავლებელი 
მზად არიან, მიიღონ ნებისმიერი სტუდენტი და 
ცდილობენ, მისივე თანამონაწილეობითა და მრა-
ვალფეროვანი გზის გამოყენებით, უზრუნველყონ 
ის ხარისხიანი განათლებით. ინკლუზიური განათ-
ლების შემთხვევაში სასწავლებლის „კარი“ ღიაა 
ნებისმიერისთვის, მიუხედავად მისი სოციალუ-
რი, ეთნიკური, კულტურული კუთვნილებისა თუ 
ინდივიდუალური მახასიათებლისა, მოტივაციის, 
უნარის, სწავლის სტილისა და რიტმის განსხვავე-
ბულობისა. ხარისხიანი განათლების მიღების შე-
საძლებლობა არავისთვის არ არის შეზღუდული. 
ამ შემთხვევაში, მთავარი ელემენტი განათლების 
არა დაცალკევება (ინდივიდუალიზაცია), არამედ 
გაფართოებაა (დივერსიფიკაცია) – სწავლა-სწავ-
ლების ერთობლივი გამოცდილების მიტანა თი-
თოეულ სტუდენტამდე, რათა ინდივიდუალური 
საჭიროების შესაბამისად გაიზარდოს პროცესში 
ყოველი მათგანის თანამონაწილეობის ხარის-
ხი. რაც უფრო მეტად არის გათვალისწინებული 
სასწავლო გეგმის შედგენისას და უშუალოდ სწავ-
ლა-სწავლების პროცესში სტუდენტების საჭირო-
ებების მრავალფეროვნება და განსხვავებულობა, 
მით უფრო მოქნილი და მდიდარია ის და ნაკლე-
ბად საჭიროებს კონკრეტულ სტუდენტზე მოსარ-
გებად სპეციალურ, ინდივიდუალიზებულ მომსა-
ხურებას.

უნივერსალური დიზაინის განათლების სისტემაში 
დასანერგად საჭიროა მოქნილი სასწავლო გეგმა 
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შიდა სწავლა-სწავლების პროცესი, რომელიც ერგე-

ბა სხვადასხვა საჭიროების მქონე სტუდენტებსა 
და მათ სასწავლო კონტექსტს. შესაბამისად, ინ-
კლუზიური განათლება დაუსრულებელი პროცე-
სია, რომელიც პრაქტიკითა და გამოცდილებით 
სულ უფრო იხვეწება და უმჯობესდება. ინკლუ-
ზიური განათლების უპირატესობა მისი დემოკ-
რატიულობაა, რაც ქმნის უფლებების დაცვაზე 
ორიენტირებულ, სოციალური ერთობის წამახა-
ლისებელ, მრავალფეროვნებისა და უნიკალურო-
ბის დამფასებელ მაღალი ხარისხის საგანმანათ-
ლებლო სივრცეს. 

რა უწყობს ხელს ინკლუზიური პროფესიული 
განათლების დანერგვას საქართველოში?

პროფესიული განათლების მიღება საქართველო-
ში შესაძლებელია სავალდებულო განათლების 
(საბაზო საფეხურის) დასრულების შემდეგ. საბა-
ზო საფეხური მიზნად ისახავს მოსწავლის განვი-
თარების ხელშეწყობას, ზოგადი განათლებისა და 
მოქალაქეობრივი ფასეულობების ჩამოყალიბე-
ბას (საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების 
შესახებ); ხოლო დასაქმების, საკუთარი თავის 
მატერიალურად უზრუნველყოფის, საზოგადო-
ებაში პროდუქტიული ადგილის დაკავებისა და 
დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის მოქალაქეს ამ-
ზადებს განათლების შემდეგი საფეხურები – პრო-
ფესიული ანდა უმაღლესი განათლება. 

საქართველოს კონსტიტუცია გამორიცხავს ნე-
ბისმიერი ფორმის დიკრიმინაციას და აღიარებს 
განათლების მიღებისა და მისი ფორმის არჩევის 
უფლების საყოველთაოობას. გარდა ამისა, სა-
ქართველოს სახელმწიფო იზიარებს და უერთ-
დება ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშო-

რისო სტრატეგიულ დოკუმენტებს, რომლებშიც 
ხაზგასმულია განათლების ნებისმიერ დონეზე, 
მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ინკლუზიური 
განათლებისა და დასაქმების ხელმისაწვდომობის 
მნიშვნელობა ნებისმიერი საჭიროების მქონე პი-
რისთვის (ადამიანის უფლებების უნივერსალური 
დეკლარაცია, 1948; შეზღუდული შესაძლებლო-
ბის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია, 2006). 

დღესდღეობით, პროფესიული განათლება საქარ-
თველოში რეფორმირების პროცესშია და მისი 
განვითარების მიმართულება გულისხმობს ინკ-
ლუზიური განათლების ფილოსოფიას. საქართ-
ველოს პროფესიული განათლების განვითარე-
ბის სტრატეგიაში(2013-2020) ხაზგასმით არის 
აღნიშნული პროფესიული განათლების სივრ-
ცეში სოციალურად დაუცველი და მოწყვლადი 
ჯგუფების ჩართვის მნიშვნელობა: მოსახლე-
ობის ნებისმიერი წევრის მომზადება სრული 
პროფესიული და პიროვნული განვითარების, 
სამართლიანი შესაძლებლობებისა და მაღა-
ლანაზღაურებად სამუშაოზე დასაქმებისა თუ 
თვითდასაქმებისთვის. სტრატეგიის ერთ-ერ-
თი ამოცანა სწორედ პროფესიული განათლების 
დივერსიფიცირებული, ყველასთვის ხელმისაწვ-
დომი, უნივერსალური დიზაინის მქონე, მოქნილი 
სასწავლო გარემოს და სისტემის უზრუნველყო-
ფაა. ეს კი ეხმიანება ინკლუზიური განათლების 
ზემოთ აღწერილ პრინციპებს და დადებითად 
აისახება პროფესიული განათლების მიღების 
სურვილის მქონე ნებისმიერ პირზე. 

დასახული მიზნების მიღწევის პროცესში ყველა-
ზე მნიშვნელოვანი პირი მასწავლებელია. კეთილ-
განწყობილ, ღია სასწავლო გარემოს და სწავ-
ლა-სწავლების მრავალფეროვნებას მეტწილად 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების 
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ში მასწავლებელი უზრუნველყოფს. საქართველო-

ში პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებლის 
სტანდარტი განსაზღვრავს მის ვალდებულებას, 
თავისი საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორცი-
ელებისას იხელმძღვანელოს ინკლუზიური განათ-
ლების პრინციპებით: ყველა სტუდენტისთვის, 
მათი ასაკობრივი და ინდივიდუალური თავისებუ-
რებების შესაბამისად, შექმნას ინდივიდუალური 
გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სასწავლო გეგ-
მები; თითოეული სტუდენტის მიზნების, საჭირო-
ებებისა და გეგმის გათვალისწინებით ასწავლოს 
და შეაფასოს ისინი. სტუდენტზე ორიენტირებუ-
ლი სწავლებისა და შეფასებისთვის მასწავლებე-
ლი იყენებს სხვადასხვა მეთოდს, სწავლების სხვა-
დასხვა სტრატეგიასა და სხვებთან ეფექტიანი 
თანამშრომლობის ფორმებს (პროფესიული სა-
განმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლის 
პროფესიული სტანდარტი). მასწავლებელს რომ 
მიეცეს შესაძლებლობა, სასწავლო პროცესი წარ-
მართოს სტუდენტზე ორიენტირებულად, ხარის-
ხიანად და მოქნილად, მას მხარს უნდა უჭერდეს 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულე-
ბის ადმინისტრაცია და თანამშრომელთა მთელი 
გუნდი. პროფესიული დაწესებულება, რომელიც 

ინკლუზიური განათლების პრინციპებით ხელმძ-
ღვანელობს, ნერგავს ამ ფასეულობებს როგორც 
დაწესებულების არაფორმალური კულტურის, ისე 
შიდა რეგულაციების დონეზე. უფრო ზოგადად 
კი, ქვეყანაში ინკლუზიური განათლების დანერგ-
ვა და განვითარება არა მხოლოდ მასწავლებლე-
ბისა და სასწავლო დაწესებულების, არამედ მთე-
ლი საზოგადოების – სოციალური პარტნიორების, 
დამსაქმებლებისა და სამოქალაქო საზოგადო-
ების – აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს. 

საბოლოოდ, ინკლუზიური განათლების დანერგვა 
(როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ დო-
ნეზე) მიმართულია იმისკენ, რომ საგანმანათლებ-
ლო დაწესებულებები თანდათან, სულ უფრო და 
უფრო მეტად პასუხობდნენ ნებისმიერი მოქალა-
ქის ინდივიდუალურ საჭიროებას; ზრდიდნენ დე-
მოკრატიულ და არადისკრიმინაციულ ფასეულო-
ბებზე დაფუძნებული საზოგადოების წევრებს; 
გასცემდნენ ხარისხიან, ხარჯთეფექტურ, სამარ-
თლიან და მოქნილ მომსახურებას ყველასთვის 
(UNESCO, 2009).

კონკრეტულ საგანმანათლებლო დაწესებუ-
ლებაში ინკლუზიური განათლების პრინციპე-
ბის დაცვის პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად, 
ადმინისტრაციამ, თანამშრომლებმა და სტუ-
დენტებმა თავად უნდა შეაფასონ არსებული 
მდგომარეობა და შეფასების შედეგებზე დაყ-

რდნობით დასახონ თანმიმდევრული სამოქ-
მედო გეგმა. მდგომარეობის შესაფასებლად 
შესაძლებელი და რეკომენდებულია ინკ-
ლუზიის ინდექსის თვითშეფასების ფორმის 
გამოყენება (Booth, Ainscow, 2002, 2011).

შეჯამება
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თავი 2: 
პროფესიული ორიენტაციის, მომზადებისა და დასაქმების 
პროცესის ორგანიზება – ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმა
გზამკვლევის მეორე თავში აღწერილია მოსამზადებელი სამუშაო, რომელიც ადამიანს ცხოვრების ერთი 

ეტაპიდან მომდევნო ეტაპზე მოქნილ გადასვლაში ეხმარება (მაგალითად, სავალდებულო განათლების 

შემდეგ პროფესიული მომზადება ანდა დასაქმება). მოსამზადებელ სამუშაოში იგულისხმება ყველაფე-

რი, რაც ხელს უწყობს ადამიანს გაერკვეს საკუთარ ინტერესებში, არსებულ პროფესიებსა და სასწავლო 

პროგრამებში, გაეცნოს დასაქმების ბაზარს, დაამყაროს ურთიერთობა დამსაქმებელთან, აირჩიოს მომა-

ვალი ცხოვრების მიმართულება, დაეუფლოს შესაბამის კომპეტენციებს, გაიაროს პრაქტიკა ან სტაჟირება, 

და დასაქმდეს. ყოველივე ეს ინკლუზიური განათლების პრინციპებზე დაყრდნობით და ინდივიდუალური 

ტრანზიციის გეგმაზე მუშაობის ფარგლებში მიმდინარეობს. 

რა არის ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმა?

სწავლის საფეხურიდან დასაქმებაზე გადასვლა 
(ტრანზიცია) ცხოვრების წესის ცვლილებას უკავ-
შირდება. ის ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში 
ერთ-ერთი კრიტიკული და დინამიკური პროცე-
სია.

პასუხი კითხვაზე, როგორია ეს პროცესი ან რამ-
დენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს, მრავალფერო-
ვანი და ინდივიდუალურია. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, სწავლის ეტაპის დასრუ-
ლება და შემდეგ ეტაპზე ტრანზიცია სასურველი 

მომავლის განჭვრეტას, ცხოვრების მიმართუ-
ლების არჩევასა და ახალი როლის შეძენას უკავ-
შირდება. მზადყოფნა ცხოვრების შემდეგი ეტა-
პის ანდა დასაქმებისთვის ადამიანში თანდათან 
ჩნდება და მისგან მოითხოვს საკუთარი მიღწე-
ვების შეჯამებასა და გადაფასებას, ინტერესების 
დაზუსტებასა და სურვილების ჩამოყალიბებას, 
მომავალი ცხოვრების დასაგეგმად სხვადასხვა 
შესაძლებლობის გაცნობას, აწონ-დაწონვას და, 
შესაბამისად, ინფორმირებულ და გაცნობიერე-
ბულ არჩევანს. 

ტრანზიციის პროცესი თანმიმდევრულ ეტაპებს 
მოიცავს. ხშირ შემთხვევაში, ადამიანი მას და-
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მა მოუკიდებლად, ხანდახან საკმაოდ სპონტანურად 
და, ერთი შეხედვით, შეუმჩნევლადაც კი გადის. 
თუმცა აღწერილი პროცესის უმტკივნეულოდ და 
წარმატებით გასავლელად შეიძლება აუცილებე-
ლი გახდეს როგორც სამოქმედო გეგმის შედგენა, 
ისე სხვათა მხარდაჭერა დასახული მიზნის მისაღ-
წევად. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი მხარდაჭე-
რა ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის, მათ შო-
რის, სპეციალური საგანმანათლებო საჭიროების 
მქონე პირთათვის – ვისთვისაც საზოგადოებაში 

სხვადასხვა საინტერესო გამოცდილების მიღე-
ბის, საკუთარი თავისა და დასაქმების ადგილების 
გაცნობის შესაძლებლობა, ხშირ შემთხვევაში, 
ჯერჯერობით ისევ შეზღუდულია. 

არსებული მრავალი ბარიერის გამო, ტრანზიციის 
პროცესი წინასწარ გააზრებულ დაგეგმვას, საჭი-
რო რესურსების მოძიებასა და გარემოს შესაბა-
მის ორგანიზებას მოითხოვს. მაგალითად განვი-
ხილოთ ელენეს შემთხვევა. 

ელენე მე-8 კლასის მოსწავლეა. მისი ოჯახი ხშირად ფიქრობს, რა ჯობს ელენესთვის: მე-9 კლასის შემდეგ სწავლა 

ისევ საჯარო სკოლაში გააგრძელოს, თუ არა. 

ამ ფიქრის მიზეზი ისაა, რომ ელენე სკოლაში უხალისოდ დადის, არდადეგების დროს კი განსაკუთრებით კარგ ხა-

სიათზეა. მას შინ ყოფნა, სახლის დალაგებასა და ეზოს მოვლაში სხვების დახმარება ურჩევნია. როდესაც ელენეს 

ეკითხებიან, რას გააკეთებს სკოლის დამთავრების შემდეგ, ამბობს, რომ გამყიდველად მუშაობა სურს.

ელენეს უფროსი ძმის დაკვირვებით, ბოლო დროს მისი და თანაკლასელებთან ნაკლებად ურთიერთობს. მისი 

ვარაუდით, ამის მიზეზი შეიძლება იყოს მათ შორის არსებული განსხვავებული ინტერესები და ცხოვრების აჩქა-

რებული ტემპი – გაკვეთილების შემდეგ უმრავლესობა სპორტულ, ხელოვნების ან ენების შემსწავლელ წრეებში 

დადის, ელენესთვის კი ეს გამოცდილება უცხოა, რადგან სმენასთან დაკავშირებულ სირთულეზე მორგებული და 

სპეციალური საკომუნიკაციო მეთოდებით მიმდინარე საინტერესო წრეები არ არსებობს.

ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, როგორიცაა სკოლაში სწავლის 

შეწყვეტა ან საშუალო საფეხურზე სწავლის გაგრძელება, ნაჩქარევად არ უნდა მიიღონ და ბევრი ფაქტორი 

უნდა აწონ-დაწონონ. ელენეს ოჯახი აცნობიერებს, რომ ორი წლის განმავლობაში, სანამ ელენე სავალდე-

ბულო განათლებას დაასრულებს, შესასრულებელია გარკვეული სამუშაო, რაც თითოეულ მათგანს და ელე-

ნესაც მომავალ ცხოვრებაზე უფრო ინფორმირებული და დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების შესაძ-

ლებლობას მისცემს.

მაშასადამე, ასეთ საკითხზე ფიქრით, მსჯელობითა და შესაბამისი ნაბიჯებით ელენეს ტრანზიციის პროცესი მე-8 

კლასიდან იწყება.

მაგალითი
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მამოზარდის ტრანზიციის გეგმა, იდეალურ შემთხ-
ვევაში, ცხოვრების მიმდინარე ეტაპის დასრულე-
ბამდე იწყება და საინტერესო სამუშაო ადგილის 
მოძიებითა და დასაქმებით მთავრდება. თუმცა, და-
საქმებამდე მოზარდმა შესაძლებელია გრძელი ან 
შედარებით მოკლე გზა გაიაროს: სრული ან არას-
რული საშუალო განათლების მიღებით; ფორმალუ-
რი ან არაფორმალური მომზადების პროცესში ჩაბ-
მით; მოხალისეობით ანდა სტაჟირებით და სხვა.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ამ პროცესს მიმართუ-
ლებას თავად ახალგაზრდა და მისი მხარდამჭერი 
ახლობლები აძლევენ, ხოლო პროცესის ორგანი-
ზებაში მათ ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის 
შემუშავება ეხმარებათ.1

1 ტრანზიციის პროცესის წარმართვას წინასწარ შემუშავებული გეგმის საფუძველზე რეკომენდაციას უწევს სპეციალური საჭი-
როების განათლების განვითარების ევროპული სააგენტო (EADSNE) 19 ქვეყნის დარგის ექსპერტთა, სპეციალური საგანმანათ-
ლებლო საჭიროების მქონე ახალგაზრდა პირთა და მათი ოჯახის წევრთა გამოცდილების ერთობლივ ანალიზზე დაყრდნობით 
(Soriano, 2006).

ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმა (იტგ) ასა-
ხავს კონკრეტული ადამიანისა და მისი მხარ-
დამჭერი გუნდის თანმიმდევრული მუშაობის 
პროცესს, რომლის მიზანია პიროვნების უზრუნ-
ველყოფა დროული, ხელშემწყობი მოსამზადებე-
ლი სამუშაოს ჩატარებითა და საჭირო მომსახუ-
რებით, რათა გადასვლა მოქნილი იყოს.

ამ გზაზე სამი, ერთმანეთში გარდამავალი შუ-
ალედური მიზანი და ფაზა გამოიყოფა (Soriano, 
2006). განვიხილოთ თითოეული მათგანი ელენეს 
მაგალითზე. 

I ეტაპი: ორიენტაცია

II ეტაპი: მომზადება
III ეტაპი: დასაქმება

საკუთარ თავსა და 

გარემოში არსებულ 

შესაძლებლობებში 
გარკვევა

გადაწყვეტილების მიღება

სწავლა

მომზადება

გადამზადება

გაძლიერება 

დასაქმება

,,მიყოლა’’
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მა 1. ორიენტაციის ფაზა 

ამ პირველი და მოსამზადებელი ფაზით იწყება 
ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის შედგენა. 
ორიენტაციის ფაზის მიზანია, ახალგაზრდა პირს 
ხელი შეუწყოს სასურველი სამსახურისა და შესა-
ბამისი მომზადების ადგილის შესახებ ინფორმა-
ციის მოძიებაში, გაანალიზებასა და ინფორმირე-
ბული გადაწყვეტილების მიღებაში. 

ამ ფაზაზე მუშაობის დაწყება რეკომენდებულია 
ცხოვრების წინმსწრები ეტაპის დასრულებამდე. 
ანუ ორიენტაციის ფაზა მანამდე უნდა დაიწყოს, 
სანამ, მაგალითად, მოსწავლე საბაზო ან საშუ-
ალო განათლების საფეხურს დაასრულებს; ან და-
საქმებულს სამუშაო ხელშეკრულების ვადა ამო-
ეწურება და ა. შ. რაც უფრო დროულად დაიწყება 
პროფესიული ორიენტაციის პროცესი, მით უფრო 
მეტად გაცნობიერებულ გადაწყვეტილებას მი-
იღებს ახალგაზრდა საკუთარი მომავლის შესახებ.

ამ ეტაპზე აქტუალურია: პიროვნების წახალისე-
ბა თვითგამორკვევისკენ – რაც საკუთარი სურ-
ვილების, ინტერესებისა და შესაძლებლობების 
ანალიზს გულისხმობს; მისი ინფორმირება არ-
სებული თუ პოტენციური დასაქმების ადგილე-
ბის შესახებ; პიროვნების ხელშეწყობა მის მიერ 
შერჩეული დასაქმების ადგილების მონახულება-
სა და გაცნობაში; მხარდაჭერა მოსამზადებელი 
პროგრამებისა და საგანმანათლებლო დაწესე-
ბულებების განსაზღვრაში; პირობების შექმნა 
შერჩეულ მოსამზადებელ ადგილებზე მიღებული 
შთაბეჭდილებების შესაფასებლად და არჩევანის 

გასაკეთებლად. ხშირ შემთხვევაში, ორიენტაციის 
პროცესში შეიძლება აქტუალური სწორედ არჩე-
ვანის გაკეთების უნარის გავარჯიშებაც კი იყოს 
(ჰესტეტუნი, 2010). 

პროფესიული ორიენტაციის პროცესიშეიძლება 
ხორციელდებოდეს მრავალფეროვნად, სხვადასხ-
ვა რგოლის მეშვეობით2. აღნიშნულ მომსახურე-
ბაზე პასუხისმგებლობას სხვადასხვა სექტორი 
იღებს: სკოლა, პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულება, დასაქმების ადგილი, კლუბი, და-
საქმების ბიურო და სხვა. პროფესიული ორიენტა-
ცია შესაძლებელია ინდივიდუალური კონსულტა-
ციის სახით ანდა ჯგუფურად მიმდინარეობდეს. 

სამუშაო, რომელიც ორიენტაციის ეტაპის ფარგ-
ლებში ხორციელდება, აისახება ინდივიდუალური 
ტრანზიციის გეგმაში.

საუკეთესო შემთხვევაში, ორიენტაციის ფაზაში 
პიროვნების შესახებ მდიდარ ინფორმაციასა და 
ღრმა ანალიზის შესაძლებლობას პორტფოლიო 
იძლევა. 

პორტფოლიო, იგივე საქაღალდე, მისი მფლო-
ბელის მიერ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა 
კონტექსტში (მაგალითად, საბაზო განათლების 
მიღების, ხელოვნების წრეში სიარულის, ბანაკ-
ში მოხალისეობის, კონკურსში მონაწილეობის ან 
დღის ცენტრის მომსახურების მიღების დროს) 
შექმნილი ინდივიდუალური ნამუშევრების კრე-
ბულია. პორტფოლიოში შეიძლება განთავსებული 
იყოს მეგობრებისთვის გაკეთებული ვარცხნილო-

2 აღნიშნულ გზამკვლევში ცალკე თავის ფარგლებში დეტალურად არის განხილული პროფესიული ორიენტაციის მნიშვნელო-
ბა, ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე მისი მიმდინარეობის თავისებურებები, განხორციელების შესაძლებლობები და სხვადასხვა 
დროს პროფესიული ორიენტაციის პროცესში ჩართული მხარეების როლი.
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მაბების ამსახველი ფოტომასალა; შეკერილის ან 
მოქსოვილის თარგები და ფოტოები; ნახატები; 
ნაძერწი მასალის ფოტოები; მოხალისეობის ამ-
სახველი ვიდეოჩანაწერები და მიღებული სარე-
კომენდაციო წერილები. წესისამებრ, ნამუშევ-
რებს თან ახლავს როგორც მისი მფლობელის, ისე 
სხვათა (მასწავლებლის, თანატოლის, მენტორის, 
ფსიქოლოგის და ა.შ.) თვისებრივი თუ რაოდენობ-
რივი შეფასებები, რეკომენდაციები ანდა მიღწე-
ვის დამადასტურებელი დოკუმენტები (სიგელი, 
ცნობა, მადლობის წერილი, სერტიფიკატი).

მასალის ანალიზისას, საქაღალდეში ნამუშევრე-
ბის ორგანიზებულად თავმოყრა თვალსაჩინოს 
ხდის მფლობელის წინსვლის დინამიკას.

შესაბამისად, რეკომენდებულია პორტფოლიო 
სარჩევითა და განყოფილებებით იყოს მოწეს-
რიგებული, ხოლო თვალსაჩინოებებით გამდიდ-
რებული მასალა (ფოტო/ვიდეო/აუდიოჩანაწერი) 
– დასათაურებული და დათარიღებული (იხ. პორ-
ტფოლიოს ორგანიზების ერთ-ერთი შესაძლო მა-
გალითი).

ინფორმაცია მფლობელის შესახებ
– პირადი მონაცემები
– ოჯახის წევრები
– საცხოვრებელი ადგილი და პირობები
– ფორმალური განათლების ისტორია
– არაფორმალური განათლების ისტორია
– საყვარელი საქმიანობა, ჰობი
– ინტერესები
– პიროვნული თავისებურებები, თვისებები
– მხარდამჭერი სოციალური წრე / მეგობრები
–  სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

მიღწევები
–  მასწავლებლის შეფასება საგნობრივ პროგრა-

მებში, საფეხურის
– თვითშეფასებები
– თანატოლების შეფასება
– სხვა სპეციალისტების შეფასება
– დიპლომი / სიგელი / სერტიფიკატი
– რეკომენდაციის წერილები
– არტეფაქტები / ნამუშევრები

თანმიმდევრული პროგრესი / წინსვლა
– სემესტრის, წლის თუ საფეხურის მიზნები
– წინსვლის დინამიკა
– ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
– წინსვლისთვის საჭირო მომსახურება / რესურსი
– არტეფაქტები / ნამუშევრები

სამომავლო მიზნები

–  დაკავშირებული სწავლასთან, ცხოვრებასთან, 
პროფესიულ ორიენტაციასთან, მოხალისეობას-
თან, სტაჟირებასთან და დასაქმებასთან

– ტრანზიციის გეგმა, თანდართული დოკუმენტაცია
 – არტეფაქტები / ნამუშევრები
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მა რაც უფრო მდიდარია საქაღალდე მასალით, მით 
უფრო მკაფიოდ იკვეთება პიროვნების ინდივიდუ-
ალური პორტრეტი მისი წარსული და მიმდინარე 
გამოცდილებით. ეს კი, თავის მხრივ, უფრო ნა-
თელ წარმოდგენას უქმნის პირადად მის მფლო-
ბელს და სხვებსაც სასურველ მომავალზე.

რეკომენდებულია, პიროვნების ტრანზიციის გეგ-
მაზე მუშაობის პროცესი სწორედ ამ ინფორმა-
ციის გაანალიზებითა და ანალიზის შედეგებზე 
დაყრდნობით დაიწყოს.

ელენეს პორტფოლიო საკმაოდ მწირია. მასში არსებული ინფორმაცია ეხება მხოლოდ ელენეს საჯარო სკოლაში 

მიმდინარე სასწავლო პროცესს, იქ მიღწეულ შედეგებსა და შეფასებებს.

მასწავლებლის დახასიათებისა და განმავითარებელი შეფასებებით იკვეთება, რომ ელენეს განსაკუთრებული ინ-

ტერესი რომელიმე საგნის მიმართ არ გააჩნია; თუმცა ის პასუხისმგებლობით ეკიდება დავალებებს და ყოველთვის 

ასრულებს მათ; კლასში დამოუკიდებელი მუშაობა უჭირს; ჯგუფური მუშაობისას უფრო მეტად პასიურობს; კლასე-

ლების მიმართ კეთილგანწყობილია, თუმცა ახლო მეგობრობა მათთან არ აკავშირებს.

პორტფოლიოში არის სხვადასხვა კლასში შესრულებული რამდენიმე ნამუშევარი – ნახატებით გაფორმებული 

ნაწერები. 

მასალის გაანალიზების შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ პორტფოლიოს ინფორმაცია საკმარისად არ ასახავს 

ელენეს ინტერესებს, შესაძლებლობებსა და ფასეულობებს. 

ამიტომ, ელენეს შესაძლებლობებისა და ინტერესების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოძიება და მისი ორგა-

ნიზება პორტფოლიოში იტგ-ის პირველი ფაზის ამოცანა შეიძლება გახდეს. 

მაგალითი (გაგრძელება)

საკუთარ შესაძლებლობებსა და ინტერესებში 
გარკვევისას ხშირად ვლინდება თავად ინტერე-
სების სფეროს გაფართოების საჭიროება. ამ მი-
მართულებით რეფლექსიის პროცესის წახალი-
სება შესაძლებელია ისეთი ინსტრუმენტებისა 
და მეთოდების გამოყენებითაც, როგორებიცაა: 
პიროვნების ინტერესების საკვლევი კითხვარი, 

ა. ჰოლანდის ტესტი, პიროვნულ ფასეულობათა 
შეფასება და სხვა. ამავდროულად, გასათვა-
ლისწინებელია, რომ ამ ინსტრუმენტების გამო-
ყენების მიზანია პიროვნებაში თვითშემეცნების 
პროცესის გააქტიურება-წახალისება, და არა 
პიროვნების შეფასება (ჰესტეტუნი,2010). 
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ელენესთვის განკუთვნილი ტრანზიციის გეგმაზე მუშაობისას ორიენტაციის ეტაპზე შეიძლება შედგეს ორწლიანი 

გეგმა, რომელიც განხორციელდება მე-8 და მე-9 კლასში ელენეს სასწავლო პროცესის ფარგლებში ან პარალე-

ლურად. 

გეგმის მთავარი მიზნები:

– ინტერესების სფეროს გასაფართოებლად, უფროსი ძმისა და კლასის დამრიგებლის მხარდაჭერით, ელენე არკ-

ვევს, რა წრეები არსებობს მის ირგვლივ და საცდელად ეწერება მისთვის საინტერესო წრეში/წრეებში;

– ოჯახის წევრებისა და პროფესიული განათლების დაწესებულების მხარდაჭერით ელენე ეცნობა პროფესიული 

პროგრამების ჩამონათვალს და სტუმრობს მისთვის საინტერესო პროფესიების დასაქმების ადგილებს;

– დასაქმების ადგილების სპეციფიკასა და მოთხოვნებში უკეთ გარკვევის მიზნით, დედისა და სპეციალური მასწავ-

ლებლის მხარდაჭერით, ელენე არჩევს დასაქმების რამდენიმე ადგილს და მოსინჯავს თავს მოხალისედ. მაგალი-

თად: რამდენიმე ახლომდებარე, სხვადასხვა ტიპის მაღაზიაში გამყიდველის დამხმარედ. 

შესაბამისად, ელენეს ტრანზიციის გეგმის დოკუმენტი აღნიშნულ ეტაპზე შემდეგნაირად შეიძლება გამოიყურებო-

დეს:

მაგალითი (გაგრძელება)

სპეციფიკური ინსტრუმენტების მეშვეობით მიღე-
ბული ინფორმაცია ასევე შეიძლება გახდეს პორ-
ტფოლიოს ნაწილი. 

ახალგაზრდამ თავისი პროფილისა და მის გარ-
შემო არსებული შესაძლებლობების ანალიზის 
საფუძველზე გამოკვეთა მნიშვნელოვანი გადაწყ-
ვეტილებების მიღების მიმართულება:

(ა) როგორ მოემზადოს სასურველი სამუშაოსთვის 
– ჩაერთოს ფორმალურ საგანმანათლებლო პრო-
ცესში; მოემზადოს არაფორმალურად; თუ სცა-
დოს ბედი და დასაქმების ადგილზევე გაიწაფოს 
და აითვისოს საჭირო სამუშაო უნარ-ჩვევები. 

(ბ) რომელ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
ჩაირიცხოს ან სტაჟირებისა თუ დასაქმების რა 
ადგილებს მიმართოს.
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ძირითადი მიზანი:

მე-9 კლასის ბოლოს ელენემ უნდა განსაზღვროს მომავალი დასაქმებისა 

და შესაბამისი მომზადების ადგილი

შუალედური მიზნები:

ინტერესების წრის გაფართოება, პრიორიტეტული საქმიანობების გამოყოფა;

პრიორიტეტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული პროფესიების გაცნობა, მოძიება, 

მოსინჯვა და არჩევანის გაკეთება.

მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი აქტივობები:

ელენე არკვევს გარშემო არსებულ 
და მისთვის საინტერესო წრეებს 
სხვადასხვა საქმიანობის მოსასინ-
ჯად.

ელენე ეცნობა პროფესიებისა და 
შესაბამისი საგანმანათლებლო 
პროგრამების ჩამონათვალს, არ-
ჩევს პროგრამებს გასაცნობი ვი-
ზიტებისთვის.

ელენე მოსინჯავს თავს მაღაზიის 
გამყიდველის დამხმარედ (სხვა-
დასხვა ტიპის სამ მაღაზიაში).

ვადა: 10 თვე ვადა: 8 თვე ვადა: 9 თვე

პასუხისმგებელი პირი:

ელენე 

დამრიგებელი

ძმა

პასუხისმგებელი პირი:

ელენე

სპეც. მასწავლებელი

მამა

დედა

პასუხისმგებელი პირი:

ელენე

სპეც. მასწავლებელი

ხელმოწერა: ხელმოწერა: ხელმოწერა:

დამატებითი შენიშვნა:

წლის ბოლოს, აქტივობებისა და მიზნების გადახედვის შემდეგ, ელენესა და სხვათა მოსაზრებების გაც-
ნობისა და მსჯელობის საფუძველზე შედგება შემდეგი 6 თვის გეგმა.

ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის დოკუმენტი

სახელი და გვარი

ელენე ბ.

სტატუსი

მოსწავლე √

სტუდენტი

სამუშაოს მაძიებელი

.....................................

იტგ-ის ფაზა

I ორიენტაცია √

II მომზადება

III დასაქმება

თარიღი

2015, 25 სექტემბერი
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მახაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ტრანზიციის 
პირველი ეტაპი – ორიენტაცია დასრულებულია, 
როდესაც ახალგაზრდა პირი მიიღებს რეალის-
ტურ და ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას:

(ა) სასურველი დასაქმების ადგილის შესახებ; 

(ბ) დასაქმებისთვის შესაბამისი მომზადების ად-
გილის შესახებ. 

ამ გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ პირი ბუ-
ნებრივად გადადის ტრანზიციის გეგმის მეორე – 
მომზადების ეტაპზე. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგჯერ დასაშვებია 
ახალგაზრდა პირმა პროფესიული ორიენტაციის 
ფაზის შედეგად მაშინვე გადაწყვიტოს დასაქმება 
და არ მოისურვოს ან არ დასჭირდეს სპეციფიკუ-
რი მომზადება ან გადამზადება. ამ შემთხვევაში 
ის ძალიან სწრაფად, დასაქმების ადგილზე, ერ-
თდროულად გაივლის ტრანზიციის მეორე (მომ-
ზადება/გადამზადება) და მესამე (დასაქმება) ფა-

ზებს. ამის ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება იყოს 
კურიერად, ბენზინგასამართ სადგურზე ან ავტო-
სამრეცხაოში დასაქმება და მუშაობის დაწყები-
სას შესაბამისი ინსტრუქტაჟის მიღება შესასრუ-
ლებელი სამუშაოს შესახებ. 

2. მომზადების ფაზა

მეორე ფაზა ფოკუსირებულია მომზადების პრო-
ცესზე, რომლის მიზანია პიროვნებისთვის სა-
სურველი სამუშაოს შესაბამისი კომპეტენციის 
დაუფლება, კვალიფიკაციისა და მისი დამადას-
ტურებელი სერტიფიკატის მიღება. როგორც 
წესი, ამ ეტაპზე პიროვნების მხარდამჭერი სექ-
ტორი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესე-
ბულებაა. თუმცა არც აქ არის გამორიცხული, პი-
როვნება ფორმალური პროფესიული განათლების 
გარეშე, არაფორმალურად ემზადებოდეს ან იძენ-
დეს კომპეტენციას. ნებისმიერ შემთხვევაში მას 
მხარდაჭერას უწევს ის დაწესებულება, რომელიც 
ჩაბმულია მისი მომზადების პროცესში.

ელენეს შემთხვევაში მეორე ფაზის მაგალითი შეიძლება იყოს ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის პირველი 

ფაზის აქტივობების შედეგად არჩეული გამყიდველ-კონსულტანტის პროფესიულ პროგრამაზე დარეგისტრირება, 

სწავლა და კვალიფიკაციის მოპოვება. თუ საჭიროება მოითხოვს, ამავე გეგმაში აისახება სწავლის დაწყებამდე 

აუცილებელი მოსამზადებელი სამუშაო, რათა სასწავლო გარემო ელენესთვის ხელშემწყობი, ხელმისაწვდომი, 

ბარიერებისგან თავისუფალი გახდეს.

მაგალითი (გაგრძელება)
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მა შესაბამისად, ინდივიდუალური ტრანზიციის 
გეგმის დოკუმენტში აისახება ინფორმაცია პი-
როვნების განათლების, მომზადების, წინსვლის 
პროცესისა და მიღწევების შესახებ. ამ შემთხვე-
ვაში, ძირითადი მიზანი სასურველი პროფესიული 
კვალიფიკაციისა თუ კომპეტენციების დაუფლება 
იქნება. შუალედური მიზნების სახით შესაძლებე-
ლია დაიგეგმოს საგანმანათლებლო პროგრამითა 
და მისი შემადგენელი მოდულებით გათვალის-
წინებული მიზნები (სასწავლო შედეგები); და თუ 
აუცილებელია, ყველა მოსამზადებელი სამუშაოს 
შესრულება, რათა სტუდენტმა სასწავლო პროცე-
სი სრულფასოვნად დაიწყოს. ბოლოს, მიზნების 
მისაღწევად დაგეგმილ აქტივობებში ჩაინიშნება 
სწავლა-სწავლების მეთოდები, რომელთა დახმა-
რებითაც სტუდენტი სასურველ პროფესიას ეუფ-
ლება. 

თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუკი ახალგაზრდა არ 
საჭიროებს რაიმე სახის მოსამზადებელ სამუშაოს 
ან დამატებით მომსახურებას იმისთვის, რომ ჩა-
ებას პროფესიულ სასწავლო პროცესში (მისთვის 
მისაღებია სტანდარტულად მიმდინარე სასწავლო 
პროცესი: პროფესიული პროგრამით გათვალის-
წინებული სასწავლო შედეგების მიღწევა მოდულ-
ში განსაზღვრული გზებით), ინდივიდუალური 
ტრანზიციის გეგმის დოკუმენტში მოკლედ და არ-
გუმენტირებულად ჩაიწერება, თუ რატომ არ არის 
საჭირო დამატებითი მომზადება. ამით თავიდან 
იქნება აცილებული პროფესიული პროგრამით 
განსაზღვრული დებულებების დუბლირება. 

მაგალითისთვის განვიხილოთ ელენეს ინდივიდუ-
ალური ტრანზიციის მეორე ფაზის გეგმის შესაძ-
ლო ნიმუში.

ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის დოკუმენტი

სახელი და გვარი

ელენე ბ.

სტატუსი

მოსწავლე √

სტუდენტი

სამუშაოს მაძიებელი

.....................................

იტგ-ის ფაზა

I ორიენტაცია √

II მომზადება

III დასაქმება

თარიღი

2016, 25 სექტემბერი

ძირითადი მიზანი:

ელენეს აქვს გამყიდველ-კონსულტანტის კვალიფიკაცია.

შუალედური მიზნები:

– სასწავლო გარემო მორგებულია ელენეს სმენის საჭიროებებზე;

– სასწავლო მასალა გამრავალფეროვნებულია და ითვალისწინებს ელენეს სმენის საჭიროებებს;

– გამყიდველ-კონსულტანტის სასწავლო პროგრამის პედაგოგები ელენესთან კომუნიკაციის ეფექტურ 
მეთოდებს იყენებენ;

– ელენემ ჯგუფელებს მასთან ეფექტური კომუნიკაციის სტრატეგიების გამოყენება ასწავლა;

– ელენე დაეუფლა გამყიდველ-კონსულტანტის სასწავლო პროგრამით დადგენილ კომპეტენციებს (მო-
დულებისა და სასწავლო მეთოდების, აგრეთვე მათი შეფასებების შესახებ იხ. პროგრამისა და მოდულების 
სტანდარტული დოკუმენტები და შეფასების უწყისები). 
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მამიზნების მისაღწევად დაგეგმილი აქტივობები:

ყველა ოთახში, სადაც 
მიმდინარეობს გამყიდ-
ველ-კონსულტანტის 
პროგრამის სწავლება, 
მინიმუმამდეა შემცირე-
ბული ფონური ხმაურის 
დონე, უზრუნველყოფი-
ლია კარგი განათება, 
სკამები განლაგებულია 
ნახევარწრეზე; სასწავლე-
ბელში განგაშის სიგნალი3 
მოიცავს ნათებასაც.

ყველა მოდულის სას-
წავლო აუდიო- და ვიდე-
ომასალას თან ერთვის 
ტექსტი.

ყველა მასწავლებელი 
ელენესთან ურთიერ-
თობისას მიმართავს 
ეფექტური კომუნიკაციის 
სტრატეგიებს: დაფას, პი-
რისპირ ესაუბრება სტუ-
დენტებს, საჭიროების 
შემთხვევაში ტერმინსა 
და მის განმარტებას წერს 
დაფაზე, აქტიურად იყე-
ნებს ვიზუალურ მინიშნე-
ბებს.

ჯგუფის წევრების შესაამ-
ხანაგებლად და გასაც-
ნობად აქტივობა-თამაში: 
„რა მიყვარს“ და „რა 
მეხმარება სწავლასა და 
ურთიერთობებში“.

ვადა: 1 კვირა, 

სწავლის დაწყებამდე

ვადა: 1 კვირა, 

სწავლის დაწყებამდე

ვადა: 3 დღე, 

სწავლის დაწყებამდე

ვადა: 3სწავლის დაწ-
ყების I დღე (შეიძლება 
გამეორება პირველი 
კვირის განმავლობაში) 

პასუხისმგებელი პირი:
პროფესიული სასწავლებ-
ლის ტექნიკური პერსონა-
ლი, ინკლუზიური განათ-
ლების სპეციალისტი

პასუხისმგებელი პირი:
პროფესიული სასწავლებ-
ლის IT სპეციალისტი, მო-
დულების მასწავლებლები

პასუხისმგებელი პირი:
მოდულის მასწავლებლე-
ბი, ელენე, ინკლუზიური 
განათლების სპეციალის-
ტი

პასუხისმგებელი პირი:
ელენე, გამყიდველ-კონ-
სულტანტის პროგრამის 
პრაქტიკის მასწავლებელი

ხელმოწერა: ხელმოწერა: ხელმოწერა: ხელმოწერა:

დამატებითი შენიშვნა:

ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი გადაამოწმებს ელენესთან, ხომ არ გამოვლინდა სწავლა-სწავ-
ლების ან სტუდენტური ცხოვრების მიმდინარეობისას დამატებითი საჭიროება. შემდეგი შეხვედრა ჩანიშ-

ნულია 25 ნოემბერს, 16:00-ზე, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის სამუშაო ოთახში.

ელენეს ტრანზიციის გეგმიდან ნათლად ჩანს, 
როგორ ემზადება პროფესიული სასწავლებელი 
მთლიანად, კონკრეტული პროგრამის ყველა მას-
წავლებელი და თავად ელენე სასწავლო პროცე-
სის დასაწყებად. ელენეს საგანმანათლებლო სა-
ჭიროების გათვალისწინებით (სმენის სირთულე) 
საჭიროა სტანდარტულად განსაზღვრულ სასწავ-
ლო გარემოსთან ადაპტაცია (ოთახები, აუდიო-

ვიდეო სასწავლო რესურსი, მასწავლებლები და 
ჯგუფელები). შესაბამისად, სწავლის დაწყებამდე 
სრულდება სწორედ ის სამუშაო, რომელიც ხელს 
უწყობს სასწავლო პროცესში ელენეს სრულფა-
სოვნად ჩაბმას. 

შემთხვევები, როდესაც აუცილებელი ხდება 
სასწავლო მოდულში განსაზღვრული სასწავლო 

3 ყველა სასწავლო დაწესებულებაში არსებობს კრიტიკულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმა, განგაშის სიგნალი და ევაკუაციის 
გეგმა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის, მათ შორის სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთათვის. 
ამისთვის საჭიროა სასწავლებლის საგანგებო სიტუაციების მართვის ჯგუფმა განიხილოს პიროვნების საჭიროებები მასთან 
ერთად, მოარგოს გარემო მის საჭიროებებს და ჩააბას ის გარკვეული რეგულარულობით დაგეგმილ ევაკუაციის ვარჯიშებში. 
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მა შედეგებისა და შეფასების პროცესის ინდივიდუ-
ალური მორგება, გზამკვლევში დეტალურად არის 
განხილული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 
ფარგლებში.

ყველა კომპეტენცია, რომლებსაც ამ ეტაპზე ელე-
ნე ეუფლება, მისი შესრულებული დავალებები და 
შესაბამისი უკუკავშირები, გავლილი პრაქტიკის 
დროს მიღებული რეკომენდაციები ორგანიზებუ-
ლი სახით დაემატება ელენეს პორტფოლიოს, რაც 
პირადად მას და მომავალში დამსაქმებელსაც ნა-
თელ წარმოდგენას შეუქმნის მისი შესაძლებლო-
ბების, გამოცდილებისა და მიღწევების შესახებ.

ტრანზიციის მეორე ეტაპი პიროვნების ფორმალურ 
ან არაფორმალურ საგანმანათლებლო (მომზადება/
გადამზადების) პროცესთან ერთად მთავრდება. 
თუმცა, მნიშვნელოვანი და ტრანზიციის ერთიანი 
პროცესისთვის გადამწყვეტია, რომ მესამე, დასაქ-
მების ეტაპზე ზრუნვა – დასაქმების ადგილების მო-
ძიება და დამსაქმებლებთან მოლაპარაკება – მომ-
ზადების ფაზის დასრულებამდე დაიწყოს.

3. დასაქმების ფაზა

მესამე ფაზა საბოლოო შედეგის მიღწევას – და-
საქმებას უკავშირდება. აღნიშნული ფაზის მი-

ზანია ახალგაზრდა დასაქმდეს, შეინარჩუნოს 
სამსახური და მიიღოს თანამდევი სარგებელი – 
გაიუმჯობესოს ცხოვრების ხარისხი. 

მხედველობაშია მისაღები, რომ, როგორც სამუ-
შაო ადგილის ტიპი, ისე დამსაქმებელი შეიძლე-
ბა მეტად მრავალფეროვანი იყოს: თავისუფალ 
ბაზარზემცირე, საშუალო თუ დიდ კომპანიაში 
სრული ან არასრული დატვირთვით მუშაობიდან 
მოყოლებული, თვითდასაქმებით, მხარდაჭერით 
ან დაცულ სამუშაო ადგილზე (მაგალითად, სო-
ციალურ საწარმოში) დასაქმებით დამთავრებუ-
ლი. 

შესაბამისად, ინდივიდუალური ტრანზიციის 
გეგმის მესამე ეტაპზე ახალგაზრდა პირი, საჭი-
როების შემთხვევაში მხარდამჭერთან ერთად, 
აფორმებს ხელშეკრულებას დამსაქმებელთან. 
ეს ხელშეკრულება შეიძლება მოიცავდეს დასაქ-
მებას საცდელი ვადით, სტაჟირებას, დასაქმების 
ადგილზე გარემოს ან საქმიანობის ადაპტირები-
სა და უზრუნველყოფის პირობებს, დატვირთვის, 
დასვენებისა და დახმარების მოქნილ გრაფიკს 
ანდა სამსახურთან შეგუების პროცედურას. ამ 
დროს ახალგაზრდის მხარდაჭერაზე პასუხისმ-
გებელი პირი დასაქმების ადგილზე მიჰყვება პი-
როვნებას, თვალს ადევნებს ხელშეკრულების გა-
ფორმების პირობებსა და პირველადი შეგუების 
პროცესს.

ელენეს შემთხვევაში, ამ ფაზის მაგალითი შეიძლება იყოს სამთვიანი საცდელი ვადით ახლომდებარე დიდ სასურ-

სათო მაღაზიაში გაფორმებული ანაზღაურებადი სამუშაო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით, ელენეს პროდუქ-

ტის სარეალიზაციოდ გატანამდე მისი რაოდენობრივი და თვისებრივი შემოწმება, დახლზე განლაგება და პრო-

დუქტის შენახვის ვადების კონტროლი ევალება. ელენეს შეუძლია მომხმარებელს კონსულტაციაც გაუწიოს ან 

სხვა კონსულტანტთან გაგზავნოს. საცდელი ვადის დასრულების შემდეგ ელენეს გრძელვადიანი ხელშეკრულება 

გაუფორმდება.

მაგალითი (გაგრძელება)
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მაინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის დოკუმენტი

სახელი და გვარი

ელენე ბ.

სტატუსი

მოსწავლე 

სტუდენტი

სამუშაოს მაძიებელი

სხვა: დასაქმებული 
ხანმოკლე ხელშეკრულე-
ბით √

იტგ-ის ფაზა

I ორიენტაცია 

II მომზადება

III დასაქმება√

თარიღი

2016, 17 აპრილი

ძირითადი მიზანი:

ელენე სასურსათო მაღაზიაში გამყიდველ-კონსულტანტად მუშაობს.

შუალედური მიზნები:

� - სახლთან ახლომდებარე სასურსათო მაღაზიების იდენტიფიცირება, გაცნობა და დასაქმების 
შესაძლებლობის მოკვლევა: მეპატრონესთან, მენეჯერთან შეხვედრა, მოლაპარაკება; სამთვიანი საცდე-

ლი ვადით ელენეს გამყიდველის დამხმარედ გაფორმება;

� - ელენესთვის სამთვიანი ხელშეკრულების პირობებში გამყიდველის დამხმარის პოზიციაზე 
გამოცდილების მიღება;

� - ელენესთან გრძელვადიანი შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებაზე მუშაობა სამთვიანი სა-
მუშაო გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე.

მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი აქტივობები:

• ელენე მხარდამჭერ პირთან ერთად ეცნობა სახლ-
თან ახლომდებარე სასურსათო მაღაზიებს; 
• მხარდამჭერ პირთან ერთად არკვევს, არის თუ არა 
ვაკანსია გამყიდველის დამხმარის პოზიციაზე; 
• დამსაქმებლის იდენტიფიცირების შემთხვევაში 
ელენე მხარდამჭერ პირთან ერთად ხვდება მას, თავს 
წარუდგენს და უთანხმებს საცდელი ვადით დასაქმე-
ბის ხელშეკრულების პირობებს.

• ელენე ეცნობა გამყიდველის თანაშემწის საქმიანო-
ბას, სამუშაო გარემოს და თანამშრომლებს;
• ელენე ასრულებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 
საქმიანობებს თანაშემწის ან გამყიდველის დახმარე-
ბით, და ეს დახმარება თანდათან მცირდება.

ვადა: 2 თვე ვადა: 3 თვე 

პასუხისმგებელი პირი:
ელენე 
მხარდამჭერი პირი
დამსაქმებელი

პასუხისმგებელი პირი:
ელენე 
მხარდამჭერი პირი
გამყიდველი 

ხელმოწერა: ხელმოწერა: 

დამატებითი შენიშვნა:

მას შემდეგ, რაც დამსაქმებელს გააცნეს ელენეს საჭიროებები და ამ საჭიროებებთან გამკლავების სტრა-
ტეგიები, დამსაქმებელმა გადაწყვიტა, გარკვეულწილად შეეცვალა გარემო, რათა შეემცირებინა ფონური 
ხმაურის წყარო მაღაზიაში. შეცვლილმა პირობებმა დადებითად იმოქმედა ელენეს სმენით აღქმაზე, შემ-
ცირდა სხვა თანამშრომლების გადაღლილობის ხარისხი და ეს მომხმარებელთა ინტერესებსაც შეეხო.
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მა დასაქმების შემდეგ მნიშვნელოვანია ახალგაზრ-
და პირისთვის „მიყოლის“ მომსახურების გაწევა, 
რომლითც დადგინდება, თუ რამდენად ეფექტუ-
რად ჩაება დასაქმებული პირი სამუშაო ცხოვრე-
ბის რუტინაში, როგორ მიმდინარეობს სამუშაოს-
თან ადაპტირების პროცესი, ხომ არ გამოიკვეთა 
რაიმე სირთულე ან ხომ არ სჭირდება დამატებით 
მხარდაჭერა. 

„მიყოლის“ მომსახურების მეშვეობით, საჭიროების 
შემთხვევაში, შესაძლებელი ხდება წარმოქმნილ 
სირთულეებზე დროული და ადეკვატური რეაგირე-
ბა. ეს კი ამცირებს სამუშაოს მიტოვების ან სამუშა-
ოდან პიროვნების დათხოვნის რისკს. თუ დასაქმე-
ბულს დროულად აღმოუჩენენ საჭირო დახმარებას, 
ის აგრძელებს მუშაობას და სწავლობს სირთულეებ-
თან დამოუკიდებლად გამკლავების სტრატეგიებს.

ადგილობრივი დასაქმების სამსახურის სპეციალისტი 3 თვეში ერთხელ ხვდება ელენესა და დამსაქმებელს, რათა 

დარწმუნდეს, რომ:

დროებითი ხელშეკრულების შემდეგ გაფორმდა ხანგრძლივი ხელშეკრულება; დასაქმებული, დამსაქმებელი და 

მომხმარებელი არ აწყდება განსაკუთრებულ სირთულეს მომსახურების/მუშაობის პროცესში.

ვიზიტების სიხშირე მცირდება წინამორბედი ვიზიტის შედეგებიდან გამომდინარე:

6 თვეში, მოგვიანებით – წელიწადში ერთხელ და ბოლოს წყდება. თუმცა, როცა აუცილებელია, ელენეს ყოველთ-

ვის შეუძლია გამოიჩინოს ინიციატივა და დახმარებისთვის ადგილობრივი დასაქმების სამსახურის სპეციალისტს 

მიმართოს.

„მიყოლის“ მომსახურების ფარგლებში ვიზიტე-
ბის სიხშირე მცირდება და ბოლოს სრულდება 
მას შემდეგ, რაც ამ მომსახურების მიმწოდებელი 
დარწმუნდება, რომ დასაქმებული საკმარისად 
გაძლიერდა; გაიზარდა დასაქმებულისა და მისი 
თანამშრომლების ურთიერთმხარდაჭერის კომპე-
ტენცია; დამსაქმებელსა და დასაქმებულს დამო-
უკიდებლად შეუძლიათ ნებისმიერ სირთულესთან 
გამკლავება.

დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის დადე-
ბული ხელშეკრულება, უშუალო ხელმძღვანელის, 
თანამშრომლისა თუ კლიენტისგან მიღებული 
უკუკავშირი და შეფასება პიროვნების არსებულ 
პორტფოლიოში ინახება. მომავალში, ეს მასალა 
დაეხმარება პორტფოლიოს მფლობელს, მხარ-
დამჭერ პირებთან ერთად დაგეგმოს განათლები-
სა თუ კარიერული წინსვლის შემდგომი პროცესი.
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მა

ºÆ ·ºÏ¶Â ÆÈÒÏºÇÂÅÂ ÆÌÃ¾ÅÈ»¾»Â·º ½º ÄÈÇÄ-
Ë¾ÍÎÅÂ ÆºÀºÅÂ·¾»Â· Çº·Åº½ ÀºÆÈ³Ç½º, ËÈÆ 
ÂÇ½ÂÏÂ½ÎºÅÎËÂ ÍËºÇÓÂ¼ÂÂÌ À¾ÀÆºÓ¾ ÆÎ¶º-
È»ÂÌ ÉËÈ¼¾ÌÂ, ËºÆ½¾ÇÂÆ¾ ÆÈÇºÐÂÅ¾ ÉÂËÂÌ 
ÀºË½º, ÆºÌ¶Â ³ºË·ÎÅ ÌÑÏº½ºÌÑÏº ½ºÐ¾Ì¾»ÎÅ¾-
»ºÌº ½º Ì¾ÊÍÈËÌ ÆÈÂ¼ºÏÌ. ეს ბუნებრივიცაა, 
რადგან ტრანზიცია, ანუ გადასვლა ცხოვრების 
გარკვეული ეტაპიდან შემდეგზე, კომპლექსური 
ხასიათის პროცესია და მის ეფექტურად წარმარ-
თვას არა მხოლოდ სხვადასხვა გამოცდილების 
მქონე პირების, არამედ სხვადასხვა ორგანიზა-
ციის, დაწესებულებისა თუ სფეროს გაერთიანე-
ბული და კოორდინირებული ძალისხმევა სჭირ-
დება (European Agency for Development in Special 
Needs Education, 2002).

გარდა ახალგაზრდა პირისა და მისი ოჯახისა, 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის, პროფე-
სიული საგანმანათლებლო დაწესებულებისა 
და დამსაქმებლისა, საჭიროების შემთხვევაში, 
ტრანზიციის პროცესში მონაწილე მხარეები 
შეიძლება გახდნენ: თემი, ადგილობრივი მარ-
თვის ორგანოები, დამსაქმებელთა ორგანი-
ზაციები, დღის მოვლისა თუ რეაბილიტაციის 
ცენტრები, სამსახურის მოძიებაში მონაწილე 
სააგენტოები, პროფესიული კავშირები, შეზ-
ღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არა-
სამთავრობო ორგანიზაციები, სოციალური 
საწარმოები, ადვოკატირებით დაკავებული 
სამთავრობო თუ არასამთავრობო, ადგილობ-
რივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები და 
სხვა. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ 
ტრანზიციის პროცესზე მუშაობა მრავალსექ-
ტორული თანამშრომლობაა.

მრავალსექტორული თანამშრომლობისას და-
წესებულებები კოორდინირებულად და რე-
გულარულად თანამშრომლობენ, საერთო 
მიზნებისა და პრაქტიკაში გამოვლენილი სა-
ჭიროებების საპასუხოდ ხვეწენ მომსახურება-
სა და რეგულაციებს, რაც, თავის მხრივ, ხელს 
უწყობს მათ მუდმივ წინსვლას.

იმისთვის, რომ მრავალსექტორული თანამშ-
რომლობა ეფექტურად წარიმართოს, თავიდან 
იყოს აცილებული საქმიანობის დუბლირება 
და დროის ფუჭად ხარჯვა, რეკომენდებულია, 
რომ ტრანზიციის პროცესის ყველა ეტაპზე 
(პროფესიული ორიენტაცია, მომზადება და 
დასაქმება), და განსაკუთრებით კი ერთი ეტა-
პიდან მომდევნოზე გადასვლამდე, სხვადასხვა 
უწყებას შორის დროული და ეფექტური კომუ-
ნიკაცია დამყარდეს.

მრავალსექტორული თანამშრომლობის წახა-
ლისებასა და ორგანიზებას სწორედ ინდივი-
დუალური ტრანზიციის გეგმა უწყობს ხელს, 
ერთი მხრივ, სხვადასხვა მხარესთან სამუშაო 
შეხვედრებით და, მეორე მხრივ, პროცესის 
დოკუმენტური ასახვით. შესაბამისად, რეკო-
მენდებულია ინდივიდუალური ტრანზიციის 
გეგმის დოკუმენტი იყოს სტრუქტურულად 
მარტივი და არა გადატვირთული, მასში გა-
მოყენებული ტერმინოლოგია კი – ნათელი და 
გასაგები ყველა მონაწილე მხარისთვის, განსა-
კუთრებით თავად სპეციალური საგანმანათ-
ლებლო საჭიროების მქონე ახალგაზრდისთ-
ვის.
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შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის მთავარი 
ორიენტირი პიროვნების დასაქმების ადგილზე/ზრდასრული ადამიანის ცხოვრების ეტაპზე გა-
დასვლის ხელშეწყობაა. ეს კი მხარეებს შორის სამოქმედო გეგმის შემუშავებითა და პროცესის 
მუდმივი თვალის მიდევნებით ხორციელდება.

ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმა და მის შექმნაში მონაწილე მხარეთა გუნდი პიროვნებას 
ეხმარება: 

1. გახდეს უფრო მეტად დამოუკიდებელი, აიმაღლოს მოტივაცია, უკეთ აღიქვას საკუთარი 
თავი და გაუჩნდეს თავდაჯერებულობის განცდა;

2. მოიძიოს დასაქმების შესაძლებლობა მისთვის სასურველ და სტაბილურ სამუშაო ადგილ-
ზე;

3. ეცადოს და თავისი ინტერესები თუ შესაძლებლობები შეუსაბამოს სამუშაოს მოთხოვნებსა 
და გარემოს;

4. პიროვნებასა და დამსაქმებელს შორის შექმნას ურთიერთმომგებიანი (“WIN-WIN”) სიტუ-
აცია.

ინდივიდუალური ტრანზიციის პროცესზე მუშაობა ახალგაზრდა პირთან ინტენსიურ კომუნი-
კაციას, მის პორტფოლიოში თავმოყრილი ინფორმაციის ერთობლივ ანალიზს ეყრდნობა და, 
თავის მხრივ, ამ პორტფოლიოს ნაწილიც ხდება.

პორტფოლიო და ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის დოკუმენტი მოიცავს ღრმა და ამომწუ-
რავ ინფორმაციას პიროვნების, მისი ოჯახის, პროფესიონალებისა და და მსაქმებლების თან-
მიმდევრულად და გუნდურად შესასრულებელი საკითხების შესახებ. 

პორტფოლიოს და ტრანზიციის გეგმის მფლობელი, აგრეთვე არსებული ინფორმაციის კონფი-
დენციალურობის გარანტი თავად ახალგაზრდაა. ამასთან, დასაქმებისას ახალგაზრდას წამყ-
ვანი როლი ეკისრება, რადგან თავისი ცხოვრების მოწყობით ყველაზე მეტად თვითონ არის 
დაინტერესებული. ამგვარად და თანდათანობით პიროვნება ძლიერდება საიმისოდ, რომ მომა-
ვალში დამოუკიდებლად მართოს საკუთარი ცხოვრება (Soriano, 2006).
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ამ პროცესში განსხვავებულია მონაწილე მხარეთა წვლილი და კომპეტენცია. ერთი მხრივ, მნიშვ-
ნელოვანია მოზარდისა და მისი ოჯახის წარმოდგენა სასურველ მომავალზე, რადგან თავიანთი 
მდგომარეობის ექსპერტები სწორედ ისინი არიან; მეორე მხრივ, მნიშვნელოვანია, რომ სპეცი-
ალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირისა და მისი ოჯახის სურვილებს სასურველი 
შედეგის მიღწევის პროცესში დახმარება აღმოუჩინონ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებმა, 
რომლებმაც იციან, რა რესურსებით, გზებით, მოქმედებებით და რა ვადებშია შესაძლებელი მიზ-
ნის მიღწევა. 

მთავარია, ახალგაზრდა პირი უზრუნველყოფილი იყოს ყველა საჭირო ინფორმაციით, პირობითა 
და მხარდაჭერით, რათა მოირგოს აქტიური როლი და ეს როლი შეინარჩუნოს ამ პროცესში. ამი-
ტომ, ხშირად, ოჯახი აქტიურად ერთვება ტრანზიციაზე მუშაობის დროს, როგორც ახალგაზრდა 
პირის ადვოკატი. თუმცა, ოჯახის მხრიდან მხარდაჭერისას, მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა 
– არა დომინანტური, არამედ საჭიროებიდან გამომდინარე საყრდენის ფუნქციის შესრულება.

შესაბამისად, მუშაობის პროცესში პროფესიონალების მხრიდან ახალგაზრდა პირის პირობებს 
(მის კულტურას, ფასეულობებს, რესურსებს) განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს.

იტგ-ზე მუშაობის პროცესის ძირითადი სახელმძღვანელო პრინციპებია: 

- სპეციალური საჭიროების მქონე პირის აქტიური მონაწილეობა საკუთარი იტგ-ის შექმნაში;

- მისი ოჯახის მონაწილეობა პროცესში;

- მულტისექტორული თანამშრომლობა, კავშირი ზოგად, პროფესიულ, არაფორმალურ განათ-
ლებასა და დამსაქმებელს შორის;

- მოქნილი პროცესი, რომელიც დროის სვლასთან ერთად პასუხობს ამ პროცესში ფასეულო-
ბებისა და გამოცდილების ცვლილებას. 
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თავი 3: 
მომზადება დამოუკიდებელი ცხოვრებისა      
და დასაქმებისთვის
ამ თავში განხილულია ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის პირველი ფაზა – როგორ იწყება პიროვნების 

ორიენტაცია საკუთარ თავში, გარშემო არსებულ შესაძლებლობებში და როგორ ყალიბდება დამოუკიდე-

ბელი ცხოვრებისა და სასურველი მომავალი საქმიანობის შესახებ ინფორმირებული გადაწყვეტილება. მო-

ცემულ თავში გარკვეული ადგილი ეთმობა სხვადასხვა მონაწილე მხარის როლს ამ პროცესში. 

რა არის პროფესიული ორიენტაცია?

კონკრეტული დასაქმების ადგილისა თუ საგან-
მანათლებლო პროგრამის არჩევამდე ადამიანი, 
ეტაპობრივად, გაცილებით უფრო ხანგრძლივ 
გზას გადის, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით შეიძლება 
ჩანდეს. 

პროფესიების შესახებ წარმოდგენები ჯერ კიდევ 
ადრეულ ბავშვობაში უახლოესი გარემოცვიდან, 
ოჯახის წევრებისა თუ ახლობლების პროფესიების 
გაცნობით ჩნდება. შემდეგ ემატება სკოლამდელი 
განათლების დაწესებულებაში მიღებული გამოც-
დილება, სულ მცირე, იმ რამდენიმე პროფესიის 
შესახებ, რომლებიც ბავშვის უსაფრთხოებასა და 
დაცულობას უზრუნველყოფს (მაგალითად, საგან-
გებო და გადაუდებელი დახმარების მომსახურება 
– 112: მაშველი, მეხანძრე, პოლიციელი, ექიმი). 
ხშირ შემთხვევაში ბავშვები სტუმრობენ სხვადას-
ხვა პროფესიის წარმომადგენლებს მათ სამუშაო 

ადგილზე ან პირიქით, მასპინძლობენ მათ ბაგა-
ბაღებში; ეცნობიან სამუშაო გარემოს, მასალას, 
უნიფორმას, სპეციალურ თამაშებს მართავენ ამ 
პროფესიებთან დაკავშირებული მასალითა და სა-
თამაშოებით. ეს პროცესი სკოლაში კიდევ უფრო 
ინტენსიური ფორმით ვლინდება. ერთი მხრივ, 
ანალოგიური აქტივობები გრძელდება ექსკურ-
სიებზე, სკოლაში სტუმრების მოწვევის დრო-
საც. მეორე მხრივ, გამოცდილება მდიდრდება და 
უფრო სპეციფიკური ხდება სხვადასხვა საგნისა 
თუ საგანთა ჯგუფების შესწავლის პროცესში. 
მოსწავლეები ეცნობიან სხვადასხვა პროფესიის 
წარმომადგენელთა საქმიანობას და ერთმანეთს 
ადარებენ მომიჯნავე სპეციალობებს, მაგალი-
თად, როგორებიც შეიძლება იყოს ისტორიკოსი, 
არქეოლოგი, არქიტექტორი, არქიტექტურული 
დეტალების რესტავრატორი და ა. შ.

საშუალო განათლების საფეხურის მისიაში გან-
საკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მოსწავლის 
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სწავლის გაგრძელებისა თუ შრომით საქმიანო-
ბაში ჩაბმისთვის (ეროვნული სასწავლო გეგმა, 
2017-2023). 

ამ პროცესში მშობლის, აღმზრდელის, მასწავ-
ლებლის როლი არა მხოლოდ პროფესიებზე 
ცოდნის გადაცემა და თვალსაწიერის გაფარ-
თოებაა, არამედ ფორმალურ თუ არაფორმა-
ლურ საგანმანათლებლო კონტექსტში იმის შემ-
ჩნევა და დანახვა, თუ რის მიმართ იჩენს ბავშვი 
განსაკუთრებულ ინტერესს, რა აქტივობა (ხე-
ლოვნების, მეცნიერების, კონსტრუირების, 
სხვებთან ურთიერთობის, ტექნოლოგიის და 
ა. შ.) იტაცებს და ახალისებს მას. ეს, ცხადია, 
უცილობლად არ გულისხმობს კავშირს მომავალ 
პროფესიასთან, თუმცა ამგვარი ინფორმაცია 
ინტერესების, მიდრეკილებებისა და ფასეულო-
ბების შესახებ ახალგაზრდას ეხმარება საკუთა-
რი განვითარების გზის გაანალიზებასა და სა-
სურველი პროფესიის არჩევაში. 

მომავალ ცხოვრებასა და საქმიანობაზე ფიქრი 
ოცნებებითა და ზოგადი წარმოდგენებით იწყება 
და თანდათან, ინტერესების დავიწროებითა და 
რამდენიმე ვარიანტიდან სასურველის არჩევით 
სრულდება. 

ცხოვრების მოცემულ ეტაპზე გაკეთებული არჩე-
ვანი კარგად გააზრებული რომ იყოს, არსებობს 
ღონისძიებათა სისტემა, რომელსაც პროფესი-
ული ორიენტაცია ჰქვია და რომელიც საკუთარი 
თავის, შრომითი ბაზრისა და საგანმანათლებლო 
შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის შეგ-
როვებას, ორგანიზებასა და სისტემად ქცევას გუ-
ლისხმობს (კუტალაძე, 2013; საქართველოს კანო-
ნი პროფესიული განათლების შესახებ). 

სავალდებულო სასწავლო საფეხურიდან დასაქ-
მების ადგილზე გადასვლა, ხშირ შემთხვევაში, 
კვალიფიკაციის მიღებასა და შესაბამის პროფე-
სიულ განათლებას მოითხოვს. ასეთი ტრანზი-
ცია მოქნილად და ეფექტურად ხორციელდება 
სწორედ წინასწარ დაგეგმილი, პროფესიული 
ორიენტაციის პროცესით, რომლის მეშვეობითაც 
ახალგაზრდა ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას 
იღებს. თანმიმდევრული პროფესიული ორიენტა-
ციის პროცესი ამცირებს პროფესიასთან მიმარ-
თებით მცდარი გადაწყვეტილებების ალბათობას, 
მომავალში არასასურველი საქმიანობის უხარის-
ხოდ შესრულების ან ამ საქმიანობის მიტოვების 
რისკს.

არცთუ იშვიათად, მიუხედავად გაცნობიერებუ-
ლი არჩევანისა, ადამიანები პროფესიას იცვლიან, 
ახალი სპეციალობით ინტერესდებიან, მუშაობას 
სხვა განხრით იწყებენ. ეს ბუნებრივი პროცესია 
და იგი ასევე პროფესიული ორიენტაციის საფუძ-
ველზე შეიძლება განხორციელდეს. შესაბამისად, 
პროფესიული ორიენტაცია ცხოვრებასთან ერ-
თად მიმდინარე, უწყვეტი პროცესია, რომელიც 
განსაკუთრებულ აქტუალობას გარკვეული ცვლი-
ლებებისთვის მომზადების ეტაპზე იძენს. 

ძირითადად, პროფესიული ორიენტაცია ზოგად-
საგანმანათლებლო სკოლაში სწავლის დროს 
ჩნდება და ამ პროცესის წარმართვისას მხარდამ-
ჭერიც, უპირატესად, ოჯახთან ერთად სკოლის 
გუნდია. თუმცა, შესაძლებელია, მოზარდმა მხარ-
დაჭერისთვის სხვა ორგანიზაციებსაც მიმართოს. 

ამავდროულად, ხშირია შემთხვევები, როდესაც 
კონკრეტული პიროვნება, რომლის ცხოვრებაშიც 
ეს ფაზაა აქტუალური, არ სწავლობს სკოლაში 
(მაგალითად, 6-7 წლის წინ დაამთავრა). ამ შემ-
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შეტანა, ოჯახისა და ახლობელი ადამიანების 
გარდა, სხვადასხვა დაწესებულების ამოცანაა. ეს 
შეიძლება იყოს პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულება, დღის ზრუნვის ცენტრი, სოცი-
ალური მომსახურების სააგენტო, დასაქმების ბი-
ურო, პროფესიული კავშირები და ა. შ.

პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობის სა-
კითხში თითოეულ ჩამოთვლილ მხარდამჭერ 
დაწესებულებას თავისი ძლიერი მხარე აქვს. შე-
საბამისად, რაც უფრო მრავალფეროვანია მონა-
წილე მხარეთა ჩართულობა და შეთანხმებულია 
მუშაობა პროფესიული ორიანტაციის პროცესში, 
მით უფრო მოქნილი და გააზრებულია ცხოვრების 
შემდეგ ეტაპზე გადასვლა (ტრანზიცია). მაგალი-
თად, დასაქმების ბიუროს აქვს განახლებული და 
მდიდარი ინფორმაცია მოთხოვნადი სამუშაოს 
ანდა სპეციალისტების შესახებ; დამსაქმებელი 
კი დაინტერესებულ პირს სთავაზობს, რეალური 
პროფესიული საქმიანობა და მასთან დაკავშირე-
ბული მოთხოვნები ბუნებრივ პირობებში, სამუ-
შაო ადგილზე ნახოს; პროფესიულ სასწავლებელ-
ში ერთ სივრცეში განსხვავებული თუ მომიჯნავე 
პროფესიების გაცნობაა შესაძლებელი; ხოლო ზო-
გადსაგანმანათლებლო სკოლა, როგორც წესი, 
მრავალფეროვან ინფორმაციას ფლობს მოსწავ-
ლის ინტერესების, მისი რესურსებისა და მისთვის 
აუცილებელი მხარდაჭერის შესახებ, რადგან ხან-
გრძლივი დროის განმავლობაში და სხვადასხვა 
საგანთან მიმართებით აკვირდებოდა მოსწავლის 
ქმედებას. 

მნიშვნელოვანია, ჩამოთვლილთაგან თითოეული 
მხარე აცნობიერებდეს საკუთარი კომპეტენ-
ციის ფარგლებს პროფესიულ ორიენტაციასთან 
დაკავშირებით და, შესაბამისად, ერთმანეთთან 

თანამშრომლობით ავსებდეს და ამდიდრებდეს 
პროფესიული ორიენტაციის პროცესში ახალგაზ-
რდა პირის მხარდაჭერას. ნებისმიერ შემთხვე-
ვაში, ორგანიზაციებს ერთი მიზანი აერთიანებთ 
– დაინტერესებული პირის ინფორმაციით უზრუნ-
ველყოფა და გაძლიერება, რათა მან თავად მი-
იღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება ცხოვ-
რების ამა თუ იმ ეტაპზე სწავლის გაგრძელებისა 
თუ დასაქმების შესახებ.

განვიხილოთ ამ პროცესში მონაწილე მხარეების 
წვლილი და გასათვალისწინებელი ასპექტები.

როგორია პროფესიული ორიენტაციის პროცესში 
სხვადასხვა მონაწილე მხარის (სკოლა, დამსაქმებელი, 
პროფესიული სასწავლებელი) როლი?

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა

საქართველოში სავალდებულო განათლება IX 
კლასით სრულდება. ამ ეტაპზე თითოეული მოს-
წავლე დგება შემდეგი მნიშვნელოვანი არჩევანის 
წინაშე: 

- სწავლა გააგრძელოს სრული ზოგადი განათ-
ლების მისაღებად და მოემზადოს უმაღლესი 
ანდა IV-V დონის პროფესიული განათლების-
თვის; 

- სწავლა გააგრძელოს პროფესიულ საგანმა-
ნათლებლო დაწესებულებაში III დონის პრო-
ფესიულ პროგრამებზე;

- ამ ეტაპზე შეწყვიტოს სწავლა ანდა დასაქმ-
დეს.
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ისამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების პირისპირ 

მოსწავლეთა მხარდასაჭერად საქართველოს სა-
ჯარო სკოლებში პროფესიული ორიენტაციისა და 
კარიერის დაგეგმვის აქტივობები მიმდინარეობს: 
ერთი მხრივ, სადამრიგებლო საათის, ხოლო, მე-
ორე მხრივ ექსკურსიების სახით, სხვადასხვა 
პროფესიის წარმომადგენელთა გაცნობითა და 
მათთან გასაუბრებით.

პროფესიული ორიენტაცია ყველასთვის თანაბ-
რად აქტუალურია, მოსწავლეები კი ერთმანეთის-
გან განსხვავდებიან ინტერესებით, შესაძლებლო-
ბებითა და საჭიროებებით, ამიტომაც უაღრესად 
მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი ყველასთვის 
ხელმისაწვდომი იყოს. 

თითოეულისთვის ხელმისაწვდომი პროფესიული 
ორიენტაცია კი უზრუნველყოფილი იქნება მა-
შინ, თუკი პროცესში უნივერსალური დიზაინის 
პრინციპები და მოსწავლეთა მრავალფეროვანი 
ინდივიდუალური მახასიათებლები წინასწარ არის 
გააზრებული. კერძოდ:

- სადამრიგებლო საათის დროს მასწავლებე-
ლი მოსწავლეებს ინფორმაციასა და აქტი-
ვობებს მიაწოდებს მრავალფეროვანი და 
ნებისმიერი მოსწავლისთვის ხელმისაწვდო-
მი ფორმით; ინფორმაციის გაცვლისას გა-
მოიყენებს მოქნილ და მრავალფეროვან მე-
თოდებს – თვალსაჩინო ბარათებს, მოკლე/
ადაპტირებულ ტექსტებს, ინფორმაციის 
განმეორებით მიწოდების შესაძლებლობას 
და ა. შ.; ასეთი საშუალებების გამოყენებით 
ინფორმაცია მისაწვდომი იქნება ინტელექ-
ტუალური სირთულეების მქონე მოსწავლე-
ებისთვისაც;

- ექსკურსიების ორგანიზებისა და პროფესი-
ონალი სპეციალისტების სტუმრად მოწვევი-
სას მასწავლებელი ანდა პროფორიენტაციის 
სპეციალისტი ითვალისწინებს გარემოს ხელ-
მისაწვდომობას, რის საფუძველზედაც ასეთ 
შეხვედრა-ეკსკურსიებს არ გამოაკლდებიან, 
მაგალითად, სავარძელ-ეტლის მომხმარებ-
ლები და სუსტად მხედველი მოსწავლეები; 

- სტუმრად მოწვეულ პროფესიონალებს შორის 
იქნებიან განსხვავებული საჭიროების მქონე 
პირები (მაგალითად, პარაოლიმპიელები, სხვა-
დასხვა საჭიროების მქონე მეცნიერები, მეწარ-
მეები, მსახიობები), რაც ნათელ წარმოდგენას 
შეუქმნის მოსწავლეებს ადამიანში უსაზღვრო 
პოტენციალის არსებობის შესახებ; 

- თითოეულ მოსწავლეს მიეცემა შესაბამი-
სი დრო მისთვის საინტერესო პროფესიული 
აქტივობის პრაქტიკული მოსინჯვისა და შე-
მეცნებისთვის.

ამავე დროს, მხედველობაში უნდა მივიღოთ საერ-
თაშორისო რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც 
მიზანშეწონილია, სპეციალური საგანმანათლებ-
ლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთათვის ტრან-
ზიციის გეგმის შემუშავება და პროფესიული 
ორიენტაციის პროცესი დაიწყოს სავალდებულო 
განათლების დასრულებამდე სამი წლით ადრე 
(Soriano, 2006). ასეთ შემთხვევაში, მათ საკმარისი 
დრო ექნებათ საკუთარი თავისა და მათ გარშემო 
არსებული პროფესიების სპექტრის შესაცნობად.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე მოსწავლის პროფესიული ორიენტაციის 
პროცესი მისი ინდივიდუალური ტრანზიციის 
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ის გეგმის ნაწილია (პირველი ფაზა). შესაბამისად, 

მოსწავლის პროფესიულ ორიენტაციაში ჩართუ-
ლი უნდა იყვნენ სკოლაში მისი მხარდამჭერი გუნ-
დის წევრები: 

- დამრიგებელი, რომელიც ამომწურავ ინფორ-
მაციას ფლობს მოსწავლის შესაძლებლობებ-
ზე და თან უძღვება პროფესიული ორიენტა-
ციის საათს;

- სპეციალური მასწავლებელი, რომელიც კარ-
გად იცნობს მოსწავლეს, მის ინტერესებს, შე-
საძლებლობებს, სწავლის სტილს და, აქედან 
გამომდინარე, შეუძლია დაეხმაროს დამრი-
გებელს, მოსწავლის საჭიროებების გათვა-
ლისწინებით დაგეგმოს და განახორციელოს 
სადამრიგებლო საათი;

- საგნის მასწავლებლები, რომლებიც თვალ-
ყურს ადევნებენ მოსწავლის მიღწევებს მო-
ცემულ საგანში და რომლებსაც შეუძლიათ 
საინტერესო ინფორმაციით გაამდიდრონ 
მოსწავლის შესახებ არსებული მონაცემები; 

- მოსწავლე – პროფესიული ორიენტაციის მი-
ზანი სწორედ მისი გაძლიერებაა, რათა თა-
ვად მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტი-
ლება თავისი მომავალი ცხოვრების ეტაპის 
შესახებ; 

- ოჯახის წევრები, რომლებიც სრულად არიან 
ჩართული პროცესში და საკუთარ მოლოდი-
ნებსა და მოსაზრებებს უზიარებენ გუნდს;

- სხვა პროფესიონალები, რომლებიც შეიძლე-
ბა მონაწილეობდნენ ამ პროცესში როგორც 
სკოლის შიგნით, ისე სკოლის გარეთ. 

აღნიშნული გუნდის მიზანია, მოსწავლისთვის 
მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი აქტივო-
ბების დაგეგმვა, დასაქმების ადგილებისა და 
პროფესიების უკეთ გაცნობის, პრაქტიკული აქ-
ტივობების მოსინჯვის მიზნით დამსაქმებლებსა 
და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებუ-
ლებებთან შუამდგომლობა; და მოსწავლესთან 
ერთად მიღებულ შთაბეჭდილებებზე რეფლექსია.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო ადგილზე ტრანზი-
ცია და ამ პროცესში მხარდაჭერა იმ ადამიანს 
ესაჭიროება, ვინც სკოლა დიდი ხნის წინ დაამ-
თავრა ან საერთოდ არ უსწავლია, ბუნებრივია, 
სკოლის ნაცვლად დამსაქმებელი ანდა პროფესი-
ული საგანმანათლებლო დაწესებულება გახდება 
ის მნიშვნელოვანი რგოლი, რომელიც მას დასაქ-
მების ადგილზე გადასვლაში (ტრანზიციაში) ხელს 
შეუწყობს. 

დამსაქმებლის როლი

პროფესიული ორიენტაციის პროცესში და ტრან-
ზიციის გეგმაზე მუშაობის დაწყებისას უმნიშვნე-
ლოვანესი პარტნიორი დამსაქმებელია (UNESCO, 
2001). 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესახებ მოსწავ-
ლის ინფორმირება, სამუშაო ადგილისა და ამო-
ცანების გაცნობა, სამუშაოს მოსინჯვა, ხანმოკლე 
ვადით სამუშაოზე დაშვება, მოხალისეობის ან შე-
გირდობის ადგილის უზრუნველყოფა – შეუძლია 
სწორედ დამსაქმებელს, რომელიც შეძლებისდაგ-
ვარად სრულ წარმოდგენას შეუქმნის ადამიანს 
მომავალ პროფესიაზე. 
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ისდასაქმების ადგილის ნახვა და გარკვეული გა-

მოცდილების მიღება ეხმარება ადამიანს გაიაზ-
როს: რამდენად მოსწონს ან უნდა თუ არა ასეთი 
საქმიანობა; რა მომზადება, კომპეტენციაა საჭი-
რო ამ საქმიანობისთვის. ხანმოკლე პრაქტიკა ან 
შეგირდობა კიდევ უფრო მეტად ეხმარება ახალ-
გაზრდას სწორი არჩევანის მიღებაში.

შესაბამისად, რეკომენდებულია, ტრანზიციის 
გეგმის შედგენის პირველ ეტაპზევე განისაზღვ-
როს შესაბამისი დასაქმების ადგილები და დამ-
საქმებლებთან ურთიერთობა.

დამსაქმებლების მოძიებაში აქტიური როლი აკის-
რია ტრანზიციის პროცესის გუნდის წარმომად-
გენელს, რომელიც შეიძლება იყოს მოსწავლის 
დამრიგებელი, სპეც. მასწავლებელი ან ოჯახის 
წევრი, თუკი ტრანზიციის გეგმა სკოლაშია შედ-
გენილი. ამავდროულად, ტრანზიციის გუნდის 
წევრს შეუძლია მხარდაჭერისთვის მიმართოს 
სამსახურის მოძიების სააგენტოს, პირადად შეხვ-
დეს დამსაქმებელს კონკრეტული სამუშაოს სპე-
ციალისტის, ადამიანური რესურსების ან კადრე-
ბის შერჩევის სპეციალისტის შუამდგომლობით. 

მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაო ადგილზე ხან-
მოკლე დაყოვნების ნებისმიერი შესაძლებლო-
ბა ხელშეკრულების სახითა და ფორმალური 
შეთანხმების საფუძველზე მიმდინარეობდეს. 
ხელშეკრულებაში, რომელიც ტრანზიციის გეგ-
მის ნაწილი ხდება, უნდა დაზუსტდეს: რა პერი-
ოდით, რა პირობებში, რა ტიპის ჩართულობითა 
და რა პროფესიული უნარ-ჩვევების ათვისების 
მიზნით წარიმართება მოზარდის პროფესიული 
ორიენტაცია. 

იმავე დამსაქმებელთან თანამშრომლობა შესაძ-
ლებელია გაგრძელდეს პროფესიული ორიენ-
ტაციის დასრულების შემდეგაც – პროფესიული 
მომზადებისა და კვალიფიკაციის მიღებისას. 
პროფესიულ ორიენტაციაში მონაწილე დამსაქ-
მებელს შეუძლია, პიროვნებას პროფესიული 
მომზადების დროს საწარმოო პრაქტიკის ბაზა 
შესთავაზოს. ხოლო, მას შემდეგ, რაც ახალგაზრ-
და გამოცდილებას დააგროვებს და სამუშაო ად-
გილზე გარკვეული კომპეტენციების დაუფლებას 
შეძლებს, არ არის გამორიცხული, დამსაქმებელი 
გრძელვადიანი დასაქმების კონტრაქტის გაფორ-
მებითაც დაინტერესდეს. 

პროფესიული საგანმანათლებლო   
დაწესებულების როლი

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება 
მომავალ სტუდენტს სპეციალობებსა და ÉËÈ-
¿¾ÌÂÎÅÂ ÆÈÆÓº½¾»ÂÌ ÉËÈÀËºÆ¾»Ì სთავაზობს. 
შესაბამისად, პროფესიული ორიენტაციის ეტაპ-
ზე დეტალურად აცნობს დაინტერესებულ პირს 
პროფესიულ სტანდარტსა და პროფესიული სა-
განმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტს: 
აუცილებელ პროფესიულ მოთხოვნებს, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში; გარემოს, რომელშიც 
უწევს პროფესიონალს მუშაობა; პროფესიონა-
ლის პიროვნულ თვისებებს; პროფესიულ ÄÈÆÉ¾-
Í¾Ç¼Â¾»Ì, ËÈÆ¾Å·º ½ºÎ¿Å¾»º¼ ÉËÈ¿¾ÌÂÎÅÂ 
ÀºÇº·Å¾»Â· ÆÂÂµÐ¾Ïº ½º ËÈÆÅ¾»Â¼ ÉËÈ¿¾ÌÂÂÌ 
ÌÍºÇ½ºËÍÂ· ºËÂÌ ÀºÇÌºÓµÏËÎÅÂ; ÌºÌÐºÏÅÈ 
ÉËÈÀËºÆÂÌ ÑºÇÀË¹ÅÂÏÈ»ºÌº ½º ÄºËÂ¾ËÎÅ ¶¾-
Ìº¹Å¾»ÅÈ»¾»Ì. 
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ორედ პროფესიული განათლების დაწესებუ-
ლებაში შეძლებს ადამიანი ზუსტად გაერკვეს 
და ერთმანეთს შეადაროს მომიჯნავე პროფე-
სიების განმასხვავებელი ნიშნები (მაგალითად: 
ვებინტერფეისის დეველოპერი; ვებინტერფე-
ისის დიზაინერი; და ვებპროგრამისტი); პროფე-
სიული სასწავლებლის მასწავლებლებსა და სხვა 
სპეციალისტებთან ერთად გააანალიზოს საკუ-
თარი ინტერესები, ფასეულობები, სურვილები, 
პიროვნული თვისებები, უნარ-ჩვევები პროფე-
სიებთან მიმართებით და გაერკვეს, პროფესიის 
დასაუფლებლად რა ძალისხმევა და დრო დას-
ჭირდება. 

მაგალითი: ფილამწყობი – პროფესიული სტანდარტი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

ÌÉ¾¼ÂºÅÈ»º ½º ÉËÈ¿¾ÌÂÎÅÂ ÆÈÆÓº½¾»ÂÌ 
ÉËÈÀËºÆº

¿ÂÅºÆÐÒÈ»Â

აუცილებელი პროფესიული მოთხოვნები კანონმდებლობით არ არის დადგენილი

სამუშაო გარემო შესაძლოა მუშაობა:
- დახურულ ან ღია სივრცეში;
- სიმაღლეზე;
- კომერციულ ან არაკომერციულ საცხოვრებელი ტიპის 

შენობა-ნაგებობებში.

პიროვნული თვისებები ზუსტი, პუნქტუალური, კომუნიკაბელური, ორგანიზებული

კომპეტენცია (ცოდნა და უნარ-ჩვევა) და 
პროფესიული მოვალეობა

მაგალითი: 
- შეუძლია საბათქაშე დუღაბის მომზადება 

პროპორციების დაცვით;
- ჭრის ფილას მრუდწილად. 

სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობა 18 თვე

კარიერული შესაძლებლობები - სამშენებლო კომპანიაში სამშენებლო გუნდის წევრი;
- სხვადასხვა ზედაპირის ფილებით მომპირკეთებელი 

ორგანიზაცია;
- თვითდასაქმება;
- შესაძლებელია მუშაობა დამხმარესთან ერთად.

- დამკვეთი: კერძო პირი ანდა ნებისმიერი ტიპის 
ორგანიზაცია

დღესდღეობით, პროფესიულ დაწესებულებებში 
მსგავსი ინფორმაციის წარდგენა ე. წ. „ღია კარის 
დღეებზე“ ხდება. თუმცა, სწავლა-სწავლების უნი-
ვერსალური დიზაინის პრინციპებიდან გამომდი-
ნარე, უმჯობესია, თუ იმავე მიზნით გაცილებით 
უფრო მრავალფეროვანი და მოქნილი მიდგომა 
და პროცედურა შემუშავდება. მაგალითად, მოქ-
ნილი და გახანგრძლივებული დრო პროფესიების 
გასაცნობად, სწავლა-სწავლების პროცესზე უშუ-
ალო დასწრება – განსხვავებული საჭიროების 
მქონე უფრო მეტ პირს მისცემს პროფესიებში 
გარკვევისა და სასურველი პროფესიული პროგ-
რამის არჩევის შესაძლებლობას. ეს კი, თავის 



35

თა
ვი

 3
:  

მო
მზ

ად
ებ

ა 
და

მო
უკ

იდ
ებ

ელ
ი 

ცხ
ოვ

რე
ბი

სა
  დ

ა 
და

სა
ქმ

ებ
ის

თვ
ისმხრივ, შეამცირებს არასასურველი პროფესიების 

არჩევის, დაბალი მოტივაციის ანდა სწავლის მი-
ტოვების შემთხვევებს.

თითოეულ პროფესიულ სასწავლებელს თავად 
შეუძლია განსაზღვროს და დანერგოს პროფესი-
ული ორიენტაციის მოქნილი მიდგომები უნივერ-
სალური დიზაინის პრინციპებზე დაყრდნობით. 

განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი იმისა, 
თუ როგორ შეიძლება პროფესიულმა სასწავლე-
ბელმა, სრულიად დამოუკიდებლად, თავისივე 
რესურსებითა და მინიმალური დანახარჯით, 
საკუთარი ელექტრონული გვერდის ანდა საინ-
ფორმაციო დაფის გამოყენებით წარმართოს 
პროფესიული ორიენტაციის თანმიმდევრული 
პროცესი.

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიული ორიენტაციის პროგრამის დანერგვის 

წინაპირობა

ერთ-ერთმა პროფესიულმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ უკანასკნელი 3 წლის სასწავლო პროცესის 

შედეგების სტატისტიკური ანალიზისას აღმოაჩინა, ËÈÆ:

- სტუდენტების საერთო რაოდენობიდან მხოლოდ 40 პროცენტმა დაამთავრა ის საგანმანათლებლო 

პროგრამა, რომელზედაც ჩაირიცხა და მიიღო შესაბამისი კვალიფიკაცია;

- სტუდენტების 15 პროცენტმა დაამთავრა სასწავლო პროგრამა კვალიფიკაციის მიღების გარეშე;

- სტუდენტების 25 პროცენტი სწავლის პროცესში გადავიდა სხვა სასწავლო პროგრამაზე;

- სტუდენტების 20 პროცენტმა სწავლის პროცესი საერთოდ მიატოვა;

- სანდო მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი მათგანი დასაქმდა, ვერ შეგროვდა. 

ამ არასახარბიელო შედეგებში გარკვევისა და სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, 

პროფესიულმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ ჩაატარა სიღრმისეული კვლევა. სტუდენტებისა და 

მასწავლებლების გამოკითხვის შედეგად გაირკვა ერთ-ერთი მიზეზი, ËÂÌ ÀºÆÈ¼ სტუდენტები ტოვებენ 

სასწავლო პროცესს, გადადიან სხვა პროგრამაზე ან ვერ იღებენ კვალიფიკაციას – ¾Ì არის დაბალი 

მოტივაცია სწავლის მიმართ. ÆÈÍÂÏº¼ÂÂÌ ÇºÄÅ¾»È»º ÄÂ ÌÐºÏÅÂÌ ½ºÐÒ¾»ºÆ½¾ ÆÈÆºÏºÅÂ ÌÍÎ½¾Çტების 

ბუნდოვან წარმოდგენას უკავშირდება, ერთი მხრივ, იმ პროგრამაზე, ËÈÆ¾ÅÓ¾დაც აბარებენ და, მეორე 

მხრივ, სხვა, არსებული პროგრამების შესახებ, რომლებზედაც შეეძლოთ სწავლა. 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ორგანიზებული 
პროფესიული ორიენტაციის მოდელი
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პროფესიული ორიენტაციის მოდელი

მასწავლებლებმა გამოხატეს მზადყოფნა, მონაწილეობა მიეღოთ ისეთ ღონისძიებებში, რომელთა 

მეშვეობითაც მომავალი სტუდენტები წინასწარ გაარკვევდნენ დარგის სპეციფიკას, ÌºÌÐºÏÅÈ ÉËÈ¼¾ÌÂÌ 

ËºÀÏºËÈ»ºÌº ½º ÌºÄÎ·ºË ÆÈÍÂÏº¼Âºს. 

შესაბამისად, პროფესიული სასწავლებლის ადმინისტრაციამ მასწავლებლებთან, კარიერის დაგეგმვისა და 

ინკლუზიური განათლების სპეციალისტებთან ერთად პროფესიულ სასწავლებელში პროფორიენტაციის 

მხარდამჭერი სისტემა შეიმუშავა, რაც რესურსების მინიმალური გამოყენებით, სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის პარალელურად მიმდინარეობდა. 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მსურველთა პროფესიული ორიენტაცის სისტემის დანერგვა

 პირველ ეტაპზე განისაზღვრა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული ორიენტაციის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი გუნდი. შეთანხმდნენ, ËÈÆ ÉËÈ¼¾ÌÌ ÄÈÈË½ÂÇº¼ÂºÌ ÄºËÂ¾ËÂÌ 

½ºÀ¾ÀÆÏÂÌ ÌÉ¾¼ÂºÅÂÌÍÂ ½º ÂÇÄÅÎÓÂÎËÂ ÉËÈ¿¾ÌÂÎÅÂ ÀºÇº·Å¾»ÂÌ ÌÉ¾¼ÂºÅÂÌÍÂ ÀºÎÐ¾Ï¾Ç. ÂÌÂÇÂ 

ÉËÈ¿¾ÌÂÎÅÂ ÈËÂ¾ÇÍº¼ÂÂÌ ÌºÄÂ·Ñ¾»Ì ÄÏÂËº¶Â 1,5-2 საათს დაუთმობენ. პროფესიული ორიენტაცია 

განხორციელდება სასწავლო პროგრამების სწავლების პარალელურად და მასში მონაწილეობას 

მიიღებენ პროფესიული მასწავლებლები, რომელთა მიერ წარმართული სასწავლო პროცესის 

გაცნობა და დაკვირვებაა სწორედ მსურველთა მიზანი. 

 პროფესიული ორიენტაციის დანერგვაზე პასუხისმგებელი გუნდის ინიციატივით პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ელექტრონულ გვერდზე გაჩნდა პროფესიული ორიენტაციის 

პროგრამაზე მსურველთა რეგისტრაციის შესაძლებლობა. ვებგვერდს დაემატა პროფესიულ 

ორიენტაციაზე რეგისტრაციის განყოფილება, Ìº½º¼ დაინტერესებულ პირებს საკუთარი სურვილის 

გამოხატვის შესაძლებლობა მიეცათ. რეგისტრაციის პროცესისთვის თვალყურის მიდევნება და 

კოორდინაცია კარიერის დაგეგმვისა და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტებს დაევალათ. 

 კარიერის დაგეგმვისა და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტები დარეგისტრირებულ 

მსურველებს პროფესიული ორიენტაციის განრიგს უდგენენ: ანაწილებენ მცირე ჯგუფებში (5-7 

ადამიანი) ან სურვილისამებრ ინდივიდუალურად ხვდებიან.

 პროფესიული ორიენტაცია მიმდინარეობს ორი ძირითადი მიმართულებით:

ზოგადი მიმართულება: პროფესიული სასწავლებლისა და მასში არსებული პროგრამების გაცნობა.
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ისპროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ორგანიზებული 

პროფესიული ორიენტაციის მოდელი

ორიენტაციის ეს ეტაპი დაინტერესებულ პირს ეხმარება პასუხი გასცეს შემდეგ მთავარ კითხვებს: 

ÉËÈ¿¾ÌÂ¾»ÂÌ Ëº ÌÉ¾ÊÍËÂ ºËÌ¾»È»Ì ºÆ ÌºÌÐºÏÅ¾»¾Å¶Â? ËÈÀÈËÂº ÌÍÎ½¾ÇÍÎËÂ ¼ÑÈÏË¾»º ºÆ 

ÌºÌÐºÏÅ¾»¾Å¶Â? 

კონკრეტული მიმართულება: კონკრეტული პროფესიის/ÉËÈ¿¾ÌÂ¾»ÂÌ სასწავლო კურსის სიღრმისეული გაცნობა. 

ორიენტაციის ეს ეტაპი დაინტერესებულ პირს ეხმარება მიიღოს პასუხი შემდეგ ძირითად კითხვებზე: 

როგორია ეს პროფესია? როგორია სწავლა ამ პროფესიულ პროგრამაზე? 

დაინტერესებულ პირს შეუძლია პროფესიული ორიენტაციის ორივე მიმართულებაში მონაწილეობა. 

 მას შემდეგ, რაც დაინტერესებული ახალგაზრდა დარეგისტრირდება პროფესიული ორიენტაციისთვის 

(და თუკი შესაძლებელია, მიუთითებს მისთვის საინტერესო რამდენიმე პროფესიას და არჩეულთა 

შორის – პრიორიტეტულს), პროფესიული სასწავლებლის თანამშრომლები გეგმავენ რამდენჯერმე 

მისვლას სასწავლებლის სახელოსნოებში, საწარმოო პრაქტიკის ადგილზე, ლექციებზე. 

 თითო პროგრამის ახლო/დეტალურად გასაცნობად ერთ მსურველს ეძლევა შესაძლებლობა, 

საშუალოდ 10-Ã¾Ë ÌÍÎÆËÈ»ÂÌºÌ მიიღოს საჭირო ინფორმაცია. 2-3 შეხვედრა ეთმობა თეორიულ 

კურსს, 3-4 – საწარმოო პრაქტიკის, ÑÈÅÈ 3-4 – სახელოსნოში სამუშაო პროცესის გაცნობას. 

ასეთი აქტივობა, პროგრამის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, 2-3 ÄÏÂËº¶Â ¾Ë·Ñ¾Å ÂÀ¾ÀÆ¾»º – ხან 

ინდივიდუალურად, ხან პატარ-პატარა, 3-5-კაციან ჯგუფში. 

 პროფესიული ორიენტაციის აღნიშნული შესაძლებლობა იმასაც ითვალისწინებს, რომ დაინტერესებულმა 

პირმა ეტაპობრივად გამორიცხოს პროგრამა/ÉËÈÀËºÆ¾»Â საკუთარი ინტერესების ჩამონათვალიდან. ·Î 

იგი ასეთი აქტივობების შემდეგ ისევ ორჭოფობს და არ იცის, რომელი პროგრამა შეარჩიოს, სპეციალურად 

მისთვის იმართება გაერთიანებული შეხვედრა ორი ან სამი პროფესიის პედაგოგთან ერთად. 

როგორც წესი, შემაჯამებელი გასაუბრებისას დაინტერესებული პირი პასუხს იღებს შემდეგ კითხვებზე: 

რა საკითხები დარჩა ბუნდოვანი? რა შეუქმნიდა მას უფრო ნათელ წარმოდგენას პროფესიული პროგრამის 

შესახებ? რა დაეხმარებოდა მას გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღებაში?

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება შეეცდება შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოს 

იგი შესაბამისი ღონისძიებებით.
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შემოთავაზებული განხილვა მკაფიო წარმოდ-
გენას ქმნის იმის შესახებ, რომ მხარეები – 
სკოლა, დამსაქმებელი, პროფესიული სასწავ-
ლებელი – მოსწავლისა თუ დაინტერესებული 
პირის დასაქმების ადგილზე გადასვლისა და 
შესაბამისი განათლების მიღების ერთიანი 
პროცესის მნიშვნელოვანი მონაწილენი არიან. 

პროფესიული ორიენტაციის პროცესში სკო-
ლას, დამსაქმებელსა და პროფესიულ სა-
განმანათლებლო დაწესებულებას, როგორც 
ცალ-ცალაკე, ისე ერთობლივად, შეუძლიათ 
განსაკუთრებული როლის შესრულება.

ტრანზიციისა და პროფესიული ორიენტა-
ციის პროცესის ეფექტიანად წარმართვისთ-
ვის აუცილებელია მათ შორის პარტნიორული, 
ÀÎÇ½ÎËÂ ÆÎ¶ºÈ»º ½º მჭიდრო თანამშრომ-
ლობა – ერთმანეთში ინფორმაციისა და მო-
საზრებების გაცვლა, პასუხისმგებლობებისა 
და როლების მკაფიოდ განსაზღვრა, ერთობ-
ლივი მოქმედებების უწყვეტი ციკლის გან-
ხორციელება. გადამწყვეტია პროცესის დო-
კუმენტირება და გადამოწმება/მონიტორინგი. 

აღნიშნული პროცესის ორგანიზების ინსტ-
რუმენტი კი, როგორც არაერთხელ აღინიშნა, 
ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმაა, რო-
მელშიც მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული ძი-
რითადი ორიენტირები: 

- რას უნდა მიაღწიოს ახალგაზრდამ და-
საქმებისა და დამოუკიდებელი ცხოვრე-
ბის მხრივ?

- როგორ უწყობს მას ხელს პარტნიორების 
გუნდი? 

- ვინ რა მოქმედებაზე/ამოცანაზეა პასუ-
ხისმგებელი? 

- რა ვადებშია მოქმედებების განხორცი-
ელება დაგეგმილი? 

- რა რესურსებია ამისთვის საჭირო? 

ასეთი მუშაობის პირობებში სპეციალური სა-
განმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი ინ-
ფორმირებული და აქტიურად ჩაბმული იქნება 
თავისი ზრდასრული ცხოვრების დაგეგმვის 
პროცესში; მიიღებს პროფესიულ განათლებას 
მისთვის შესაფერისი ტემპითა და სტილით; 
შესაძლებლობის ფარგლებში მიაღწევს პრო-
ფესიით განსაზღვრულ სასწავლო შედეგებს; 
და საბოლოოდ დასაქმდება, რაც ხელს შეუწ-
ყობს უკვე არსებული დონის გაუმჯობესებას 
და დამოუკიდებელ ცხოვრებას. 

შეჯამება
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როგორია სპეციალური საგანმანათლებლო   
საჭიროების მქონე პირთა პროფესიული განათლების 
სისტემაში ჩარიცხვის წესი?

დღესდღეობით, საქართველოში პროფესიული გა-
ნათლების მიღებით დაინტერესებულ პირთა სის-
ტემაში ჩართვა პროფესიული ტესტირების გზით 
ხორციელდება (პროფესიული ტესტირების ჩატა-
რების დებულება, საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №152/ნ და 
№430). პროფესიული ტესტირების მიზანია დაად-
გინოს, რამდენად შეესაბამება პროფესიული სა-
განმანათლებლო პროგრამით სწავლის მსურველ-
თა უნარები და შესაძლებლობები პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამისთვის მოთხოვნილ 

თავი 4: 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე   
სტუდენტის პროფესიული მომზადების პროცესის ორგანიზება
მოცემულ თავში აღწერილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მოქმედი პროცედურა. პროფესიულ სასწავლებელში ჩა-

რიცხვა ინდივიდუალური ტრანზიციის პროცესთან მიმართებით შეიძლება შეფასდეს როგორც პირველი 

ფაზიდან მეორეში გადასვლის მომენტი. საუკეთესო შემთხვევაში, ახალგაზრდას ამ დროისთვის უკვე გავ-

ლილი აქვს საფუძვლიანი პროფესიული ორიენტაციის ეტაპი, გაკეთებული აქვს არჩევანი და ჩარიცხვის 

პროცესი მხოლოდ არჩევანის დაფიქსირების ანდა მომიჯნავე სპეციალობების საბოლოო გადამოწმებისა 

და მათ შორის უპირატესის შერჩევის შესაძლებლობა იქნება. თუმცა, იმის გამო, რომ დღესდღეობით ახალ-

გაზრდების უმრავლესობას არ გაუვლია მიზანმიმართული პროფესიული ორიენტაციის ეტაპი, ჩარიცხვის 

პროცედურა მას მცირე დროში სამი სხვადასხვა პროფესიის მოსინჯვის შესაძლებლობას სთავაზობს. 

უნარებს. ამისთვის, პროფესიული ტესტირების 
სტანდარტულ პროცედურებში განსაზღვრულია 
პროფესიული უნარების ტესტისა და კონკრეტუ-
ლი საგნის/საგანთა ჯგუფის ჩაბარება (პროფესი-
ული ტესტირების ჩატარების დებულება, 2013).

პროფესიული პროგრამის მიმართ მსურველთა 
დიდი დაინტერესების შემთხვევაში, სისტემაში 
პირველ რიგში ტესტირებაში საუკეთესო შედე-
გების მქონე პირები ირიცხებიან. ამავდროულად, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სა-
მინისტრო ითვალისწინებს მოცემულობას: სპე-
ციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
პირები, მათი განსხვავებული შესაძლებლობის 
გამო, მოწყვლადი არიან კონკურსის წესით შერ-
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ბა ჩევის მიმართ, თუ შერჩევა ეფუძნება შეფასების 
სტანდარტულ პროცესს და სპეციალური საგან-
მანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა მიმართ 
მათი საგანმანათლებლო საჭიროების გაუთვა-
ლისწინებლად სტანდარტული მოთხოვნებია 
დადგენილი. ამ შემთხვევაში, საფრთხე ემუქრე-
ბა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე პირთა განათლების ხელმისაწვდომობას. 

სწორედ ამიტომ, საქართველოს საგანმანათლებ-
ლო სისტემაში დაინერგა პროფესიული განათ-
ლების პროგრამებზე ჩარიცხვის ალტერნატიული 
ფორმა, რათა სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომი 
იყოს პროფესიული განათლება, 

ალტერნატიული ფორმით პროფესიული ტესტი-
რების გავლის მთავარი მიზანია, ერთი მხრივ, 
პროფესიული განათლების მიღების მსურველ, 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე, პირს მიეცეს შესაძლებლობა, საბოლოო 
არჩევანის გაკეთებამდე: 

- პრაქტიკულად მოსინჯოს მისთვის საინტე-
რესო, სასურველი ერთი, ორი ან სამი პრო-
ფესია და საკუთარი თავი ამ პროფესიის ამო-
ცანის შესრულებისას; 

- ნათელი წარმოდგენა შეიქმნას პროფესიულ 
სასწავლებელში არსებულ სასწავლო გარე-
მოზე, პროცესსა და პროგრამაზე; 

მეორე მხრივ კი, თავად პროფესიული განათლე-
ბის დაწესებულების თანამშრომლებმა (მასწავ-
ლებელმა და სპეციალისტმა) გაიცნონ სპეცი-
ალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
მომავალი სტუდენტი, რათა სასწავლო პროცესის 

დაწყებამდე მასთან ერთად დაგეგმონ და წინას-
წარ გაიაზრონ სასწავლო გარემოსა თუ სასწავ-
ლო პროცესში შესატანი შესაბამისი ცვლილე-
ბები. ასეთი ცვლილებები შეიძლება ეხებოდეს 
ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: პროფესიული 
ლიტერატურის დაბეჭდვა ბრაილის შრიფტით ან 
სახელმძღვანელოს აუდიოჩანაწერის უზრუნველ-
ყოფა; შესასვლელის ადაპტირება ეტლის მომხ-
მარებლისთვის; ჟესტური ენის თარჯიმნის, ქცე-
ვის მართვის სპეციალისტისა თუ ტრანსპორტით 
მომსახურების უზრუნველყოფა; სასწავლო გეგ-
მაში ახალი თემის (მაგალითად, ინკლუზიური ტუ-
რიზმის) შეტანა; პროგრამის სწავლა-სწავლების 
სტილის, სასწავლო რესურსისა და მეთოდების 
მორგება და ა. შ.

ასეთი „ურთიერთგაცნობა“ ხელს უწყობს:

პროფესიის შესწავლის მსურველს გაცნობიერე-
ბული და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მი-
ღებაში იმის შესახებ, ცხოვრების მოცემულ ეტაპ-
ზე რომელ სასწავლო პროგრამაზე ისწავლოს; 

პროფესიული სასწავლებლის გუნდს საჭირო 
ცვლილებების განხორციელებასა და სათანადოდ 
მომზადებაში. 

ალტერნატიული ტესტირების აგების პროცე-
დურა ინკლუზიური განათლების პრინციპს 
ეფუძნება და გულისხმობს პროფესიის ერთ-ერ-
თი მთავარი აქტივობის/ამოცანის შესრულებას 
– მოსინჯვას ბუნებრივ, ჩვეულ გარემოში. შესა-
ბამისად, თითოეული აქტივობისთვის მზადდება 
შესაბამისი პროფესიის სახელოსნო, პროფესიის 
ამოცანის შესასრულებლად საჭირო შესაბამისი 
მასალით, ინსტრუმენტებითა და აღჭურვილო-
ბით. 
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ბაპროფესიული ტესტირების ალტერნატიული 
ფორმით ჩატარების პროცესი, პირობითად, შეიძ-
ლება დაიყოს ხუთ ეტაპად: 

1. ალტერნატიული ტესტირებით სარგებლობის 
უფლების მოპოვება; 

2. აპლიკანტისთვის ინდივიდუალური ალტერ-
ნატიული ტესტირების დაგეგმვა;

3. აპლიკანტის მიერ პროფესიის პრაქტიკული 
აქტივობის/ამოცანის უშუალო მოსინჯვა;

4. აპლიკანტის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილე-
ბის მიღებამდე გუნდური შეხვედრის გამართ-
ვა ინფორმაციის გაცვლის მიზნით;

5. აპლიკანტის მხრიდან საბოლოო გადაწყვე-
ტილების მიღება და საქართველოს განათ-
ლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 
მისი არჩევანის დამტკიცება.

განვიხილოთ თითოეული ეტაპი დეტალურად. 

1. ალტერნატიული ტესტირებით   
სარგებლობის უფლების მოპოვება

პროფესიული განათლების მიღების მსურველს 
პროფესიული განათლების პროგრამაზე ალტერ-
ნატიული ტესტირების გზით მოსახვედრად უნდა 
დაუდასტურდეს სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროება. შეიძლება ახალგაზრდას ჰქონდეს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტა-
ტუსი. საქართველოში უპირატესად ჯანმრთე-
ლობის მდგომარეობას უკავშირდება ეს სტატუსი 
და მისი არსებობისას საჭიროა, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია (შეზღუდუ-
ლი შესაძლებლობის მქონე პირის ცნობა და/ან 
ფორმა №1004) წარედგინოს საქართველოს გა-
ნათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ექს-
პერტთა გუნდის წევრებს.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე პირის სტატუსის დასადასტურებლად/მი-
საღებად, რომელიც აუცილებლობით არ უკავ-
შირდება ჯანმრთელობის მდგომარეობას და 
გულისხმობს განათლების მიღების პროცესში და-
მატებითი მხარდაჭერის საჭიროებას, მოქალაქემ 
შეფასებისთვის უნდა მიმართოს საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ექს-
პერტთა გუნდს. სამინისტროს ექსპერტთა გუნდი 
შეაფასებს მის აკადემიურ საჭიროებებსა და და-
მოუკიდებელი ცხოვრების უნარ-ჩვევებს (შეფასე-
ბის ფორმა იხ. დანართი №1), რათა განისაზღვ-
როს, თუ რა ტიპის განსაკუთრებული მხარდაჭერა 
დასჭირდება პირს პროფესიული განათლების მი-
ღებისას. ექსპერტთა გუნდი საამისოდ იყენებს 
ინტერვიუს, ფსიქიკური და აკადემიური უნარების 
შესაფასებელ ცალკეულ დავალებებს, რის საფუძ-
ველზეც დასკვნას წერს. დასკვნაში ან დასტურ-
დება პირის სპეციალური საგანმანათლებლო სა-
ჭიროება, ან არა.5

4 სმენის სირთულეების შემთხვევაში – აუდიოგრამა, მხედველობის სირთულეების დროს- ოფთალმოლოგის დასკვნა, ფსიქიკუ-
რი ჯანმრთელობის გარკვეული მდგომარეობისას – ფსიქიატრის დასკვნა.

5 აღნიშნულ ფორმას, კონკრეტული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირისთვის შევსებულს, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უგზავნის იმ პროფესიულ სასწავლებელს, რომელშიც კონკრეტულად ამ პირისთვის 
ალტერნატიული ტესტირება იგეგმება.
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ბა სპეციალური საგანმანათლებო საჭიროების მქონე 
პირის სტატუსის შესაბამისად, მოქალაქე მოიპო-
ვებს პროფესიული ტესტირების ალტერნატიული 
ფორმით გავლის უფლებას. სხვა შემთხვევაში 
ნებისმიერი მსურველი გაივლის სტანდარტულ 
პროფესიულ ტესტირებას (არა ალტერნატიული 
ფორმით). 

სტატუსის მოპოვების შემდეგ სპეციალური სა-
განმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის მონა-
ცემები მუშავდება საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს ბაზაში და იქმნება 
ალტერნატიული ტესტირების განრიგი. 

2. ინდივიდუალური აპლიკანტისთვის  
ალტერნატიული ტესტირების დაგეგმვა

პროფესიული ტესტირება იგეგმება თითოეული 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე პირისა და მის მიერ შერჩეული ერთი, ორი 
ან სამი პროფესიისთვის ცალ-ცალკე. დაგეგმ-
ვის მიზანია, პროფესიის პრაქტიკის მასწავლე-
ბელთან ერთად ტესტირების მონაწილემ მიიღოს 
შერჩეული პროფესიის ერთ-ერთი მთავარი პრაქ-
ტიკული აქტივობის შესრულების გამოცდილება, 
რომელიც შემდგომ მხარდამჭერ გუნდთან ერთად 
გადაწყვეტილების მიღების მიზნით განიხილება. 

ყოველი პროფესიული აქტივობის მოსინჯვა – ანუ 
ალტერნატიული გზით პროფესიული ტესტირე-
ბა, ხორციელდება პროფესიულ სასწავლებელში. 
ამისთვის, თითოეული შერჩეული პროფესიისთ-
ვის პროფესიის პრაქტიკის მასწავლებელი ინკ-
ლუზიური განათლების სპეციალისტსა და სპე-

ციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
პირის ასისტენტთან ერთად არჩევს პროფესიის-
თვის დამახასიათებელ აქტივობას. შერჩევისას 
მნიშვნელოვანია შემდეგი მახასიათებლების გათ-
ვალისწინება: 

- ისეთი აქტივობის შერჩევა, რომელიც წარმო-
აჩენს როგორც პროფესიის ხიბლს, ისე მის 
რუტინულ მხარეს; 

- აქტივობის შესრულება შესაძლებელია დაახ-
ლოებით 30-406 წუთში; 

- აქტივობა საჭიროებს პროფესიისთვის დამა-
ხასიათებელი ინსტრუმენტებისა და მასალის 
გამოყენებას და ტარდება პროფესიის პრაქ-
ტიკულ სახელოსნოში. 

ცხადია, რომ ასეთი აქტივობის შერჩევა მხო-
ლოდ პროფესიული პრაქტიკის მასწავლებელს 
შეუძლია. თუმცა ამ პროცესში მნიშვნელოვანია 
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეცი-
ალისტის მონაწილეობაც, რომელიც დაეხმარე-
ბა მასწავლებელს და მასთან ერთად მოსინჯავს 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ექსპერტთა გუნდის დასკვნის ინ-
ტერპრეტაციას აპლიკანტის მდგომარეობისა და 
საგანმანათლებლო საჭიროების შესახებ. 

ექსპერტთა გუნდის შეფასების ფორმაში, აღწე-
რილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, პროფესიული 
აქტივობის დაგეგმვისას განისაზღვრება ტესტი-
რების მონაწილესთან კომუნიკაციის სტილი და 
ტემპი, ამოცანის, ინსტრუმენტებისა და აღჭურ-

6 ეს დრო ახლოა აკადემიური საათის ხანგრძლივობასთან; ითვალისწინებს ახალ, უცხო და ამის გამო სტრესულ სიტუაციაში 
აპლიკანტის გადაღლის ფაქტორს; ასევე, სხვადასხვა აპლიკანტის ალტერნატიული ტესტირების განრიგს.
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ბავილობის უსაფრთხოება და შესაბამისობა მონა-
წილის შესაძლებლობებთან.

დაგეგმვისას მასწავლებელი ინკლუზიური პრო-
ფესიული განათლების სპეციალისტთან ერთად 
წარმოიდგენს ტესტირების შესაძლო სიუჟეტს 
კონკრეტული აპლიკანტისთვის და არსებული ინ-
ფორმაციის გათვალისწინებით გეგმავს ტესტი-
რების საინტერესო პროცესს: შესასრულებელი 
აქტივობების თანმიმდევრობას, მასალას, გარე-
მოს, ინსტრუქციებს და ა. შ.

ალტერნატიული ტესტირების დაგეგმვისას, პრო-
ფესიის პრაქტიკის მასწავლებელმა შეიძლება შეარ-
ჩიოს ყველაზე მარტივი აქტივობა – მისი აზრით, 
ვაითუ, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭირო-
ების მქონე სტუდენტს გაუჭირდეს სხვა, პროფე-
სიისთვის უფრო დამახასიათებელი, კომპლექსური 
ამოცანის შესრულება. თუმცა მნიშვნელოვანია, 
მასწავლებელს ახსოვდეს, რომ პროფესიის მოსინ-
ჯვის მთავარი მიზანი პროფესიის ხიბლისა და მისი 
კომპლექსურობის გაცნობაა. ზედმეტად მარტივი 
ამოცანის შერჩევისას მონაწილე ვერ დაინახავს 
პროფესიის მახასიათებლებს და პროფესიული გა-
ნათლების მიღების საჭიროებას. 

ზოგადად, არ არის აუცილებელი მონაწილემ პირ-
ველივე მოსინჯვისას სრულად, ოსტატურად და 
დამოუკიდებლად შეასრულოს აქტივობა (რაც 
პროფესიული განათლების საბოლოო მიზანია). 
მთავარია, მან პრაქტიკოსთან ერთად პროფე-
სიულ საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობის 
გამოცდილება მიიღოს. მაგალითად: პრაქტიკის 
მასწავლებელმა და მონაწილემ ერთად მიამაგ-
რონ თაბაშირ-მუყაოს ნაჭრები კარკასზე; გააკ-
რან კაფელი კედელზე; შეკერონ მუთაქის პირი; 
შეამოწმონ საკვები პროდუქტი და ა. შ. 

პროფესიული პრაქტიკის მასწავლებელი უნდა 
ახდენდეს შესასრულებელი აქტივობის დემონსტ-
რირებას და ეტაპობრივად რთავდეს, „იწვევდეს“ 
მონაწილეს იმავე საქმიანობის შესრულებაში. 

ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ამოცანა შეიძ-
ლება მოიცავდეს ისეთ კომპონენტებსაც, როგო-
რებიცაა: გაზომვა, გამოანგარიშება, შაბლონთან 
შემოწმება ან რაიმეს ჩანიშვნა, რათა გამოჩნდეს 
იმ თეორიული ცოდნის არსებითი ელემენტიც, 
რასაც პროფესია ეფუძნება. აღსანიშნავია, რომ 
ტესტირებისას თეორიული საკითხის ახსნა არ 
არის საჭირო. ეს პროფესიული განათლების მიზა-
ნი და პრეროგატივაა. უმჯობესია, ტესტირებისას 
თეორიული კომპონენტი მინიმალურად იყოს წარ-
მოდგენილი, ისიც უფრო მეტად მასწავლებლის 
მხრიდან, და ლოგიკურად, მოქნილად ერწყმოდეს 
პრაქტიკულ პროცესს. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, დაგეგმვისას 
ამოცანის არა იზოლირებულად წარმოდგენა, 
არამედ მისი კავშირის ჩვენება მომავალ პროფე-
სიასთან. მაგალითად, თუ აპლიკანტს მოვასინ-
ჯინებთ ელექტრული წრედის აგების ამოცანას, 
ეს ყველაფერი კი ავტომობილის ელექტროობას 
უკავშირდება, მაშინ აუცილებელია ავტომობილ-
ში (თუნდაც ნახევრად დაშლილ ავტომობილში) 
იმ გზის ჩვენება, რომელსაც კვების წყაროდან 
ნათურასთან (ავტომობილის ფართან) მივყავართ. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, აპლიკანტმა შეიძლება 
ვერ დააკავშიროს მაგიდაზე აწყობილი ელექტ-
რული წრედი ავტომობილში არსებულ წრედთან, 
და შესაბამისად – შერჩეულ პროფესიასთან. 

დაგეგმვის პროცესში განსაკუთრებული ყურად-
ღება სჭირდება აპლიკანტთან ურთიერთობის 
დამყარებასა და კომუნიკაციის სტილის შერ-
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ბა ჩევას: როგორ გააგებინებს და გამოხატავს აპ-
ლიკანტი თავის მოსაზრებებსა და სურვილებს, 
და როგორ აღიქვამს ის სხვის მოსაზრებებსა და 
სურვილებს. მნიშვნელოვანია, კომუნიკაციის 
სხვადასხვა სტრატეგიის განხილვა პროფესიის 
პრაქტიკის მასწავლებელსა და ინკლუზრიური 
პროფესიული განათლების სპეციალისტს შო-
რის და შესაბამისი კომუნიკაციის გზის დადგე-
ნა ან გამოძებნა. 

3. პროფესიის პრაქტიკული ამოცანის  
უშუალო მოსინჯვა

პრაქტიკის მასწავლებლის მიერ პირველი კონ-
ტაქტის დამყარება აპლიკანტთან ხშირად მისი 
სახელის კითხვით და იმის გადამოწმებით იწ-
ყება, რატომ აირჩია ეს პროფესია მოსასინჯად. 
თუმცა, უფრო ბუნებრივია, თუ პროფესიული 
სასწავლებლის გუნდის წევრები ტესტირებაზე 
მოსულ პირს შეგებებისას სახელით მიმართავენ 
– ამით გამოჩნდება, რომ არსებული ინფორმა-
ციის საფუძველზე ისინი საგანგებოდ მოემზად-
ნენ აპლიკანტთან შესახვედრად. შესაბამისად, 
უმჯობესია, თუ ჯერ მასწავლებელი გააცნობს 
თავს და სხვა დამსწრე პირებს მოსულს, ხოლო 
თითოეული მათგანი მოკლედ ახსნის ალტერ-
ნატიული ტესტირებისას თავის როლს. განსა-
კუთრებით მნიშვნელოვანია შესავსები დოკუ-
მენტაციის ჩვენება (პროფესიული ტესტირების 
შეფასების ფორმები იხ. დანართში №2) და ძა-
ლიან მოკლედ, ერთი წინადადებით იმის ახსნა, 
რა ჩანაწერებს აკეთებენ გუნდის წევრები ტეს-
ტირების პროცესში და რაში დაეხმარება ეს ყვე-
ლაფერი საბოლოოდ აპლიკანტს. უთუოდ უნდა 
ითქვას ხმამაღლა ისიც, რომ აპლიკანტს აღნიშ-
ნულ დოკუმენტაციაზე ხელი მიუწვდება – ასლი 
მას გადაეცემა.

უშუალოდ ტესტირების დაწყებამდე შეიძლება იმის 
დაზუსტებაც, თუ რა შეხება ჰქონია მოსულს მისთ-
ვის საინტერესო პროფესიასთან: უნახავს, ვინმეს-
გან მოუსმენია, გაუკეთებია რაიმე მსგავსი თუ სხვა. 
კითხვა უნდა დაისვას მარტივად, გამოკითხვისა და 
შემოწმების ელფერის გარეშე, და გამოხატავდეს 
გულწრფელ დაინტერესებას. ასეთი კითხვის დას-
მა არ არის მარტივი და მას ფაქიზი ფორმულირება 
სჭირდება. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ, რაც აპლი-
კანტს აინტერესებს, მას ცხოვრებაში უკვე გარკ-
ვეული სიხშირით გაუკეთებია კიდეც და სწორედ 
ამიტომ ფიქრობს ამ დარგის შესწავლასა და თავის 
პროფესიად ქცევას. ამ შემთხვევაში სასურველია 
პროფესიის მოსინჯვა უფრო მეტს სთავაზობდეს 
მას, ვიდრე მისი წარსული გამოცდილებაა. მაგალი-
თად, თუ ავტომობილის შემკეთებლის პროფესიის 
პრაქტიკული ამოცანის მოსინჯვაზე მოსულ აპლი-
კანტს, რომლის ოჯახს რამდენიმე ავტომობილი 
ჰყოლია, მას კი ავტომობილზე საბურავის გაბერვისა 
და გამოცვლის პრაქტიკა აქვს, ალტერნატიულ ტეს-
ტირებაზე საბურავის მოხსნასა და გაბერვას შესთა-
ვაზებენ, ეს ნაკლებად ინფორმაციული იქნება.

ამიტომ, ერთი მხრივ, სასურველია აპლიკანტის 
შესახებ მიღებული დოკუმენტაციის საფუძვლი-
ანი ანალიზი მისი გამოცდილების დასადგენად; 
მეორე მხრივ, უმჯობესია, შერჩეული ამოცანის 
გარდა ერთი-ორი „სათადარიგო“ აქტივობის და-
გეგმვაც. თუ მასწავლებელს ორი ან სამი სხვა-
დასხვა ამოცანა წინასწარ ექნება მოფიქრებული, 
მოსული პირის გამოცდილებისა და გამოვლენი-
ლი უნარ-ჩვევების შესაბამისად, უფრო მარტივად 
შესთავაზებს მას საინტერესო ამოცანას. არც 
ისაა გამორიცხული, შერჩეული და მონაწილისთ-
ვის ნაცნობი ამოცანა მასწავლებელმა შეასრუ-
ლოს განსხვავებული წესით, პროფესიული ხა-
რისხის კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რაც 
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ბაგანასხვავებს პროფესიონალისა და მოყვარულის 
შესრულების ხარისხს.

პროფესიის მოსინჯვის დაწყებამდე საჭიროა ზრუნ-
ვა უსაფრთხოების წესების დაცვაზეც: დამცავი 
სათვალე, შესაბამისი უნიფორმა, ხელთათმანი და 
ა. შ. უნდა გამოიყენოს როგორც მასწავლებელმა, 
ისე აპლიკანტმა. უსაფრთხოების გათვალისწინე-
ბა უკავშირდება ასევე განათლების სამინისტროს 
ექსპერტთა გუნდის შეფასების ფორმაში არსებულ 
ინფორმაციას. მასზე დაყრდნობით პროფესიული 
ტესტირების გუნდი ისე გეგმავს ალტერნატიული 
ტესტირების პროცესს, რომ, ერთი მხრივ, მასში აპ-
ლიკანტის და სხვათა უსაფრთხოებაც იყოს დაცუ-
ლი და, მეორე მხრივ, ხელი არ შეეშალოს (თავიდან 
არ აარიდონ) პროფესიის ამოცანის პრაქტიკული 
მოსინჯვის პროცესს.

სასურველია, პროფესიული ტესტირების შედე-
გად მიღებული საბოლოო პროდუქტი (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში) ნიმუშის, თვალსაჩინო-
ების სახით იყოს მოცემული. ეს განსაკუთრებულ 
დატვირთვას იძენს მხედველობის სირთულეების 
მქონე პირისთვის, რომ ხელით შეეხოს, ხელებით 
„დაათვალიეროს“ (ცხადია, თუ ეს უსაფრთხოა) 
ნაწარმი. ასევე მნიშვნელოვანია საბოლოო პრო-
დუქტის ჩვენება სწავლის ანდა კომუნიკაციის 
სირთულეების მქონე პირებისთვის პროცესზე ნა-
თელი წარმოდგენის შესაქმნელად.

ტესტირებაზე მოსული პირისთვის პროფესიული 
ამოცანის დემონსტრირებას ახდენს პროფესიის 
პრაქტიკის მასწავლებელი. აპლიკანტისთვის მომ-
ზადებულია იგივე მასალა, იარაღები და ჩვენე-
ბასთან ერთად მასწავლებელი მას საქმიანობაში 
ჩაბმას სთავაზობს. მასწავლებელი და აპლიკანტი 
ნაბიჯ-ნაბიჯ ასრულებენ წინასწარ დაგეგმილ ამო-

ცანას. მაგალითად, მომზადებულია ორი ფუნჯი, 
ერთით ღებავს მასწავლებლი, მეორეს სთავაზობს 
მონაწილეს. შეიძლება მოხდეს ისეც, რომ მასწავ-
ლებელმა ამოცანის შესრულების პროცესში ჩა-
აბას აპლიკანტი დემონსტრირების აქტივობაში, 
განსაკუთრებით, თუ ტესტირებაზე მოსული პირი 
პასიურია და არ ავლენს ინიციატივას. მაგალითად, 
აჩვენოს, თუ როგორ აფენს მატყლს და შემდეგ მას 
გადააწოდოს მატყლის ფთილა. პირველ რიგში, მას-
წავლებელი მხოლოდ ჩვენებას ცდილობს და საშუ-
ალებას აძლევს აპლიკანტს, იგივე დამოუკიდებლად 
შეასრულოს. აპლიკანტისთვის არჩევანის შეთავა-
ზება (მაგალითად, ნაჭრის ან მოსართავი აქსესუ-
არის, ფერის და ა. შ.) აძლევს მას შესაძლებლობას, 
გამოავლინოს ინიციატივა, იყოს უფრო აქტიური, 
უფრო მეტი წარმოდგენა შეიქმნას პროფესიის შე-
მოქმედებით ასპექტზე. თუმცა, თუ მასწავლებე-
ლი ამჩნევს, რომ აპლიკანტს რაიმეს შესრულება 
უჭირს, მას დახმარებას სთავაზობს და თანხმობის 
შემთხვევაში ეხმარება.

მთავარი მიზანია, ტესტირებაზე მოსული პირი 
„შეეხოს“ პროფესიის არსს, მოსინჯოს საკუთარი 
თავი ამ პროცესში და მიხვდეს, სურს და აინტე-
რესებს თუ არა ამის კეთება მომავალში; არის თუ 
არა მზად, ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე თავისი 
დრო და ძალისხმევა დაუთმოს იმავე და მსგავსი 
ამოცანების შესრულებას. შესაბამისად, გარკვე-
ული მომენტები რთული შესასრულებელი რომც 
იყოს, არ არის საგანგაშო, ეს ბუნებრივიცაა. მთა-
ვარია, აპლიკანტმა დაინახოს ისიც, რომ პროფე-
სია მხოლოდ ეს პატარა ამოცანა არ არის, რომ 
გარკვეული მოქმედებების ათვისებას ხანგრძლი-
ვი პრაქტიკა და გამოცდილების შეძენა სჭირდება. 

შეჯამების სახით, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვ-
ნიშნავთ, რომ პროფესიის პრაქტიკული ამოცანის 
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ბა მოსინჯვის მთავარი მიზანია, დაინტერესებული 
პირი გაეცნოს პროფესიას და გადაწყვეტილება, 
სად გააგრძელოს სწავლა, ინფორმირებულობის 
შედეგად მიიღოს; და არა იმის შეფასება, რამ-
დენად გამოსდის ამოცანის შესრულება, აქვს 
საამისო მიდრეკილება და იცის თუ არა ამის შე-
სახებ რამე. ეს უკანასკნელი სწავლა-სწავლების 
მიზნებია. ადამიანს ერთი მოსინჯვით რომ გა-
მოსდიოდეს პროფესიული საქმიანობა, არავის 
დასჭირდებოდა დაოსტატება და მრავალწლიანი 
გამოცდილება.

სწავლის დროს ყველა ადამიანი განსხვავებულ 
სტრატეგიას იყენებს, უნარების განსხვავებულ 
კომბინაციას ეყრდნობა. შესაბამისად, მასწავ-
ლებლის კითხვები თუ კომენტარები სასურვე-
ლია იმის დადგენას ემსახურებოდეს, რამ და-
აინტერესა აპლიკანტი, რა კითხვები გაუჩნდა, 
რას ფიქრობს, რას გრძნობს, და არა იმას, თუ რა 
დაიმახსოვრა ან იცის მან (მაგალითად, რა არის 
მუდმივი დენის წყარო, ან თავდაპირველად რა 
უნდა გამოვიანგარიშოთ და ა. შ.). მასწავლებელი 
აპლიკანტს ელაპარაკება, რას აკეთებს. მაგალი-
თად, „ფილების გაკვრას ამ კედელზე ვაპირებ. 
ამისთვის ფართობი უნდა გამოვთვალო... (იწყებს 
გაზომვას). ხომ არ დამეხმარები...“ (სთავაზობს 
საქმიანობაში ჩაბმას, აწოდებს საზომს ან კარნა-
ხობს რიცხვებს, თუ ექსპერტების შეფასების წი-
ნასწარ ფორმას გაეცნო და იცის, რომ ციფრების 
ჩაწერა შეუძლია).

4. აპლიკანტის მიერ საბოლოო გადაწყვე-
ტილების მიღებამდე გუნდური შეხვედრის 
გამართვა ინფორმაციის გაცვლის მიზნით

პროფესიული ტესტირების პროცესში და მისი 
დამთავრების შემდეგ, ბუნებრივი და საჭიროც 

არის აპლიკანტის გამხნევება უკუკავშირით. 
თუმცა ხშირად ხდება, რომ წამახალისებელი 
უკუკავშირი ამოიწურება შემდეგი ფრაზებით: 
„კარგი ბიჭი/გოგო ხარ“, „ხომ მოგეწონა?“, „ძა-
ლიან ლამაზად გააკეთე“ და ა. შ. ამგვარი კო-
მენტარებით გაუგებარი რჩება, რას ეფუძნება 
შექება. ამიტომ უმჯობესია, კომენტარები კონ-
კრეტული დაკვირვების შედეგებს ეხებოდეს. 
მაგალითად: „საკმაოდ დაინტერესდი მასალით“, 
„შევამჩნიე, უსაფრთხოების წესებს იცავდი. ეს 
ჩვენს პროფესიაში გადამწყვეტია“, „კარგია, 
რომ მონაცემები შეამოწმე, სიზუსტე ჩვენ პრო-
ფესიაში უმნიშვნელოვანესია“და ა. შ.

გამამხნევებელი კომენტარების შემდეგ არსები-
თია თავად დაინტერესებული პირის მოსაზრებე-
ბის მოსმენა: რა გამოცდილება მიიღო? რამ და-
აინტერესა? რა კითხვები აქვს პროფესიასთან ან 
სწავლის პროცესთან დაკავშირებით?

დამსწრეთაგან უმთავრესია პრაქტიკის მასწავ-
ლებლის შეფასებები: რაში დაინახა პირის ინტე-
რესი? რომელი ასპექტი იყო ისეთი, რომლის ყვე-
ლაზე ხშირად შესრულება უწევთ ამ პროფესიაში? 
რა არის დამღლელი, რას სჭირდება ძალა ან ძა-
ლისხმევა? დაახლოებით რა დრო სჭირდება კონ-
კრეტული უნარ-ჩვევის გამომუშავებას, დაოს-
ტატებას? ჩვეულებისამებრ, მოსინჯული ანდა 
პროფესიის სხვა აქტივობები მარტო სრულდება 
თუ ვინმესთან ერთად?..

გარდა ამისა, აუცილებელია დასაქმების სხვადას-
ხვა ტიპის ადგილის გაცნობა, სასწავლო პროცე-
სის, კურსებისა და დატვირთვის შესახებ ინფორ-
მაციის გაზიარება (სასურველია, წერილობით 
ანდა აუდიოფორმით, რათა აპლიკანტი სახლში 
უფრო დეტალურად გაეცნოს ამ ინფორმაციას). 
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ბატესტირების პროცესში გადამწყვეტია კარი-
ერის დაგეგმვის სპეციალისტის მონაწილე-
ობა, რადგან ის სწორედ ამ მომენტიდან იწყებს 
ფიქრს აპლიკანტის საწარმოო პრაქტიკისა და 
დასაქმების გეგმაზე. შესაბამისად, მისგან აპ-
ლიკანტი ისმენს ისეთ ინფორმაციას, რაც სწავ-
ლის დროს დაგეგმილ საწარმოო პრაქტიკას, 
დასაქმების ადგილებსა და ტიპებს ეხება (მა-
გალითად, მოცემულ პროფესიაში არსებული 
საწარმოები, სახელოსნოები, ბრიგადები თუ 
თვითდასაქმების ადგილები). 

პროფესიული სასწავლებლის ადმინისტრაციის 
წარმომადგენელი ტესტირების დაკვირვების 
პროცესში ძირითად ყურადღებას იმ მომსა-
ხურებაზე ამახვილებს, რომელიც შეიძლება 
დასჭირდეს სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე აპლიკანტს. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია აპლიკანტის მიმართ მისი 
მხარდაჭერა და შესაძლო მომსახურების ან რე-
სურსების შეთავაზება.

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეცი-
ალისტი ყურადღებას ამახვილებს სწავლა-სწავ-
ლების პროცესში გასათვალისწინებელ საკით-
ხებზე, შესაძლო სტრატეგიებსა და მორგების 
გზებზე, რის შესახებაც აპლიკანტს ინფორმაციას 
უზიარებს. 

ასისტენტი, საჭიროების შემთხვევაში, აცნობს 
აპლიკანტს ასისტირების (დამატებითი მხარდაჭე-
რის) წესს.

ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ განიხი-
ლავს კომისიის თითოეული წევრი დაკვირვების 
შედეგებს აპლიკანტთან. დისკუსიის ფორმა უნდა 
ეხმიანებოდეს ინკლუზიური განათლების არსს 

– პრობლემა არ არის ადამიანში, პრობლემა ან 
ბარიერი შეიძლება იყოს სისტემაში/გარემოში. 
შესაბამისად, დამსწრე პირთა კომენტარები ამ 
პოზიციას უნდა ეფუძნებოდეს. მაგალითად, ში-
ნაარსს არსებითად ცვლის სრულიად განხვავებუ-
ლი დამოკიდებულება საკითხისადმი: 

ა. ამ პროფესიაში თეორიული ცოდნის წილი დი-
დია, შესაბამისად, წერა-კითხვის ცოდნა აუცილე-
ბელია;

ბ. მართალია, ამ პროფესიაში თეორიული ცოდნის 
წილი დიდია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სასწავლო 
მასალა, ტექსტი გავახმოვანოთ და თქვენ აუდი-
ოჩანაწერით იმეცადინოთ; 

ან 

ა. პოლიგრაფიაში ფერებისა და ელფერების ზუს-
ტი გარჩევის გარეშე წარმოუდგენელია მუშაობა. 
იმის გამო, რომ თქვენ ვერ ხედავთ, ეს პროფესია 
არ შეგეფერებათ; 

ბ. მართალია, პოლიგრაფიაში ფერებისა და ელ-
ფერების გარჩევას დიდი მნიშვნელობა აქვს და 
ბევრი პროფესიული ამოცანა მხედველობას 
მოითხოვს, მაგრამ ძლიერი ინტერესისა და მოტი-
ვაციის შემთხვევაში, შეიძლება ისეთი ამოცანე-
ბის დაუფლება (მაგალითად, პოლიგრაფიაში გა-
მოყენებული სხვადასხვა ფაქტურის ქაღალდისა 
და მუყაოს თვისებების ამოცნობა, დახასიათება 
და კლასიფიკაცია), რაც ხელით შეხებისას მაღა-
ლი მგრძნობელობის შემთხვევაში მხედველობას 
არ საჭიროებს; თუმცა ისიც გასათვალისწინებე-
ლია, რომ ეს პროფესიის ნაწილობრივი დაუფლე-
ბა იქნება. 
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ბა „ა“ პასუხები ორივე შემთხვევაში რადიკალური, 
გამრიყავი და მიკერძოებულია. „ბ“ პასუხები რე-
ალობაზე, გადაჭრის გზების მოძიებასა და აპლი-
კანტის მოტივაციაზეა ორიენტირებული.

საბოლოოდ, მთავარია პროფესიული ალტერნა-
ტიული ტესტირების გუნდის მხრიდან გამოხატუ-
ლი კეთილგანწყობა, რეალობის მიუკერძოებელი 
გაცნობა და აპლიკანტის მხარდაჭერა ინფორმი-
რებული გადაწყვეტილების მისაღებად. 

თუმცა შეიძლება, პროფესიული ალტერნატი-
ული ტესტირების გუნდის წევრებს გაუჩნდეთ 
განცდა, რომ აპლიკანტი გაცილებით უფრო 
ღრმა პროფესიული ორიენტაციის პროცესს 
საჭიროებს იმისთვის, რომ გაეცნოს არსებული 
პროფესიების სპექტრს ანდა ინფორმირებული 
გადაწყვეტილება მიიღოს მისთვის სასურველი 
პროფესიის შესახებ. მაგალითად, შესაძლოა 
გუნდის წევრებს მოეჩვენოთ, რომ აპლიკანტმა 
სპონტანურად ან მთლიანად სხვისი გავლენით 
აირჩია ის პროფესია, რომელშიც ტესტირება 
გაიარა. ასეთ შემთხვევაში გუნდი აპლიკანტს 
უზიარებს თავის მოსაზრებასა და ვარაუდებს, 
რომლებმაც ეს მოსაზრება განაპირობა; სთა-
ვაზობს მას პროფესიული ორიენტაციის ინ-
დივიდუალური გეგმის შედგენას და ამ ფაზის 
გავლის შემდეგ ინფორმირებული გადაწყვეტი-
ლების მიღებას სასურველი პროფესიის შესახებ. 
ასეთ შემთხვევაში, აპლიკანტი, სავარაუდოდ, 
გაივლის პროფესიული ორიენტაციის რამდე-
ნიმეთვიან ფაზას და ამის შემდეგ მის მიერვე 
შერჩეულ პროგრამაზე შემდეგი მიღებისას ჩა-
ირიცხება. ცხადია, ამ შეთავაზებაზე დათანხმე-
ბა აპლიკანტის პრეროგატივა/უფლებაა, ხოლო 
ამ შესაძლებლობის დადებითი მხარის გაცნობა 
და შეთავაზება – გუნდის ვალდებულება.

5. აპლიკანტის მხრიდან საბოლოო გადაწ-
ყვეტილების მიღება და საქართველოს გა-
ნათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
მიერ მისი არჩევანის დამტკიცება

მიღებულ გამოცდილებასა და ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე პირი იღებს საბოლოო გა-
დაწყვეტილებას, თუ რომელ პროგრამაზე სურს 
სწავლა (ან გარკვეულ შემთხვევაში, სწავლის 
დაწყების ნაცვლად პროფესიული ორიენტაციის 
პროგრამაში ჩაბმა, სასურველი პროფესიის შესა-
ხებ უფრო გაცნობიერებული გადაწყვეტილების 
მისაღებად). 

ვიდრე საბლოოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, მან 
უნდა აწონ-დაწონოს და შეაფასოს საკუთარი და-
მოკიდებულება: მოტივაცია, ინტერესი, გამოწვე-
ვის დონე, გარკვეული ინტენსივობითა და ხანგ-
რძლივობით პროფესიულ აქტივობებში ჩაბმის 
სურვილი; განცდილის გაზიარება ახლობლებისთ-
ვის; გადაწყვეტილების მიღება მშვიდ გარემოში. 

ანგარიშგასაწევია ისეთი შემთხვევაც, როდესაც 
გადაწყვეტილების მიღებისას აპლიკანტს მხარ-
დამჭერის მონაწილეობა სჭირდება. ამ დროს 
აუცილებელია, მხარდამჭერი პირი ალტერნატი-
ული ტესტირების ყველა ეტაპს ესწრებოდეს, შემ-
დეგ კი აპლიკანტსა და მისი ოჯახის წევრებთან 
კომუნიკაციის საშუალება ჰქონდეს. სწორედ ამ 
მიზეზით, როგორც წესი, საბოლოო გადაწყვეტი-
ლებას აპლიკანტები არა ტესტირების დღეს, არა-
მედ მომდევნო დღეებში იღებენ. თუმცა სავსებით 
ბუნებრივია ისიც, რომ აპლიკანტმა ტესტირების 
დღესვე აირჩიოს სასურველი პროგრამა, განსა-
კუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მას თავიდანვე 
მხოლოდ ერთი პროფესიული პროგრამა ჰქონდა 
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ბადარეგისტრირებული. ტესტირების დღეს გადაწ-
ყვეტილების მიღებისას გუნდმა აპლიკანტს უნდა 
შესთავაზოს გარკვეული დროით განმარტოება, 
თუ სურვილი გაუჩნდება, ოჯახის წევრთან ან ახ-
ლობელთან კონსულტაციაც. 

აპლიკანტის გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმში, 
დასტურდება მისი და დამსწრეების ხელმოწერით 
და დასამტკიცებლად იგზავნება საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. 

მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ პროფესიული 
ტესტირების მიზანია შემდეგი: სპეციალური 
საჭიროების მქონე ახალგაზრდა პირი გაცნო-
ბიერებული არჩევანის გადაწყვეტილებამდე 
ძალიან ახლოს უნდა გაეცნოს მისთვის საინ-
ტერესო პროფესიებს, გამოხატოს პირადი და-
მოკიდებულება, მოისმინოს სხვათა მოსაზრე-

ბები ამ პროფესიების დაუფლების პროცესის 
შესახებ. ყოველივე ამის შედეგად და დიდი 
ალბათობით, ერთი მხრივ, აპლიკანტს გაუჩ-
ნდება სწავლის მაღალი მოტივაცია, ხოლო, 
მეორე მხრივ, პროფესიულ სასწავლებელს 
ექნება სწავლების ხელშემწყობი შესაბამისი 
რესურსები.

შეჯამება
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მომზადება სწავლის დაწყებამდე

სწავლის დაწყებამდე, რაც შეიძლება ადრე, საჭი-
როა იმ ინფორმაციის ორგანიზება და გაანალიზე-
ბა, რომელიც პროფესიულ სასწავლებელში სპე-
ციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
პროფესიული სტუდენტის შესახებ არსებობს. 

ეს ინფორმაციაა:

1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერე-
ბის სამინისტროს ექსპერტთა გუნდის დას-
კვნა, რომელიც პიროვნების შესაძლებლო-
ბების შეფასების შედეგებსა და სასწავლო 
პროცესის ორგანიზებასთან დაკავშირე-

თავი 5: 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის 
სასწავლო პროცესი
ამ თავში განხილულია ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის მეორე ფაზა, რომელიც ხშირად პროფესიულ 

სასწავლებელში მიმდინარეობს და პროფესიული განათლების მიღებას გულისხმობს. სპეციალური საგან-

მანათლებლო საჭიროების მქონე პირს საუკეთესო ხარისხის განათლებისა და მისთვის შესაბამისი მომ-

სახურების მისაღებად, შეიძლება დასჭირდეს სასწავლო პროცესის მოქნილად ორგანიზება და მართვა. ეს 

კი, თავის მხრივ, პროცესში სხვადასხვა პროფესიონალის შეთანხმებულ მოქმედებასა და დროის ეფექტურ 

ორგანიზებას ითხოვს. შესაბამისად, მოცემულ თავში დიდი ყურადღება ეთმობა სპეციალური საგანმანათ-

ლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის პროფესიული განათლების ეფექტურობის განმსაზღვრელ პრინცი-

პებს, პროცესის დროში წინსწრებით ორგანიზებასა და გუნდური მუშაობის მნიშვნელობას. 

ბულ საჭიროებებსა და რეკომენდაციებს 
ასახავს; 

2. ალტერნატიული ფორმით ჩატარებული პროფე-
სიული ტესტირების დოკუმენტაცია, რომელიც 
მოიცავს ტესტირების პროცესის დროს გამოვ-
ლენილ შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს;

3. პიროვნების სურვილისა და თანხმობის შემ-
თხვევაში პროფესიულ სასწავლებელში მის-
ვლამდე (მაგალითად, სკოლაში) შექმნილი 
მისი პორტფოლიო, რომელიც მოიცავს მო-
წესრიგებულ ინფორმაციას მისი წარსული 
და აწმყო აქტივობებისა და საყვარელი საქ-
მიანობების (ჰობის) შესახებ;
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ი4. დამატებითი დოკუმენტაციის პაკეტი, რო-

მელიც პიროვნებას შეუძლია წარადგინოს, 
როგორც საკუთარი პორტფოლიოს ნაწილი 
(ერთ-ერთი განყოფილება), ან დამოუკიდებ-
ლად. ეს ინფორმაცია შეიძლება ასახავდეს 
გამოცდილებას: 

- ფორმალური განათლების სფეროდან: 
ამონაწერი ზოგადი განათლების დაწესე-
ბულებაში არსებული პირადი საქმიდან, 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ინდი-
ვიდუალური ტრანზიციის გეგმა (რომლის 
წარმოებაც სკოლაში, საუკეთესო შემთხვე-
ვაში, VII კლასიდან იწყება), მასწავლებელ-
თა, სხვა სპეციალისტთა თუ თანატოლთა-
გან მიღებული დახასიათებები/შეფასებები, 
ინფორმაცია მოსწრებისა და დასწრების 
შესახებ და ა. შ.

- არაფორმალური განათლების სფეროდან: 
ინდივიდუალური განვითარების ან მომსახუ-
რების პროგრამა/გეგმა დღის ზრუნვის ცენ-
ტრიდან, რეკომენდაციის წერილი ან დახასი-
ათება და ა. შ.

- რეაბილიტაციის/მკურნალობის სფეროდან: 
ინდივიდუალური რეაბილიტაციის გეგმა, სა-
მედიცინო ისტორიის ამონაწერი, სამედიცი-
ნო დანიშნულება და ა. შ.

არსებული ინფორმაციის ანალიზის მიზანია, 
სტუდენტთან ერთად და მისი მონაწილეობით 
ისე დაიგეგმოს სასწავლო პროცესი პროფე-
სიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, 
რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭირო-
ების მქონე პირმა სწავლის პერიოდი მაქსიმა-
ლურად ეფექტურად გამოიყენოს და რაც შეიძ-

ლება სრულყოფილად დაეუფლოს პროფესიის 
სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს; გარდა 
ამისა, დროისა და რესურსების ეფექტური გა-
მოყენებით სწავლის დროსვე დაიწყოს სტუ-
დენტის დასაქმებაზე ზრუნვისა და მუშაობის 
პროცესიც: ბაზრის მოკვლევა, პოტენციური 
დამსაქმებლების მოძიება და მათთან მოლაპა-
რაკება, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭი-
როების მქონე პირსა და დამსაქმებლებს შორის 
შეხვედრების ორგანიზება და პირველი დასაქ-
მების ადგილზე მიყოლა.

შესაბამისად, არსებული ინფორმაციიდან აუცი-
ლებელია განისაზღვროს პიროვნების მიღწევები, 
ძლიერი მხარეები, რესურსები, ეფექტური სწავ-
ლა-სწავლების სტრატეგიები; 

და გამოწვევები, რისკები, ბარიერები, რამაც 
შეიძლება თავი იჩინოს პროფესიული განათლები-
სა თუ დასაქმების პროცესში.

ინფორმაციის გაანალიზებისას გასათვალისწინე-
ბელია ისეთი საკითხები, როგორებიცაა: 

ტრანსპორტირება და მობილობა
როგორ ივლის სტუდენტი პროფესიულ დაწესე-
ბულებაში? აქვს თუ არა დამოუკიდებლად საჯა-
რო ტრანსპორტით მგზავრობის უნარ-ჩვევა?

დროსა და სივრცეში ორიენტაცია
როგორ მოახერხებს დროულად შესვლას შესაბა-
მის აუდიტორიაში/სახელოსნოში და შესვენების 
გამოყენებას?

როგორ მიაგნებს სასურველ აუდიტორიას, სახე-
ლოსნოს, საპირფარეშოს და ა. შ.?
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როგორ მოახერხებს სხვებთან (ჯგუფელებთან, 
პედაგოგებთან) ურთიერთობას -მეტყველებით, 
თარჯიმნის დახმარებით თუ საკომუნიკაციო დამ-
ხმარე საშუალებებით (მაგალითად: სურათებით, 
საწერი დაფით...)?

საბაზო აკადემიური უნარ-ჩვევები
როგორ მოახერხებს სასწავლო მასალის შემეცნე-
ბას? 

როგორ იყენებსკითხვის, წერის, თხრობის, მოსმე-
ნის, გაგება-გააზრების, ანგარიშის, საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებით სარგებლობის უნარ-ჩვევებს?

სწავლა-სწავლების პრიორიტეტული   
სტრატეგიები
როგორია საუკეთესო სწავლა-სწავლების გზა? 

რომელია ინსტრუქტაჟისა და შეძენილი კომპე-
ტენციის დემონსტრირების საუკეთესო ფორმა? 
სწავლის ტემპი? სწავლის სტილი? 

ასისტირება
საჭიროებს თუ არა დამატებით მხარდაჭერას, 
ასისტირებას? რაში და რა ტიპის მხარდაჭერა 
სჭირდება?

უსაფრთხოების ზომები
რა არის გასათვალისწინებელი სახელოსნოსა თუ 
ლაბორატორიაში, საგანგებო სიტუაციის შემთხ-
ვევაში, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარე-
სებისას?

საკონტაქტო პირი/პირები
ვის უნდა დაუკავშირდეთ განსაკუთრებულ შემთ-
ხვევაში?

პირველი კონტაქტი – გაცნობა
როგორ სურს სტუდენტს თავის წარდგენა ჯგუფ-
თან? თავად გაეცნობა სხვებს თუ სჭირდება ამაში 
ვინმეს დახმარება? სურს თუ არა, ჯგუფი წინას-
წარ მომზადდეს მასთან შესახვედრად? სურს თუ 
არა, მასთან ერთად დაიგეგმოს ჯგუფის გაცნო-
ბისა და შეამხანაგების აქტივობები?..

ამგვარ შეკითხვებზე პასუხები პროფესიული სა-
განმანათლებლო დაწესებულების გუნდმა სპე-
ციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
პროფესიულ სტუდენტთან ერთად სწავლის დაწ-
ყებამდე უცილობლად უნდა იცოდეს. თუ რომე-
ლიმე საკითხი გაუანალიზებელი და მოუგვარე-
ბელი დარჩება, სასწავლო პროცესის ეფექტურად 
წარმართვას ძალაუნებურად ხელი შეეშლება.

თუ ამ საკითხების მოგვარებაზე სწავლის დაწ-
ყების მომენტიდან დაიწყება ზრუნვა და არა 
მანამდე, მაშინ სტუდენტი ამოვარდება ისეთი 
მნიშვნელოვანი პროცესებიდან, როგორებიცაა: 
პირველი კონტაქტი – ჯგუფელებისა და პედაგო-
გების გაცნობა, ჯგუფის შეამხანაგება, წესებისა 
და სწავლა-სწავლების სტილისა და საორგანიზა-
ციო საკითხების გარკვევა და თავად სასწავლო 
პროცესი.

გარდა სტუდენტის შესახებ არსებული ინფორ-
მაციის დამუშავებისა, საჭიროა პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამის ანალიზიც. ამ 
შემთხვევაში არსებითია პროფესიის მახასიათებ-
ლებისა და პროფესიის დაუფლების პროცესის 
განხილვა და დაკავშირება სტუდენტის ცხოვრე-
ბისეულ მიზნებთან. 

შესაბამისად, მოსამზადებელი და დასამუშავებე-
ლია შემდეგი მასალა:
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ი1. პროფესიული სტანდარტის დოკუმენტი, 

რომლის დაუფლებასაც სტუდენტი აპი-
რებს. ეს დოკუმენტი ასახავს: აუცილებელ 
პროფესიულ მოთხოვნებს, პროფესიულ 
კომპეტენციებს – მოვალეობებსა და ამო-
ცანებს; პროფესიულ მასალას და ხელსაწ-
ყო-დანადგარებს; შეფასების სტანდარტსა 
და კრიტერიუმებს; კომპეტენციის დადას-
ტურების მტკიცებულებასა და პიროვნულ 
თვისებებს;

2. პროფესიული პროგრამის ჩარჩო დოკუმენ-
ტში მითითებულია კურსდამთავრებულთა 
კარიერული შესაძლებლობები, სწავლის 
შედეგები, პროგრამის მოცულობა და ხან-
გრძლივობა, პროგრამის სტრუქტურა და 
მოდულები (სავალდებულო ზოგადი, სავალ-
დებულო პროფესიული და არჩევითი მოდუ-
ლები), რომლებსაც სტუდენტი გაივლის;

3. თითოეული მოდული, რომლის გავლაც იგეგ-
მება აღნიშნული პროფესიული პროგრამის 
ფარგლებში. ამ დოკუმენტებში მითითებუ-
ლია ყოველი მოდულის სწავლის შედეგი, შეს-
რულების კრიტერიუმი და მტკიცებულებები, 
სასწავლო დატვირთვა (საკონტაქტო და და-
მოუკიდებელი მუშაობის საათები), სასწავლო 
გარემო, რეკომენდებული ტექნიკური აღ-
ჭურვილობა, მასალა, ნედლეული და სხვა.

4. სასწავლო განრიგი და ცხრილი (მოდულებისა 
და საწარმოო პრაქტიკის ვადები და განრიგი, 
შუალედური და საბოლოო შეფასებების ვა-
დები);

5. პროფესიულ სასწავლებელში მოქმედი წესე-
ბი და არსებული მომსახურებები.

ზემოთ აღწერილ ინფორმაციას გაეცნობიან, გა-
ნიხილავენ და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 
სამოქმედო გეგმას შეიმუშავებენ პროფესიულ 
სასწავლებელში სტუდენტთან ერთად მომუშა-
ვე გუნდის წევრები იმ შეხვედრის ფარგლებში, 
რომელსაც მეშვიდე თავში უფრო დეტალურად 
განვიხილავთ. აქ კი მოკლედ აღვნიშნავთ, რომ 
შეხვედრის/შეხვედრების შედეგად იქმნება გეგმა, 
შემუშავებული გუნდის თითოეული წევრის: სტუ-
დენტის, მასწავლებლების, ინკლუზიური განათ-
ლების სპეციალისტისა და ადმინისტრაციის წარ-
მომადგენლის მონაწილეობით. შემუშავებული 
გეგმა წარმოადგენს სასწავლო პროცესის დროს 
მონაწილე მხარეების მოქმედების მკაფიო, არ-
გუმენტირებულ და დოკუმენტირებულ ნაბიჯებს, 
რათა ეს პროცესი სტუდენტზე მორგებულად წა-
რიმართოს.

მიზანშეწონილია, სასწავლო პროცესის მოსამზა-
დებელი სამუშაოები დაიწყოს და მიმდინარეობ-
დეს ალტერნატიული ტესტირებისა და შემაჯამე-
ბელი შეხვედრების პარალელურად (ტესტირების 
მე-4 და მე-5 ეტაპი) და ეფუძნებოდეს ტესტირე-
ბის პროცესის დროს გამოვლენილ ტენდენციებს. 
ამ შემთხვევაში სასწავლო პროცესის დაწყებამდე 
საკმარისი დრო დარჩება დაგეგმვისა და მომზა-
დებისთვის. რეკომენდებულია, სწავლის დაწყე-
ბამდე ერთი თვე მაინც იყოს პროფესიული გა-
ნათლების გუნდის განკარგულებაში იმისთვის, 
რომ პროფესიული სასწავლებელი მომზადდეს 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე სტუდენტის მისაღებად: საჭიროების შემთ-
ხვევაში მოარგოს ფიზიკური გარემო, მოაგვაროს 
ტრანსპორტირების, თარჯიმნის, მობილობის 
სპეციალისტისა თუ სხვათა მომსახურების მი-
ღების საკითხები, მოამზადოს სასწავლო მასალა 
შესაბამისი ფორმით (აუდიოჩანაწერები, ბრაილის 
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ი შრიფტით დაბეჭდილი მასალა, თვალსაჩინოებები 

და ა. შ.).

გარდა ამისა, ხშირად თავად სტუდენტსაც სჭირ-
დება სწავლის დაწყებისთვის მომზადება. მაგა-
ლითად, საჭირო ხდება დილის ახალ რუტინასთან 
შეჩვევა: ადრე გაღვიძების, ჰიგიენური, მედიკა-
მენტური პროცედურებისა თუ ტრანსპორტირე-
ბის დროში განსხვავებულად ორგანიზება. 

სწავლის დაწყებამდე, მოსამზადებელ საკითხებ-
ზე მუშაობისას, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ კონკ-
რეტულ პროფესიულ სტუდენტს არანაირი დამა-
ტებითი მომზადება ან მომსახურება არ სჭირდება 
და პროფესიულ დაწესებულებაში არსებული 
უნივერსალური დიზაინით მოწყობილი სასწავ-
ლო გარემო, თითოეული სტუდენტის წინსვლაზე 
ორიენტირებული მასწავლებელი და მრავალფე-
როვანი სასწავლო პროცესი სავსებით საკმარი-
სია, რომ სპეციალური საგანმანათლებო საჭირო-
ების მქონე პროფესიული სტუდენტი სრულად და 
ხარისხიანად დაეუფლოს არჩეული პროფესიის 
კომპეტენციებს და წარმატებით დასაქმდეს.

არცთუ იშვიათად სტუდენტისთვის საჭირო ხდება 
დამატებითი მომსახურების გაწევა. მაგალითად: 
ტრანსპორტირება საცხოვრებელი ადგილიდან 
სასწავლებელში და უკან, ჟესტური ენის თარ-
ჯიმნის მომსახურება, სივრცეში ორიენტაციისა 
და მობილობის ტრენერის მომსახურება და ა. შ. 
ასეთ შემთხვევაში არსებითია სწავლის დაწყებამ-
დე პიროვნების აუცილებელი მომსახურებით უზ-
რუნველყოფა.

არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც პროფესი-
ული სასწავლებლის გუნდიც და სპეციალური სა-
განმანათლებლო საჭიროების მქონე პირიც თანხ-

მდებიან, რომ სწავლის პროცესის დაწყებისთვის 
მოსამზადებლად გაცილებით უფრო მეტი დროა 
საჭირო, ვიდრე სწავლის დაწყებამდეა დარჩენი-
ლი. ასეთ სიტუაციაში ოპტიმალური გამოსავალი 
შეიძლება იყოს ის, რომ პროფესიულმა სასწავ-
ლებელმა პოტენციურ სტუდენტთან შეთანხმები-
თა და ყველა დადგენილი პროცედურის დაცვით 
ჩარიცხოს სპეციალური საგანმანათლებლო სა-
ჭიროების მქონე პირი სასწავლებელში და, ამავე 
დროს, არსებული ბარიერების მითითების საფუძ-
ველზე, შემდეგ მიღებამდე შეუჩეროს მას სტუ-
დენტის სტატუსი. ამის მიზეზი საქართველოს 
პროფესიული განათლების სისტემაში პოტენ-
ციური სტუდენტის საჭიროებების მოგვარების 
პრაქტიკის არარსებობაა. ამ ეტაპზე საქართვე-
ლოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტ-
რო ვერ გამოყოფს რესურსებსა და თანხას პირის 
საჭიროებისთვის მანამდე, ვიდრე ის სტუდენტის 
ფორმალურ სტატუსს არ მიიღებს. შესაბამისად, 
სტუდენტის სტატუსის მინიჭებითა და მისი დრო-
ებითი შეჩერებით, სასწავლებელი შემდეგ მიღე-
ბამდე არსებულ დროს გამოიყენებს საიმისოდ, 
რომ: ა) დაუყოვნებლად წარადგინოს განათლე-
ბისა და მეცნიერების სამინისტროში ყველანაირი 
დოკუმენტი და არგუმენტაცია სტუდენტისთვის 
გარემოს მოსამზადებლად საჭირო მხარდაჭე-
რის მისაღებად; ბ) განხორციელებული სამუშაო-
ების შედეგად, სტუდენტის სტატუსის აღდგენის 
დროისთვის მას სრულად მომზადებული დახვ-
დეს. 

მნიშვნელოვანია, პროფესიულმა სასწავლებელ-
მა აპლიკანტის საჭიროებები დროულად გააანა-
ლიზოს და შესაბამისი მხარდაჭერის მისაღებად 
დროულად მიმართოს საქართველოს განათლე-
ბისა და მეცნიერების სამინისტროს. საყურად-
ღებოა, რომ სტუდენტის მიღების გადავადება 
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იგამართლებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

აშკარად ჩანს, რომ სწავლის პერიოდი ორგანი-
ზაციული საკითხების მოგვარებაში დაიკარგე-
ბა და სტუდენტი სასწავლო პროცესის მიღმა 
აღმოჩნდება. მაგალითად, პროფესიული სას-
წავლებელი ვერ მოასწრებს სახელოსნოსა და 
სველი წერტილების ადაპტირებას (დოკუმენტში 
ახსნილი უნდა იყოს ამის მიზეზები), შესაბამი-
სად, სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი არ იქნე-
ბა სასწავლო გარემო.

სტუდენტს, მის ოჯახსა და საქართველოს განათ-
ლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შესაბა-
მის უწყებას სრული წარმოდგენა რომ შეექმნას 
სტუდენტის სასწავლო პროცესის გადავადების 
მიზეზებსა და გასატარებელ ღონისძიებებზე, 
მნიშვნელოვანია ტრანზიციის გეგმის შედგენა, ან 
ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მას დაემატოს 
შესასრულებელი ამოცანების ნუსხა. რასაკვირვე-
ლია, ყოველივე ეს სტუდენტის თანხმობით უნდა 
განხორციელდეს. 

ტრანზიციის გეგმა უნდა მოიცავდეს სრულ ინ-
ფორმაციას შესასრულებელი ამოცანების გეგმი-
სა და განრიგის, საჭირო რესურსებისა და პასუ-
ხისმგებელ პირთა შესახებ. გადაწყვეტილებები 
უნდა იყოს მკაფიოდ არგუმენტირებული და მას 
ერთვოდეს გუნდური შეხვედრის ოქმი. 

ასეთ შემთხვევაში განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ინკლუზიურ განათლებაზე მომუ-
შავე დეპარტამენტი განიხილავს შესულ განც-
ხადებასა და თანდართულ დოკუმენტაციას; გაა-
ანალიზებს სიტუაციას, საჭიროების შემთხვევაში 
გამოყოფს შესაბამის რესურსს არსებული ბარი-
ერების გადასალახად, დაგეგმავს და მონიტო-
რინგს გაუწევს პროცესს. 

სწავლის პროცესი

სტუდენტზე ორიენტირებული განათლების მიდ-
გომა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესე-
ბულებისა და მასწავლებლებისგან სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტ-
თა მდგომარეობის გათვალისწინებას სწავლების 
პირველივე დღიდან მოითხოვს. შესაბამისად, გა-
დამწყვეტია სწავლის დასაწყისშივე იმ რესურსე-
ბის, სტრატეგიებისა და დამხმარე საშუალებების 
გამოყენება, რომელთა აუცილებლობა ჯერ კიდევ 
სწავლის დაწყებამდე – რეგისტრაციისა და პრო-
ფესიული ტესტირების ეტაპზე – გამოიკვეთა. 

ამავე დროს, შესაძლებელია, პროფესიული გა-
ნათლების სისტემაში ჩართვის პირველ ეტაპზე 
(რეგისტრაციის, ექსპერტთა მიერ ახალგაზრდა 
პირის შეფასებისა და პროფესიული ტესტირების 
დროს) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭირო-
ების მქონე სტუდენტისთვის არ გამოვლინდეს 
სასწავლო პროცესში რაიმე ცვლილების შეტანის 
აუცილებლობა

თუმცა, ამის მიუხედავად, მნიშვნელოვანია, პრო-
ფესიული განათლების მასწავლებელი მუდმივად 
მზად იყოს, რომ არ გამოეპაროს სტუდენტის 
სწავლა-სწავლებისას გამოვლენილი სირთულეები 
და დაუყოვნებლივ აღმოუჩინოს მას დამატებითი 
მხარდაჭერა. საგანმანათლებლო საჭიროებებზე 
დროული და ადეკვატური რეაგირებისთვის მას-
წავლებელი უწყვეტ რეჟიმში უნდა აფასებდეს 
სტუდენტს (ეს საკითხი დეტალურად მერვე თავ-
შია აღწერილი): განსაზღვრავდეს, რამდენად უახ-
ლოვდება სტუდენტი პროფესიის კომპეტენცი-
ასა და მოდულის ფარგლებში აღწერილ სწავლის 
შედეგებს; რა უწყობს ხელს და რა აფერხებს მის 
პროგრესს.
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ი რა უნდა გაკეთდეს საგანმანათლებლო საჭიროებების 

გამოვლენის შემთხვევაში?

ზოგიერთი სტუდენტის სწავლების პროცესში, 
შესაძლოა, მასწავლებლის ან ინკლუზიური პრო-
ფესიული განათლების სპეციალისტისთვის ნა-
თელი გახდეს, რომ სტუდენტის მიერ მოდულის 
კონკრეტული სასწავლო შედეგების ან თავად მო-
დულის დაუფლების პროცესი გართულებულია: 
სტუდენტს გაცილებით დიდი ძალისხმევა და დრო 
სჭირდება სწავლის შედეგის მისაღწევად, ვიდრე 
ეს მოდულის ფარგლებშია მოაზრებული. ბუნებ-
რივია, მასწავლებელს მართებს გამოვლენილ სა-
ჭიროებაზე დროული რეაგირება. 

გთავაზობთ მასწავლებლის მხრიდან რეაგირების 
თანმიმდევრულ ნაბიჯებს, რომლებიც საგანმა-
ნათლებლო საჭიროების თავისებურების გათვა-
ლისწინებით წარიმართება. 

I ნაბიჯი

პირველ რიგში, მასწავლებელმა სასწავლო პრო-
ცესი უნივერსალური დიზაინის მიდგომის გათ-
ვალისწინებით უნდა შეაფასოს და გააანალიზოს, 
მოდულის მიმდინარეობისას რამდენად მრა-
ვალფეროვან გზებს იყენებს სტუდენტთა მოტი-
ვირებისთვის, სწავლების/ინსტრუქტაჟისა და 
შეფასებისთვის, რათა სასწავლო პროცესი ხელ-
მისაწვდომი იყოს განსხვავებული სწავლის სტი-
ლის მქონე ყველა სტუდენტისთვის. 

ობიექტური შეფასების საფუძველზე, თუკი მას-
წავლებელი აღმოაჩენს, რომ სწავლა-სწავლე-
ბის პროცესს შედარებით რუტინული ხასიათი 
აქვს, მან უნდა გაამრავალფეროვნოს საგანმა-

ნათლებლო პროცესი შესაბამისი მეთოდებით 
– გაამდიდროს ლექციები პრაქტიკული აქტივო-
ბებით, სასწავლო რესურსებით, თვალსაჩინო-
ებებით, ძირითადი ცნებებისა თუ საკითხების 
განმარტებებით, მოკლე ჩანაწერებით, სქემე-
ბით და სხვა; მისცეს სტუდენტს დავალებები-
სა და ამოცანების კომპიუტერის გამოყენებით 
შესრულების შესაძლებლობა; გააცნოს მისთ-
ვის ხელმისაწვდომი თემატური ელექტრონული 
გვერდები; თავად შექმნას და გამოიყენოს დამა-
ტებითი რესურსები (ციფრული და ელექტრონუ-
ლი მასალა) და სხვა.

სასწავლო პროცესის უნივერსალური დიზაინის 
პრინციპებით განხორციელებისას შედეგი გაცი-
ლებით უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ყველა 
სტუდენტისთვის, მთლიანად ჯგუფი, მათ შორის, 
სპეციალური სგანმანათლებლო საჭიროების მქო-
ნე სტუდენტი, გამოავლენს უკეთესი მიღწევის 
დონეს (UNESCO, 2005, 2009). 

შესაბამისად, უნივერსალური დიზაინის პრინცი-
პები შესაძლოა საკმარისი აღმოჩნდეს სტუდენ-
ტის საგანმანათლებლო საჭიროებასთან გასამკ-
ლავებლად და მასწავლებელს სხვა დამატებითი 
ღონისძიებების განხორციელება აღარ დასჭირ-
დეს. 

II ნაბიჯი

იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებელი დაადგენს, 
რომ სპეციალური საგანმანათლებო საჭირო-
ების მქონე სტუდენტისთვის უნივერსალური 
დიზაინის მიდგომით შექმნილი მოდული არ 
არის საკმარისი პირობა მის დასაძლევად და 
სტუდენტს დამატებითი ხელშეწყობა სჭირდე-



57

თა
ვი

 5
: ს

პე
ცი

ალ
ურ

ი 
სა

გა
ნმ

ან
ათ

ლ
ებ

ლ
ო 

სა
ჭი

რო
ებ

ის
 მ

ქო
ნე

 პ
ირ

ის
 ს

ას
წა

ვლ
ო 

პრ
ოც

ეს
იბა, ის ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტებსა და სპეციალური საგანმანათ-
ლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის ასის-
ტენტთან ერთად (შესაძლებელია, ამ პროცესში 
დამატებით, კონკრეტული სპეციალისტის, მა-
გალითად, ოკუპაციური თერაპევტის, ჩართვის 
საჭიროებაც გაჩნდეს) განიხილავს სტუდენტის-
თვის დამხმარე ტექნოლოგიების გამოყენების 
საჭიროებასა და შესაძლებლობას. ამ ტიპის 
ცვლილებებმა, შესაძლოა, მოდულის შინაარსი 
და სწავლა-სწავლების/ინსტრუქტაჟის პროცე-
სი მნიშვნელოვნად ხელმისაწვდომი გახადოს 
კონკრეტული სტუდენტისთვის. ამის მაგალი-
თები შეიძლება იყოს როგორც მაღალტექნო-
ლოგიური ელექტროეტლი, რომლითაც ზურგის 
ტვინის დაზიანების მქონე ადამიანი გადაად-
გილდება, ან ტექსტის გახმოვანების პროგრამა, 
რომელსაც მხედველობის სირთულეების მქონე 
ადამიანი იყენებს, ასევე მარტივი – სამუშაო 
იარაღის გამსხვილებული ტარი მათთვის, ვისაც 
ხელის მტევნის დაზიანების გამო თითებით მყა-
რად მოჭიდება უჭირს. 

აღნიშნულმა მხარდაჭერამ, შესაძლოა, მნიშვნე-
ლოვნად გააუმჯობესოს სტუდენტის მიღწევის 
დონე და ის უფრო იოლად გაუმკლავდეს მოდუ-
ლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. 

სწავლებისას უნივერსალური დიზაინის პრინცი-
პებისა და დამხმარე ტექნოლოგიების გამოყენე-
ბის შედეგად სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროებისა თუ სწავლის სირთულეების მქონე 
ტუდენტების უმრავლესობა მოდულს თუ სასწავ-
ლო პროგრამას, მასში არსებული მოქნილობის 
ფარგლებში დაშვებული მცირე ცვლილებით ან 
საერთოდ მის გარეშე, დაძლევს. 

III ნაბიჯი

შედარებით იშვიათად, ზოგიერთი სტუდენტის 
მიღწევის დონე სწავლების უნივერსალური დიზა-
ინისა და დამხმარე ტექნოლოგიების გამოყენების 
პირობებშიცკი შეიძლება ვერ აღწევდეს განსაზღ-
ვრულ სწავლის შედეგებს. ამ შემთხვევაში სტუ-
დენტს სწავლის პროცესში წინსვლა რომ ჰქონ-
დეს, შესაძლებელია, საჭირო გახდეს სასწავლო 
პროცესის ადაპტაცია, რაც სასწავლო გარემოსა 
და პროცესის ინდივიდუალურად მორგებასა და 
სასწავლო მიზნების ინდივიდუალურად დაზუს-
ტებას გულისხმობს. 

საგანმანათლებლო პროცესის ადაპტაცია აუცი-
ლებელი ხდება მაშინ, როდესაც სტუდენტს 
სწავლის მიზნების მისაღწევად მეტი დრო და 
განსხვავებული გზების გამოყენება სჭირდე-
ბა; მასწავლებელი მუშაობისას რწმუნდება, რომ 
სტუდენტი ამ ეტაპზე სასწავლო პროგრამის მოთ-
ხოვნებისა და სწავლის შედეგების სრულად დაძ-
ლევისთვის მზად არ არის, შედეგებს მხოლოდ ნა-
წილობრივ აღწევს.

ამ დროს სტანდარტული საგანმანათლებლო 
პროგრამისა და მოდულების ფარგლებში მასწავ-
ლებელი შეიმუშავებს ინდივიდუალურ სასწავლო 
გეგმას და კონკრეტული სტუდენტისთვის აზუს-
ტებს მისაღწევ სწავლის შედეგებს, ამ შედეგების 
მიღწევის გზებსა და გარემო პირობებს. 

ადაპტაციის საფუძველზე გაიზრდება სტუდენ-
ტის მხრიდან სასწავლოპ როგრამის დაძლევის 
შანსი და მოიმატებს სასწავლო პროცესის ხელმი-
საწვდომობა.
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ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და მისი შედგე-
ნა-განხორციელების წესები.

IV ნაბიჯი

იშვიათად, მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი შემთხ-
ვევაც, როდესაც სწავლა-სწავლებისას უნივერსა-
ლური დიზაინის პრინციპების, ტექნოლოგიური 
მხარდაჭერისა თუ მოდულის სწავლების ინდივი-
დუალური გეგმის მიუხედავად, მულტიდისციპ-
ლინურ გუნდს (მასწავლებელი, თავად სტუდენტი 
და დაწესებულების სხვა სპეციალისტები) მიაჩნ-
დეს, რომ კონკრეტული მოდული/ები ამ ეტაპზე 
მეტისმეტად დიდ ძალისხმევას მოითხოვს სტუ-
დენტისგან და სხვა, მისთვის უფრო პრიორიტე-
ტული მოდულების დაუფლების პროცესს აფერ-
ხებს. ამ დროს აუცილებელია საერთო, გუნდურ 
შეხვედრაზე მსჯელობა და სტუდენტთან და მის 
კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად გადაწყ-
ვეტილების მიღება შესაძლო ალტერნატივებზე – 
ხომ არ არის უპრიანი: 

- კონკრეტული მოდულის ჩანაცვლება სხვა 
მოდულით;

- კონკრეტული მოდულის ჩანაცვლება მისი 
შესაბამისი დატვირთვის საწარმოო პრაქტი-
კით; 

- სასწავლო პროცესის გახანგრძლივება – 
როდესაც სტუდენტი მის მიერ გარკვეული 
მოდულების, მოდულების კონკრეტული 
სწავლის შედეგებისა თუ მისთვის დაზუს-
ტებული ინდივიდუალური სწავლის შედეგე-
ბის დაეუფლების შემდეგ, ანდა სწორედ მათ 

დასაუფლებლად, შეგირდად ან სტაჟიორად 
საქმდება და გარკვეული პერიოდის შემდეგ 
(6 თვე, 1 ან 1,5 წელი) ბრუნდება სასწავლო 
დაწესებულებაში განმტკიცებული ან ახლად 
შეძენილი კომპეტენციების აღიარებისა ანდა 
გამოტოვებული მოდულების დაუფლების, 
სწავლის გაგრძელების მიზნით.

ეს განსაკუთრებით აქტუალური ხდება მაშინ, როცა 
სტუდენტის წინსვლა მნიშვნელოვნად ნელი ტემ-
პით ხასიათდება და მას გაცილებით მეტი დრო და 
პრაქტიკა სჭირდება პროფესიული კომპეტენციის 
დასაუფლებლად. ამ შემთხვევაში როგორც პრაქ-
ტიკული, ისე თეორიული მასალის ასათვისებლად 
ყველაზე ეფექტურია უშუალო პრაქტიკა იმ ბუნებ-
რივ გარემოში, რომელშიც ესა თუ ის საქმიანობა 
სრულდება (EUSE, 2010; Granados, 2012). 

შესაბამისად, სპეციალური საგანმანათლებო სა-
ჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტების 
სწავლებისას არცთუ იშვიათად რეკომენდებუ-
ლია თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-
ჩვევის ერთდროულად დაუფლება პრაქტიკის 
განმახორციელებელ ორგანიზაციაში. ასეთი, 
„ჩაშენებული“ პრაქტიკით სწავლა-სწავლების 
მიდგომა, როგორც წესი, ყველა სტუდენტისთვის 
ეფექტურია. თუმცა, განსაკუთრებულ ყურადღე-
ბას უსაფრთხოების საკითხების დაგეგმვა მოით-
ხოვს, რაშიც მასწავლებელს კოლეგის, დამხმარე 
პერსონალის თუ სხვა სტუდენტის დახმარება ან 
ასისტირება შეიძლება დასჭირდეს.

სტუდენტის სასწავლო პროცესის განხორციელე-
ბასთან დაკავშირებით ზემოთ აღწერილი გადაწყ-
ვეტილება ახალგაზრდა პირის ინდივიდუალური 
ტრანზიციის გეგმის ნაწილი ხდება და მასში აისა-
ხება. 
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იამ შემთხვევაში, ვიდრე სტუდენტი ანდა მისი კა-

ნონიერი წარმომადგენელი საბოლოო გადაწყვე-
ტილებას მიიღებს, მნიშვნელოვანია მისი კარგად 
ინფორმირება იმის შესახებ, რომ სტუდენტმა 
კონკრეტულ ეტაპზე შესაძლოა სრული პროფესი-
ული კვალიფიკაცია ვერ მიიღოს.

სტუდენტის სასწავლო პროცესის დაგეგმვა-გან-
ხორციელებისას მასწავლებელმა, შესაძლებელია, 
ზემოთ ჩამოთვლილი ნაბიჯები ერთდროულად 
გამოიყენოს. მაგალითად, სასწავლო პროცესი 
დააფუძნოს უნივერსალური დიზაინის პრინცი-
პებს, სტუდენტს შესთავაზოს დამხმარე ტექნო-
ლოგიები და სწავლების პროცესი წარმართოს 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის საფუძველზე. 

ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, სას-
წავლო პროცესის მიმდინარეობისას მასწავლე-
ბელი ყურადღებით აკვირდებოდეს სტუდენტის 
მიღწევებს; ამჩნევდეს და ანეიტრალებდეს წინსვ-
ლის შემაფერხებელ ბარიერებს; აფასებდეს სტუ-
დენტის პროგრესს; სასწავლო პროცესის ადაპ-
ტაციასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს 
იღებდეს მტკიცებულებებისა და არგუმენტირე-
ბული მსჯელობის საფუძველზე და შესაბამისად 
ასახავდეს დოკუმენტაციაში.

თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ პრაქტიკაში 
არსებობს შემთხვევები, როდესაც სწავლებისას 
სასურველი ეფექტის მიღწევა რთულდება, შერ-
ჩეული სტრატეგიები და მეთოდები ვერ ამართ-
ლებს, მასწავლებელს უიმედობის გრძნობა და 
ეჭვები უჩნდება, რომ სტუდენტი „ვერასდროს“ 
დაეუფლება გარკვეულ კომპეტენციას. ეს სწო-
რედ ის მომენტია, როდესაც ინკლუზიური განათ-
ლების ძირითად პრინციპებთან მიბრუნება ხდება 
საჭირო (იხ. გზამკვლევის თავი 1). 

იმისთვის, რომ მასწავლებელი სტუდენტის მი-
მართ, ერთი მხრივ, ოპტიმისტურად, ხოლო, 
მეორე მხრივ, რეალისტურად განეწყოს, მას 
შეიძლება დაეხმაროს შემდეგი ფაქტების გაცნო-
ბიერება:

- თითოეული ადამიანის პოტენციალი უსაზღ-
ვროა; მოსაძებნია ამ პოტენციალის ამოქმე-
დების გზა, რაც პედაგოგიკის მთავარი გა-
მოწვევაა; 

- სწრაფი ტექნოლოგიური განვითარების პი-
რობებში შესაძლებელია იმ ინოვაციური დამ-
ხმარე საშუალებების შექმნა და გამოყენება, 
რომლებიც განსხვავებული შესაძლებლობის 
მქონე პირების ფუნქციონირებას მნიშვნე-
ლოვნად აუმჯობესებს; 

- შესაბამისი მოტივაციის არსებობის პირო-
ბებში, პრაქტიკა, რომელიც დაბალანსებულ 
ძალისხმევას, გახანგრძლივებულ დროსა და 
ბუნებრივ სამუშაო კონტექსტს გულისხმობს, 
საუკეთესო და მეტად ეფექტური საშუალებაა 
საიმისოდ, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობის 
მქონე ადამიანმა ნებისმიერი რამ შეისწავ-
ლოს.

გარდა ამისა, მასწავლებელმა უნდა გადახედოს 
თავის დამოკიდებულებას, შეაფასოს საკუთარი 
საჭიროებები და მოიძიოს შესაბამისი მხარდა-
ჭერა. მისთვის დახმარება იქნება, თუ საკუთარ 
განცდებთან მარტო არ დარჩება და აზრს სხვა 
კოლეგებს, ინკლუზიური განათლების სპეცი-
ალისტებს გაუზიარებს; მოითხოვს გუნდური შეხ-
ვედრის ორგანიზებას, სპეციფიკური ტრენინგის 
გავლას ანდა შესაბამისი დარგის ექსპერტის კონ-
სულტაციას. 
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ი მასწავლებელმა არ უნდა დაკარგოს იმედი, 

მუდმივად უნდა ეძებოს სტუდენტთან ერ-
თად მისი ძლიერი მხარეები, არსებული პო-
ტენციალის გამოხატვის გზები, მათ გარშემო 
არსებული რესურსები და თანამოაზრეები, 
რომელთა დახმარებითაც ხელი შეეწყობა სტუ-
დენტისთვის სასურველი ცხოვრებისეული მიზ-
ნების მიღწევას.

სტუდენტის სასწავლო პროცესთან დაკავში-
რებული გადაწყვეტილებების მიღებისას მას-
წავლებელს ეხმარება ისიც, რომ სასწავლო 
პროცესს აკვირდებიან აგრეთვე ინკლუზი-
ური პროფესიული განათლების სპეციალისტი, 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე სტუდენტის ასისტენტი ანდა ხარისხის 
უზრუნველყოფის სპეციალისტი. ისინი რეგუ-
ლარულად ესწრებიან სასწავლო პროგრამით 
განსაზღვრულ მოდულებს და აფასებენ, თუ 
რამდენად წარმატებით, თანმიმდევრულად და 
მოქნილად მუშაობს სტანდარტული სასწავლო 
გეგმა; სასწავლო პროცესში სტუდენტის უფრო 
ეფექტურად ჩართვის მიზნით ხომ არ არის საჭი-
რო ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშა-
ვება, დამატებითი სასწავლო რესურსის, სტრა-
ტეგიის ან დამხმარე საშუალების გამოყენება. 
ამასთან ერთად, ისინი იმასაც აფასებენ, როგო-
რია სტუდენტის სწავლა-სწავლების საუკეთესო 
პრაქტიკა და ხომ არ არის ერთ ან რამდენიმე 
მოდულში მიღებული პროგრესისა და გამოყენე-
ბული მეთოდების გუნდში გაზიარებისა და სხვა 
მოდულებში გადატანის საჭიროება (მაგალი-
თისთვის იხ. ჯგუფში მუშაობისას სტუდენტზე 
დაკვირვების ანკეტა, დანართი №3).

სტუდენტის სასწავლო პროცესის ადაპტაციას-
თან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილე-
ბას იღებს პროფესიულ სასწავლებელში არსე-
ბული გუნდი და ეს აუცილებლად ფორმდება 
ოქმის სახით. ოქმი სტუდენტის ინდივიდუალური 
ტრანზიციის (თუ პროგრამას ეხება) ანდა საგან-
მანათლებლო გეგმის (თუ კონკრეტულ მოდულს 
ან კურსს ეხება) ნაწილი ხდება და მიღებულ გა-
დაწყვეტილებაზე გუნდის თითოეული წევრის არ-
გუმენტაციას ასახავს. შესაბამისად, გუნდი იღებს 
პასუხისმგებლობას, მიჰყვეს გეგმაში გაფორმე-
ბულ გადაწყვეტილებებს და განახორციელოს 
პროცესის მონიტორინგი. 

 გუნდის წევრი, ინკლუზიური განათლების სპე-
ციალისტი მონიტორინგის მიზნით ესწრება თი-
თოეული მოდულისა თუ სასწავლო კურსის, სულ 
მცირე, ერთ მეცადინეობას. გარდა ამისა, საქარ-
თველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინის-
ტროს ექსპერტთა გუნდის წევრები გარკვეული 
პერიოდის განმავლობაში სასწავლო პროცესზე 
დაკვირვებითა და გუნდურ შეხვედრებზე მონა-
წილეობით ახორციელებენ პროცესის გარე მონი-
ტორინგს და კონსულტაციას უწევენ პროფესიულ 
სასწავლებელსა და მათ თანამშრომლებს. 

დაბოლოს, უმნიშვნელოვანესია თავად სტუდენ-
ტის ინფორმირება იმის თაობაზე, თუ ვის და 
როდის შეიძლება მიმართოს სწავლის პროცეს-
ში წარმოქმნილი სირთულეების დროს; როგორ 
შეიძლება გახდეს მისთვის აქტუალური საკითხის 
გუნდში განხილვის ინიციატორი; ვინ შეიძლება 
დაეხმაროს პროფესიული სასწავლებლის გარეთ 
არსებული რესურსების მოძიებაში.



61

თა
ვი

 5
: ს

პე
ცი

ალ
ურ

ი 
სა

გა
ნმ

ან
ათ

ლ
ებ

ლ
ო 

სა
ჭი

რო
ებ

ის
 მ

ქო
ნე

 პ
ირ

ის
 ს

ას
წა

ვლ
ო 

პრ
ოც

ეს
იმომზადება სწავლის დასრულებისთვის

სწავლის პროცესის დასრულებისთვის მზადებაც 
დროულად უნდა დაიწყოს. რთულია კონკრეტუ-
ლი ვადის მითითება, რადგან ის თითოეული სას-
წავლო პროგრამის ხანგრძლივობის შესაბამისად 
განსხვავებული იქნება. თუმცა სასურველია, სას-
წავლო პროგრამის 2/3-ის გავლის შემდეგ პროფე-
სიული სასწავლებლის გუნდმა უკვე საგანმანათ-
ლებლო პროცესის დასრულებისთვისაც დაიწყოს 
მზადება.

სწავლის პროცესის დასრულებისთვის განსახილ-
ველია სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შე-
დეგები და მათი მიმართება, ერთი მხრივ, პროფე-
სიის სტანდარტის მოთხოვნებთან, ხოლო, მეორე 
მხრივ, სტუდენტის ცხოვრების მიზნებთან. 

შესაბამისად, ინკლუზური განათლების მხარ-
დამჭერი გუნდი სტუდენტთან, პროფესიის მას-
წავლებლებსა და ადმინისტრაციასთან ერთად 
განიხილავს თითოეული სტუდენტის კვალიფიკა-
ციის მინიჭების საკითხს. გუნდი მსჯელობს და 
აფასებს, თუ რას მიაღწია სტუდენტმა: არის ეს 
სრული კომპეტენციის დონე, თუ კომპეტენცი-
ების ნაწილი, და კონკრეტულად რომელი; ან ხომ 
არ ხდება ისე, რომ მხოლოდ ერთეულ სასწავლო 
შედეგებს მიაღწია სრულად ან ნაწილობრივ, რაც 
არ აკმაყოფილებს ნაწილობრივი კვალიფიკაციის 
მინიჭების პირობას და შესაძლებლობას იძლევა, 
გაიცეს მხოლოდ ცალკეული სასწავლო შედეგე-
ბის მიღწევის დამადასტურებელი ცნობა.

გუნდი აანალიზებს იმასაც, თუ როგორ უნდა და-
ადასტუროს სტუდენტმა თავისი კომპეტენციები; 
ხომ არ არის საჭირო საგანმანათლებლო საჭირო-
ების მქონე სტუდენტისთვის შეფასების მეთოდე-

ბის შეცვლა ან მოდიფიცირება და მათი შეფასება 
მიღწეული კომპეტენციების პრაქტიკული დემონ-
სტრირების საფუძველზე. მაგალითად, თუ სა-
მუშაო ადგილზე უსაფრთხოების დაცვის წესები 
გარკვეული მოდულის ფარგლებში ტესტით ფას-
დება, კონკრეტული სტუდენტისთვის, შესაძლოა, 
ტესტის შევსების ნაცვლად დაიგეგმოს სახელოს-
ნოში უსაფრთხოების წესების პრაქტიკული დე-
მონსტრირება (რაიმე რისკის არსებობის შემთხ-
ვევაში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებული 
დაცვით). 

ამავე დროს, სტუდენტთან ერთად ჯამდება პრაქ-
ტიკის, საწარმოო პრაქტიკისა თუ შეგირდობის 
ადგილებზე მიღებული გამოცდილება. სრული 
სურათის მისაღებად სტუდენტის პორტფოლიოში 
ორგანიზებულად თავს იყრის სასწავლო და პრაქ-
ტიკის პროცესში შექმნილი არტეფაქტები, მიღე-
ბული რეკომენდაციები და შეფასებები. იდეალურ 
შემთხვევაში საბოლოო შეფასების განსაზღვრა 
პორტფოლიოს მონაცემებს დაეფუძნება. 

აღსანიშნავია, რომ სწორედ სწავლის დასრულე-
ბამდე, და არა სწავლის დასრულების შემდეგ, 
იწყება სტუდენტისთვის შესაბამისი სამუშაოს 
მოძიებასა და შერჩეულ დასაქმების ადგილზე 
მოქნილად გადასვლისთვის (ტრანზიციისთვის) 
ზრუნვა. რაც, ფაქტობრივად, ინდივიდუალური 
ტრანზიციის გეგმის მესამე ფაზის დასაწყისია. 
ტრანზიციისთვის თავად სტუდენტი და დამსაქ-
მებელიც უნდა მომზადდნენ.

ამ პროცესში, სტუდენტისა და კარიერის დაგეგ-
მვის სპეციალისტთან ერთად თავიანთი წვლი-
ლი შეაქვთ და მონაწილეობას იღებენ ინკლუზი-
ური პროფესიული განათლების სპეციალისტი 
და მასწავლებლები (განსაკუთრებით ფასეულია 
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წვლილი). გუნდი აქტიურად მუშაობს სამუშაო ად-
გილისა და დასაქმების ფორმის განსაზღვრაზე 
და საჭიროების შემთხვევაში დასაქმების ადგილ-
ზე მიჰყვება სტუდენტს. გარდა ამისა, დასაქმების 
ადგილზე ტრანზიციისათვის მზადების ეტაპზე, 
სტუდენტმა და პროფესიული სასწავლებლის გუნ-
დმა დახმარებისთვის შესაძლებელია დასაქმების 
სხვადასხვა პროგრამასაც მიმართოს. 

აღსანიშნავია, რომ სტუდენტის მიღწევების შე-
საბამისად, მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს 
დასაქმების ადგილიც. დასაქმების შესაძლებ-
ლობის წარმოდგენილი კონტინიუმი მუშაობისას 
სხვადასხვა ფორმის მხარდაჭერას ასახავს, დაწ-
ყებული კონკურენტული შრომის ბაზრით – დიდი, 
საშუალო თუ მცირე საწარმო ან სახელოსნო და 
თვითდასაქმება; დასრულებული ანაზღაურებადი 
შეგირდობით, მხარდაჭერით დასაქმებით, სოცი-
ალურ საწარმოში დასაქმებითა და სხვა.

დასაქმების ადგილის შერჩევას წინ უძღვის ამ 
ადგილის დათვალიერება. დამსაქმებელთან სტუ-
დენტის საცდელი ვადით, შემდეგ კი ხანგრძლი-
ვად დასაქმების შესაძლებლობაზე მოლაპარაკე-
ბა მიმდინარეობს. დამსაქმებლისგან თანხმობის 
მიღების შემთხვევაში (იქნება ეს თანხმობა ხან-
მოკლე თუ ხანგრძლივი დროით დასაქმებაზე/
სტჟირებაზე ან მოხალისეობაზე) იწყება ხელ-
შეკრულების პირობებზე შეთანხმება და გაფორ-
მებაზე ზრუნვა. მნიშვნელოვანია, რომ ხელშეკ-
რულებაში გათვალისწინებული იყოს როგორც 
დამსაქმებლის, ისე დასაქმებულის ინტერესები 
და უფლებები.

დასაქმების ადგილზე ტრანზიციამდე გუნდი 
სტუდენტთან ერთად უნდა განიხილავდეს ყვე-

ლა დეტალს. მაგალითად, მსჯელობის საგანი 
შეიძლება იყოს – სტუდენტი დამოუკიდებლად 
გეგმავს დამსაქმებელთან ურთიერთობას და სა-
მუშაო ადგილზე ადაპტირებას, თუ მას ურჩევნია 
სპეციალისტის მიყოლა დასაქმების ადგილზე. მი-
ყოლის მიზანი შეიძლება იყოს: 

- სამუშაო გარემოს ადაპტირების საჭიროების 
შეფასება სტუდენტთან ერთად;

- მხარდაჭერა სოციალური კონტაქტების დამ-
ყარებისას – იგულისხმება იმავე საკითხების 
განხილვა, რაც არსებობდა პროფესიული 
განათლების დაწყებამდე. სტუდენტმა უნდა 
განსაზღვროს, სჭირდება თუ არა ასისტირე-
ბა თანამშრომლების წინაშე თავის წარდგე-
ნისას, ურჩევნია დამოუკიდებლად გააკეთოს 
ეს, თუ სხვამ მოამზადოს თანამშრომელთა 
გუნდი მასთან ურთიერთობისთვის. აღსანიშ-
ნავია, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელი არ 
არის, განმეორდეს იგივე სცენარი, რაც ჯგუ-
ფელების გაცნობისას. სტუდენტმა შეიძლება 
მეტი დამოუკიდებლობა გამოიჩინოს ამ ეტაპ-
ზე, ან პირიქით, მიიჩნიოს, რომ მხარდაჭერა 
სჭირდება. საჭიროების შემთხვევაში დასაქ-
მების ადგილზე ტრანზიციისას სტუდენტს 
მხარდაჭერას მულტიდისციპლინური გუნდის 
რომელიმე წევრი, მაგალითად, ინკლუზიური 
პროფესიული განათლების სპეციალისტი, 
გაუწევს);

- მომხმარებელსა და პარტნიორებთან ურ-
თიერთობისას მხარდაჭერის საჭიროების 
შეფასება და განსაზღვრა გულისხმობს იმის 
გაანალიზებას, რამდენად უწევს კონკრეტუ-
ლი პროფესიის წარმომადგენელს ან კონ-
კრეტულ სამუშაო ადგილზე დასაქმებულ 
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იპირს ურთიერთობა მომხმარებელთან. შესა-

ბამისად, უნდა გამოიკვეთოს, არსებობს თუ 
არა რაიმე გასათვალისწინებელი საკითხები, 
რომლებიც რეაგირებას საჭიროებს. მაგალი-
თად, როგორ მოახერხებს სტუდენტი (რომე-
ლიც ჟესტური ენის თარჯიმნის მეშვეობით 
სწავლობს სტილისტის ან ოფისის მენეჯერის 
პროფესიას) მომხმარებელთან კომუნიკა-
ციას, მაგალითად, ინფორმაციის დაზუსტე-
ბას კლიენტის მომსახურებისას? აღნიშნულ 
ეტაპზე მართებული გადაწყვეტილების მისა-
ღებად სტუდენტი ნათლად უნდა აფასებდეს 
საკუთარ ძლიერ მხარეებს, არსებულ რესურ-
სებს, ურთიერთობის დამყარების მრავალფე-
როვან სტრატეგიასა თუ დახმარების საჭი-
როებას. 

კონტრაქტის საკითხების განხილვა და დაზუსტე-
ბა.

ხშირია შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებელი 
ადვილად თანხმდება ადამიანის საცდელი ვადით 
აყვანას. თუმცა, აუცილებელია წინასწარ მოლა-
პარაკება და კონტრაქტში იმის დაფიქსირება, 
რომ საცდელი ვადის წარმატებით გავლისას პირი 
დასაქმდება. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია დამსაქმებელსა და სტუდენტ-
თან ერთად საცდელი ვადის წარმატებით გავლის 
კრიტერიუმების შემუშავება და ხანგრძლივობის 
გონივრული და ადეკვატური განსაზღვრა (რათა 
პოტენციური დასაქმებული უნებურად ექსპლუ-
ატაციის მსხვერპლი არ აღმოჩნდეს). 

საბოლოოდ, უნდა აღინიშნოს, რომ სასწავლო 
პროცესის ეფექტურად ორგანიზებისთვის 
გადამწყვეტია თითოეული ეტაპისთვის (დაწ-
ყება, მიმდინარეობა, დასრულება) წინასწარი 
მომზადება და გუნდური, თანამშრომლობითი 
მიდგომა. ეს რომ უფრო უკეთ წარმოვიდგი-
ნოთ, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭი-

როების მქონე სტუდენტის სასწავლო პრო-
ცესის ორგანიზების მაგალითი განვიხილოთ. 
მაგალითი, ერთი მხრივ, პასუხობს სტუდენ-
ტის ცხოვრებისეულ მიზნებს, ხოლო, მეორე 
მხრივ, ასახავს პროფესიული სასწავლებლის 
მხრიდან გაწეული თანადროული და გუნდური 
მხარდაჭერის შედეგს. 

შეჯამება
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ნათია თექის ოსტატის პროფესიულ სასწავლო პროგრამაზე სწავლობს. აქ ჩარიცხვამდე იგი ხშირად სტუმრობდა მის 

მეზობლად მდებარე სუვენირების სალონს. სალონის დახლების თვალიერებისას მის განსაკუთრებულ ინტერესს თე-

ქის პროდუქცია იპყრობდა. დასაქმებაზე ფიქრისას ნათიამ გამოთქვა თექის ხელნაკეთობების შექმნისა და საკუთარი 

ნამუშევრების სალონში ჩაბარების სურვილი. შესაბამისად, პროფესიულ სასწავლებელში, გარდა თექის ოსტატის 

პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, ნათიასთვის განისაზღვრა სხვა პრიორიტეტული 

ამოცანები, რომლებზეც მას პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების გუნდთან ერთად უნდა ემუშავა: ინდ. 

მეწარმედ დარეგისტრირება; ურთიერთობა სუვენირების სალონთან და იმის მოკვლევა, თექის სხვადასხვა პროდუქ-

ცია როგორ იყიდება; შესაქმნელი პროდუქტების შერჩევა და საჭირო მასალის შეძენის საკითხის მოგვარება; შესაბა-

მისი უნარ-ჩვევების დაუფლება და სხვა.

გუნდთან ერთად ნათიამ გადაწყვიტა სვანური ქუდებისა და თექის ქისების დამზადება.

პრაქტიკის მასწავლებლის მხარდაჭერით ნათია ოჯახთან ერთად გაერკვა და შეიძინა საჭირო ყალიბი, მასალა და ინს-

ტრუმენტები, მოაწყო სამუშაო კუთხე სახლში. 

კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტისა და მეწარმეობის მოდულის მასწავლებლის დახმარებით ნათია დარეგისტრირ-

და ინდივიდუალურ მეწარმედ და გაიარა კონსულტაცია სუვენირების სალონის ადმინისტრატორთან ნაწარმის ჩაბა-

რებისა და ანაზღაურების პირობების შესახებ. 

პრაქტიკის მასწავლებლისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტის მხარდაჭერითა და რეკომენდაციით სტაჟირება 

გაიარა პროფესიულ სასწავლებელთან ახლომდებარე სახელოსნოში, რომელშიც მატყლს ასუფთავებენ და საბნებსა 

და ლეიბებს კერავენ. 

სასწავლო მოდულების პარალელურად, სტაჟირებისას, ნათია სრულად დაეუფლა მატყლის მომზადების, დაფენის, 

თელვის კომპეტენციებს; სასწავლო მოდულების ფარგლებში კი ისწავლა არსებული ესკიზის მიხედვით სვანური ქუ-

დისა და ქისის დამზადება და მუშაობისას უსაფრთხოების წესების დაცვა. ნათიამ შეძლო ოჯახის წევრებსა და ინკ-

ლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტთან ერთად შემუშავებული თვალსაჩინოების მიხედვით სამუშაოს 

ორგანიზება: პროდუქტის შექმნისთვის მასალის საჭირო რაოდენობისა და საჭირო დროის განსაზღვრა. 

სწავლის დამთავრებისთვის ნათიას უკვე მიღებული ჰქონდა შესაბამისი ანაზღაურება სალონიდან, რომელშიც სამი 

ქუდი და ორი ქისა ჩააბარა. 

ნათიას სწავლის დასრულების შემდეგ საკმარისი თავისუფალი დრო რჩებოდა, ამიტომაც მან გადაწყვიტა მატყლის 

საბნებისა და ლეიბების სახელოსნოში ნახევარი განაკვეთით დასაქმება. 

პროფესიული სასწავლებლის კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტისა და იურისტის დახმარებით ნათიამ და სახელოს-

ნოს ადმინისტრატორმა შეადგინეს ხელშეკრულება. ნათია დასაქმდა სახელოსნოში. მის მოვალეობად განისაზღვრა 

მატყლის დამუშავება და მომზადება საბნისა და ლეიბის შესაკერად. განისაზღვრა შესაბამისი ანაზღაურება.

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტთან ერთად შედგა მომავალი 6 თვის განმავლობაში „მიყოლის“ 

(პროცესზე თვალყურის მიდევნების) მომსახურების გეგმა, სხვადასხვა გაუთვალისწინებელ შემთხვევასთან გამკლა-

ვებისა და სამსახურის მიტოვების თავიდან აცილების მიზნით. 

მაგალითი
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თავი 6: 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა7

წინა თავში ნახსენები იყო ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შექმნის აქტუალობა – შემთხვევა, როდესაც 

სასწავლო პროცესში უნივერსალური დიზაინის პრინციპებისა და დამხმარე ტექნოლოგიების გამოყენების 

პარალელურად ჩნდება სტუდენტისთვის ინდივიდუალურად მორგებული სასწავლო გარემოს მოწყობისა 

და მისთვის ინდივიდუალურად დაზუსტებული სწავლის შედეგების, მიზნებისა და სწავლა-სწავლების სტრა-

ტეგიების განსაზღვრის საჭიროება. ამ თავში დეტალურადაა აღწერილი მოდულის ფარგლებში შექმნილი 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის წარმოების პროცესი. 

7 ამ თავში მნიშვნელოვანწილადაა გამოყენებული მასალა შემდეგი წყაროდან: ბაგრატიონ-გრუზინსკი მ., ზაქარეიშვილი მ., ფი-
ლაური ქ., კვაჭაძე ჟ. (რედ.) თ. პაჭკორია. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის. საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. თბილისი, 2014.

რა არის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა?

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ინსტრუმენ-
ტია, რომლის მეშვეობითაც და საჭიროების 
შემთხვევაში, სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის 
სწავლის პროცესი მასზე მორგებულად იმართება 
კონკრეტული მოდულისა თუ სასწავლო კურსის 
ფარგლებში.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა იქმნება პროფე-
სიული მოდულის საფუძველზე და წარმოადგენს 
მის დაზუსტებას კონკრეტული სპეციალური სა-
განმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის-
თვის. შესაბამისად, დასაშვებია, მისთვის შედგეს 
(დაზუსტდეს) იმდენი ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმა, რამდენ მოდულშიც გამოვლინდება სწავ-

ლასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი სირთუ-
ლეები. ზოგ შემთხვევაში, შესაძლოა, სტუდენტი 
ყველა მოდულს ინდივიდუალური სასწავლო გეგ-
მის ფარგლებში სწავლობდეს, ზოგ შემთხვევაში 
კი, სავსებით დასაშვებია, რომ სტუდენტს მხო-
ლოდ ერთი ან რამდენიმე მოდულის ფარგლებში 
დასჭირდეს სასწავლო გეგმის დაზუსტება. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შექმნის აქ-
ტუალობა ჩნდება მაშინ, როდესაც მასწავლებელი 
შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით ვარაუდობს, 
რომ სტუდენტს მოდულის მოთხოვნების დასაძ-
ლევად მისთვის ინდივიდუალურად განსაზღვ-
რული დამატებითი მხარდაჭერა სჭირდება. თუკი 
მასწავლებელი დარწმუნებულია, რომ მოდულში 
სტუდენტისთვის ინდივიდუალურად მორგებული 
ცვლილებების შეტანაა აუცილებელი, ის უფლე-
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ა ბამოსილია მასთან ერთად შეიმუშაოს და დოკუ-
მენტურად გააფორმოს პროფესიული მოდულის 
სწავლის შედეგების შესაბამისად აგებული ინდი-
ვიდუალური სასწავლო გეგმა.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არ ანაცვლებს 
და არ ცვლის სხვა ნებისმიერ დოკუმენტს, რომე-
ლიც პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულე-
ბაში ივსება. გაცდენები, შეფასებები, დახასიათება 
და ა. შ. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭირო-
ების მქონე სტუდენტის შესახებ აღირიცხება იმავე 
უწყისებში, ბაზებსა თუ ჟურნალში, რომლებშიც 
ნებისმიერი სხვა სტუდენტისა. თუმცა ინდივიდუ-
ალური სასწავლო გეგმა ხსნის ამ დოკუმენტებში 
არსებული მონაცემების საფუძველს, უკავშირებს 
რა სასწავლო პროცესის ფორმისა თუ შინაარსის 
ცვლილებას სტუდენტის საჭიროებას. შესაბამისად, 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმაც ოფიციალური 
დოკუმენტია, რომლის მთავარი ღერძი პროფესიის 
სტანდარტის, მასში დაწვრილებით ჩამოყალიბებუ-
ლი პროფესიული მოვალეობებისა და ამოცანების 
დაუფლებისთვის სტუდენტის ინდივიდუალური სა-
ჭიროების საპასუხოდ ჩასატარებელი სამუშაოებია 
განსაზღვრული. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის საფუძველზე 
მასწავლებელი უფლებამოსილი ხდება სასწავლო 
პროცესის ფარგლებში:

- მიმართოს სწავლების განსხვავებულ ხერ-
ხებსა და სტრატეგიებს; შეარჩიოს და გამო-
იყენოს სტუდენტისთვის ეფექტური სწავლა-
სწავლების, ინსტრუქტაჟის მეთოდები; 

- სტუდენტისთვის დაადგინოს საათების განა-
წილების განსხვავებული, ინდივიდუალური 
სქემა;

- განსაზღვროს, შეცვალოს და გამოიყენოს 
სტუდენტისთვის ოპტიმალური სასწავლო გა-
რემო;

- საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს დამა-
ტებითი ადაპტირებული ტექნიკური აღჭურ-
ვილობა;

- გამოიყენოს საჭირო რაოდენობით სასწავლო 
მასალა და ნედლეული;

- შეცვალოს სასწავლო პროცესის მიმდინარე-
ობა; მაგალითად, სტუდენტისთვის დროში 
წინსწრებით, გამოიყენოს საწარმოო პრაქ-
ტიკის ან შეგირდობის ბაზა (უსაფრთხოების 
საკითხების გათვალისწინებით), რათა გა-
იზარდოს პრაქტიკასა და კეთებაზე დაფუძ-
ნებული, ბუნებრივ გარემოში მიმდინარე, 
სასწავლო პროცესის ინტენსივობა;

- სტუდენტის შესაძლებლობის შესაბამისად 
შეცვალოს შეფასების პროცედურები და 
ფორმები; 

- დააზუსტოს მოსწავლისთვის მოდულის ფარ-
გლებში მისაღწევი სწავლის შედეგები;

- განსაზღვროს სტუდენტისთვის დამატებითი 
მომსახურება: მაგალითად, სტუდენტისთვის 
ინდივიდუალური, დამატებითი მუშაობის სა-
ჭიროება მასწავლებელთან, ინკლუზიური გა-
ნათლების სპეციალისტთან ანდა სხვა სტუ-
დენტთან ერთად.

წინასწარ დოკუმენტირებული ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმა ნათელ ორიენტირს ქმნის მას-
წავლებლისა და სტუდენტისთვის და უადვილებს 
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ამათ სასწავლო პროცესის მართვას: აზუსტებს 
სტუდენტის წინაშე არსებულ მოლოდინებს და 
ორგანიზებას უწევს დამატებითი რესურსებით 
სტუდენტის უზრუნველყოფის პროცესს. ეს არის 
ქმედითი, მოქნილი, ლაკონიური, კონკრეტული და 
ინფორმაციული დოკუმენტი, რომლითაც მოდუ-
ლის მასწავლებელი და სტუდენტი ერთობლივად 
ხელმძღვანელობენ.

იმისთვის, რომ სასწავლო პროცესის ადაპტაციამ 
სტუდენტისა და მასწავლებლისთვის სასწავლო 
პროცესში მხარდამჭერი ფუნქცია შეასრულოს და 
ის სტუდენტისთვის ადეკვატურად დაზუსტდეს, 
გადამწყვეტია:

ა) მასწავლებელმა სრულფასოვანი სურათი შეიქ-
მნას სტუდენტის არსებული მიღწევის დონის შე-
სახებ და ამ მიზნით უწყვეტად (ყოველდღიურად) 
აწარმოოს მისი შეფასების პროცესი; მასწავლე-
ბელი დეტალურად უნდა აფასებდეს სტუდენტის 
შესრულების დონეს თითოეულ სასწავლო შედეგ-
სა და მოდულთან დაკავშირებით, არ უნდა გამო-
ეპაროს არც სტუდენტის წინაშე წამოჭრილი ბა-
რიერები, და არც თუნდაც ძალიან მცირე მიღწევა 
და წინსვლის დინამიკა; 

ბ) სტუდენტის შეფასების პარალელურად და 
შეფასების საფუძველზე მასწავლებელი უნდა 
დარწმუნდეს ინდივიდუალური ცვლილებების სა-
ჭიროებაში და გზადაგზა, არგუმენტირებულად 
განსაზღვროს საჭირო ცვლილებები. 

დასკვნის სახით და მოკლედ თუ ვიტყვით, მასწავ-
ლებელი სტუდენტის ყოველდღიური მიღწევების 
მუდმივი შეფასების საფუძველზე უნდა ადგენ-
დეს: მოდულის რომელი სწავლის შედეგი და პრო-
ფესიული ამოცანა დაძლია სტუდენტმა? რომელი 

დაძლია დამოუკიდებლად, რომელში სჭირდება 
დახმარება და რა სახის? როგორ შეიძლება მისი 
მხარდაჭერა, რათა მოცემული სასწავლო ამოცა-
ნების შესრულებისას დახმარება თანდათან შემ-
ცირდეს?

სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 
ფორმირებისას მასწავლებელი უნდა მსჯელობ-
დეს შემდეგ საკითხებზე: 

- რა დამატებითი ცვლილებებია სტუდენტის 
სწავლის ხელშეწყობისთვის საჭირო?

- რას გააუმჯობესებს ინდივიდუალური სას-
წავლო გეგმა?

- რომელ სასწავლო შედეგს მიაღწევს ანდა მი-
უახლოვდება სტუდენტი?

- რა დროში მიიღწევა სასწავლო შედეგები და 
პროგრესი? 

- რა რესურსების გამოძებნაა საჭირო? 

- რა დამხმარე საშუალებებითა და მომსახურე-
ბით იქნება ის უზრუნველყოფილი?

- ვინ არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი?

- ვისი დახმარება, რა განსხვავებული კომპე-
ტენცია სჭირდება?

- რამდენად ადეკვატური იქნება მიღწეული 
სასწავლო შედეგი და შეძენილი კომპეტენ-
ცია პროფესიის პრაქტიკული დაუფლებისა 
და დასაქმებისთვის? 
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ა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფორმირე-
ბისას მასწავლებელს მუდმივად უნდა ახსოვდეს, 
რომ ყოველი მოდული ემსახურება კონკრეტუ-
ლი პროფესიული პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 
დაუფლებას, რომელიც რეალიზდება დასაქმების 
ადგილზე. შესაბამისად, ადაპტირებული, ანუ 
სტუდენტისთვის ინდივიდუალურად ფორმი-
რებული მოდულიც ორიენტირებული უნდა იყოს 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება-გაძ-
ლიერებაზე იმისთვის, რომ არ დაზარალდეს იმ 
პირის დასაქმების შანსი, რომელმაც აღნიშნული 
მოდული ადაპტირებული ფორმით გაიარა. 

საყურადღებო საკითხი ამ შემთხვევაში ის არის, 
რომ პროფესიულმა მასწავლებელმა საგანმანათ-
ლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის მიმართ 
არ იხელმძღვანელოს შევიწროებული მოლოდინე-
ბით და მექანიკურად არ შეამციროს მისთვის გა-
დასაცემი კომპეტენციები. მასწავლებლის ხედვა 
ორიენტირებული უნდა იყოს იმისკენ, რომ მხარ-
დაჭერა გაუწიოს სპეციალური საგანმანათლებ-
ლო საჭიროების მქონე სტუდენტს, რათა მან რაც 
შეიძლება მეტი პრაქტიკული პროფესიული ამო-
ცანების დაუფლება შეძლოს. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ადაპტირებული, 
ანუ ინდივიდუალური სასწავლო მოდულით სპე-
ციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
სტუდენტის სწავლებისას მასწავლებელი ორიენ-
ტირებული უნდა იყოს მოდულის ფარგლებში 
სტანდარტულად განსაზღვრულ სწავლის შედე-
გებსა და შესრულების კრიტერიუმებზე. ის მიზ-
ნად უნდა ისახავდეს არა მხოლოდ სტუდენტის 
მაქსიმალურ მიახლოებას კომპეტენციისთვის 
დადგენილ ზღვართან, არამედ – მის გადალახვას. 

მოდულით განსაზღვრული სასწავლო შედეგის/
შედეგების მისაღწევად მასწავლებელი უნდა 
განსაზღვრავდეს უახლოეს, დასაძლევად შესაძ-
ლებელ ნაბიჯებს (ქვემიზნებს ან მოკლევადიან 
ინდივიდუალურ მიზნებს), რომლებიც სასწავლო 
შედეგის შემადგენელ ერთეულს წარმოადგენს და 
მას პრაქტიკული მნიშვნელობა ექნება. 

სტუდენტს სწავლის პოზიტიური დინამიკა და 
მიღწევები რომ ჰქონდეს, დაძლევად ერთეულე-
ბად დანაწევრებული და წარმოდგენილი სასწავ-
ლო შედეგი/შედეგები სტუდენტის განვითარე-
ბის უახლოეს ზონას უნდა შეესაბამებოდეს. ანუ, 
უნდა იყოს რეალისტური, რისი მიღწევაც შესაძ-
ლებელია, და, იმავდროულად, სიახლის, გამოწვე-
ვის შემცველი. 

პროფესიული განათლებისა და დასაქმების მიზ-
ნებისთვის მნიშვნელოვანია, დაზუსტებული 
სასწავლო შედეგები ემსახურებოდეს პრაქტიკუ-
ლი პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება-
გაძლიერებას. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ 
მასწავლებელი სტუდენტთან ერთად სასწავლო 
მიზნად დაისახავს ხის სხვადასხვა ტიპის ან ჯი-
შის ჩამოთვლა-დასახელების დასწავლას, ძნელი 
წარმოსადგენია, სტუდენტმა აღნიშნული ცოდნის 
დაგროვების შემდეგ შეძლოს შესაბამისი სამუ-
შაო ადგილის მოძებნა და დამსაქმებლის დაინ-
ტერესება. ხოლო, თუ დასახული მიზანი იქნება 
– სტუდენტის მიერ მსგავსი ჯიშის ხის პროდუქ-
ციის ერთ ჯგუფად თავმოყრა (ÆÂÎÑ¾½ºÏº½ ÂÆÂÌº, 
ºÌºÑ¾Å¾»Ì ½º ³ºÆÈ·ÏÅÂÌ ·Î ºËº ºÆ ÃÂ¶¾»Ì იგი), 
გაცილებით უფრო გამარტივდება ამ კომპეტენ-
ციის მქონე პირისთვის დასაქმების ადგილისა და 
შესასრულებელი სამუშაოს განსაზღვრა. 
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აპროფესიული მოდულის ადაპტაცია და 
მისი სახეები

სასწავლო გეგმის ნებისმიერ ცვლილებას ადაპ-
ტაცია ჰქვია. ბუნებრივია, ადაპტაცია თითოეული 
სტუდენტისთვის განსხვავებული ტიპისა და ხა-
რისხის იქნება. განვიხილოთ ადაპტაციის ძირი-
თადი მიმართულებები:
- სასწავლო გეგმის აკომოდაცია;
- სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია;
- სასწავლო გეგმაში ფუნქციური და ალტერნა-

ტიული მიზნების დამატება.

სასწავლო გეგმის აკომოდაცია

აკომოდაცია არის პროფესიული მოდულით გათ-
ვალისწინებული სასწავლო გარემოს და პირობე-
ბის ცვლილება, სასწავლო მიზნებში ცვლილების 
შეტანის გარეშე. ის იძლევა საშუალებას, სპეცი-
ალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
სტუდენტმა მიაღწიოს პროფესიული მოდულით 
განსაზღვრულ შედეგებს, მათი შინაარსისა და 
სირთულის დონის შეცვლის გარეშე. 

აკომოდაცია ამცირებს სპეციალური საგანმანათ-
ლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა შეზღუდ-
ვებს და ზრდის განათლების ხელმისაწვდომობას. 

აკომოდაციის შემთხვევაში შესაძლებელია შეიც-
ვალოს: 

çéæÝÜêàìãà êØÞØåäØåØÕãÜÙãæ ÛØîÜêÜÙìãÜ-
Ùàê, êØïÜãæêåæÜÙàê, ØìÛàëæéàÜÙàê Ýàñàâì-
éà ÞØéÜäæ
საუკეთესო შემთხვევაში საგანმანათლებლო დაწე-
სებულების ფიზიკური გარემო უნდა აკმაყოფილებ-

დეს არქიტექტურულ-უნივერსალური დიზაინის 
მოთხოვნებს, რაც უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებო-
ბების მისაწვდომობას ყველასთვის, განსხვავებული 
საჭიროების მქონე პირთათვის. თუმცა, ზოგიერთ 
შემთხვევაში, ეს არ გამორიცხავს საჭიროებას, 
განხორციელდეს ინდივიდუალური ადაპტაციები 
კონკრეტული საჭიროების მქონე პირისთვის. მა-
გალითად, შესაძლებელია საჭირო გახდეს შესაბა-
მისი სიმაღლის სამუშაო მაგიდით უზრუნველყო-
ფა მოძრაობის სირთულეების მქონე პირისთვის; 
სპეციფიკური განათების უზრუნველყოფა სუსტი 
მხედველობის მქონე სტუდენტისთვის და ა. შ. რა-
საკვირველია, ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებე-
ლია ის, რომ ცვლილებები არ ეწინააღმდეგებოდეს 
პროფესიული პროგრამის მინიმალური ტექნიკური 
აღჭურვილობის ნორმატივებს. 

êØØÕÜÙàê ÞØåØîàãÜÙØ ÛØ ÛÓàê ÞéØÝàâà 
პროფესიონალთა მიერ შექმნილი საგანმანათ-
ლებლო მოდულები გვაძლევს უფლებას ვივა-
რაუდოთ, რომ მოდულის ფარგლებში სწავლის 
შედეგების მისაღწევად განსაზღვრული დრო შემ-
თხვევით არ არის შერჩეული; იგი ეფუძნება მი-
საღწევი შედეგების სპეციფიკასა და დაგროვილ 
გამოცდილებას იმის შესახებ, თუ საშუალოდ, 
სტანდარტულ პირობებში, სტუდენტები რა დროს 
საჭიროებენ სწავლის შედეგების მისაღწევად. 

მიუხედავად ამისა, სწავლის შედეგის მიღწევის 
მიზნით, ზოგიერთი სპეციალური საგანმანათ-
ლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის 
შესაძლებელია საჭირო გახდეს დამატებითი ინ-
დივიდუალური მეცადინეობა, სასწავლო დროის 
გახანგრძლივება, პრაქტიკული გავარჯიშება. ეს 
კი საათების განაწილების ინდივიდუალურ სქე-
მას, დღის განრიგისა და დატვირთვის ცვლილე-
ბას შეიძლება მოითხოვდეს.
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ა ØèëàíæÙÜÙàê ÔÜêØêéìãÜÙãØÛ ÞØåâìÕíåàãà 
Ûéæàê ïØåÞé×ãàíæÙØ
პროფესიულ მოდულში მოცემული მოთხოვნე-
ბის გათვალისწინებით მასწავლებელი სხვადასხ-
ვა სასწავლო აქტივობისთვის ადგენს შესაბამის 
დროს. თუმცა, შესაძლებელია კონკრეტულ სტუ-
დენტს დავალების მოსამზადებლად მიეცეს მეტი 
დრო, ვიდრე მის თანაჯგუფელებს (მაგალითად, 
5-6 კვირა, ნაცვლად ორისა; ან სამუშაოს შესრუ-
ლების დემონსტრირებისთვის 40 წუთი და არა ნა-
ხევარი საათი). მასწავლებელმა სტუდენტისთვის 
ოპტიმალური დროის მონაკვეთის განსაზღვრის-
თვის უნდა გააანალიზოს მისი უნარები და თა-
ვად დავალების თავისებურება. იმავდროულად, 
მასწავლებელს უნდა ახსოვდეს, რომ ნებისმიერ 
შემთხვევაში უმჯობესია სტუდენტს საკმარისი 
დრო მისცეს უნარის გაწაფვისა და პროფესიული 
აქტივობის ხარისხიანად შესრულებისთვის, ვიდ-
რე სტანდარტულ დროში მოითხოვოს ამოცანის 
შესრულება და ნაკლები ხარისხის ნამუშევარი 
მიიღოს. 

აღსანიშნავია, რომ დროის ცვლილება არ გულის-
ხმობს მოდულის ხარისხის ან სირთულის ცვლი-
ლებას, შესაბამისად, არ მოქმედებს შეფასებაზე, 
შესრულების კრიტერიუმებსა და კომპეტენციის 
პარამეტრების დიაპაზონზე. 

êØêîØíãæ äØêØãØ
სასწავლო მასალის ცვლილება მრავალმხრივ 
შეიძლება. ხშირად ეს მასწავლებლისა და ინკ-
ლუზიური განათლების მხარდამჭერი გუნდის 
შემოქმედებითობაზეა (კრეატულობაზეა) დამო-
კიდებული. სასწავლო მასალის ადაპტაციის მა-
გალითებია: მცირემხედველი სტუდენტისთვის 
თეორიული მასალის აუდიოჩანაწერით უზრუნ-
ველყოფა; სმენის სირთულეების მქონე სტუდენ-

ტისთვის სახელმძღვანელოებში გამოყენებული 
მისთვის უცნობი ცნებების ჩანაცვლება ნაცნობი 
ლექსიკით. 

თუმცა, საყურადღებოა, რომ სასწავლო მასალის 
ფორმის ან მოცულობის ცვლილების შემთხვევა-
ში ეს იქნება აკომოდაცია, თუკი სტუდენტისთ-
ვის შერჩეული მასალის რაოდენობაში აისახება 
მოდულის ყველა სწავლის შედეგი შესრულების 
კრიტერიუმით. ხოლო, თუ მასალის რაოდენო-
ბის ცვლილება გამოიწვევს მოდულის ერთი ან 
რამდენიმე სწავლის შედეგის, შესრულების კრი-
ტერიუმისა და კომპეტენციის პარამეტრების დი-
აპაზონის ცვლილებას, ეს მოდიფიკაცია იქნება. 
მაგალითად, მოცემული სასწავლო შედეგის შემთ-
ხვევაში – სტუდენტი იყენებს ბოსტნეულის ჭრის 
ძირითადი მეთოდებიდან მხოლოდ ერთს – ჭრის 
ბოსტნეულს დიდი ზომის კვადრატებად – ამო-
ღებულია „ჭრის ბოსტნეულს სხვადასხვა ზომისა 
და ფორმის ნაჭრებად“. შესაბამისად, ეს არის არა 
აკომოდაცია, არამედ მოდიფიკაცია. 

მასწავლებელს მართებს დიდი დაკვირვება, რათა 
განსაზღვროს, სტანდარტული მოთხოვნების 
ცვლილება ეკუთვნის აკომოდაციას თუ მოდიფი-
კაციას. საგულისხმოა, რომ სტუდენტის მხრიდან 
მოდულის სრულად დაძლევის შესაძლებლობა მე-
ტია აკომოდაციისას, ვიდრე მოდიფიკაციისას. 

êîØíãÜÙàê êëéØëÜÞàÜÙà ÛØ êîØíãÜÙàê  
äÜÕæÛÜÙà
არსებითია სწავლების სტრატეგიებისა და მეთო-
დების გამრავალფეროვნება, რათა სტუდენტე-
ბისთვის კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს 
სწავლა-სწავლების პროცესი. მასწავლებელს 
შეუძლია გამოიყენოს ინდივიდუალური, წყვილში, 
მცირე ჯგუფებში სწავლების ტექნიკები; პრობ-



71

თა
ვი

 6
: ი

ნდ
ივ

იდ
უა

ლ
ურ

ი 
სა

სწ
ავ

ლ
ო 

გე
გმ

ალემის გადაჭრაზე, აღმოჩენაზე, სტუდენტის ინ-
დივიდუალურ მოტივაციასა და ინტერესზე და-
ფუძნებული ამოცანები და სავარჯიშოები. 

მასწავლებელმა სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის შესაძლებე-
ლია სასწავლო მეთოდების სტანდარტისგან გან-
სხვავებული ბალანსი დაადგინოს. მაგალითად, 
ნაცვლად მოცემული განაწილებისა (ლექცია – 
40%, უნარის დემონსტრირება – 30%, პრაქტიკუ-
ლი სავარჯიშო – 30%), მასწავლებელს შეუძლია 
განსაზღვროს შემდეგი პროპორცია: ლექცია – 
10%, უნარის დემონსტრირება – 30%, პრაქტიკუ-
ლი სავარჯიშო – 60%. 

ამ შემთხვევაში მასწავლებელი სპეციალური სა-
განმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტს 
ახალი მასალის გაცნობისას ან შესწავლისას მი-
ნიმალურად მიაწვდის თეორიულ განმარტებებს 
და მეტ აქცენტს გადაიტანს სწავლაზე, თეორიის 
პრაქტიკაში დემონსტრირებაზე (სტუდენტისთ-
ვის შინაარსის გათვალსაჩინოებაზე) და მრავალ-
ჯერად გამეორებაზე.

ÔÜÝØêÜÙàê çéæÚÜÛìéÜÙà ÛØ àåêëéìäÜåëÜÙà
ყოველ მოდულში მოცემულია სარეკომენდაციო 
ჩანაწერები სასწავლო შედეგების შეფასების 
პროცედურებსა და ინსტრუმენტებთან დაკავში-
რებით. თუმცა, ზოგჯერ იმისთვის, რომ ობიექ-
ტური წარმოდგენა შეიქმნას, თუ რა შედეგებს 
მიაღწია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭი-
როების მქონე სტუდენტმა, გარდაუვალია სასწავ-
ლო შედეგების შეფასების მეთოდების ცვლილება 
და მათი ინდივიდუალურად განსაზღვრა. მაგალი-
თად, საჭირო ხდება თეორიის ცოდნის გადამოწ-
მება ტესტური დავალებით, და არა წერილობითი 
ნარატივით; ზეპირი გამოკითხვა, ნაცვლად წე-

რისა; ჩვენება, ნაცვლად დასახელებისა და სხვა. 
დასაშვებია შედეგის მიღწევის გადამოწმება სტუ-
დენტის მიერ შექმნილი პროდუქციის ანალიზის 
და არა თეორიის გამოკითხვის საფუძველზე. 

çàéØÛà ØêàêëÜåëà
სტუდენტმა პროფესიული უნარ-ჩვევები რომ 
აითვისოს და ის ამაში გაიწაფოს, ხშირად გა-
დამწყვეტია პროცესში დამხმარე პირის მონა-
წილეობა. აღნიშნული პირი უზრუნველყოფს 
სტუდენტის ტექნიკურ მხარდაჭერას სასწავ-
ლო აქტივობების შესრულებისას. მაგალითად, 
სტუდენტს შეიძლება სჭირდებოდეს პირადი 
ასისტირება ამოცანაზე კონცენტრირებისთვის; 
ან სტუდენტს შეიძლება უჭირდეს სწრაფი მოძ-
რაობა, პრაქტიკული აქტივობა კი მოითხოვდეს 
ღუმლიდან ნივთიერების სწრაფ და უსაფრთხო 
გადატანას სამუშაო ადგილზე მასზე მოქმედე-
ბების დასაწყებად. ამ შემთხვევაში მას მხარდა-
ჭერა შეიძლება სწორედ ასისტენტმა გაუწიოს. 
მნიშვნელოვანია, რომ ასისტენტი მხოლოდ 
დამხმარის როლს ასრულებდეს და მინიმალუ-
რად მონაწილეობდეს აქტივობის პროცესში, 
მთლიანად არ ასრულებდეს მას სტუდენტის 
ნაცვლად. 

ცხრილში მოყვანილია აკომოდაციის ამსახვე-
ლი შესაძლო, თუმცა არასრული, მაგალითები იმ 
ცვლილებებისა, რომელთა გამოყენება რეკომენ-
დებულია ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო 
კონტექსტის მისაღებად: 
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ა

ინსტრუქციის აკომოდაცია
- ჟესტური ენა;
- ბრაილის ანბანი;
- მოქმედებების თანმიმდევრობის 

მანიშნებელი გეგმა;
- კომუნიკაციის ალტერნატიული 

საშუალებების გამოყენება (მაგალითად, 
ბარათებით კომუნიკაცია);

- ტექსტის ლექსიკის გამარტივება;
- ვიზუალური მინიშნება;
- ვიზუალური ცხრილი;
- ტექსტის ფონტის გაზრდა;
- მნიშვნელოვანი ადგილების მონიშვნა;
- ინსტრუქციის პერიფრაზირება;
- ინფორმაციის გამეორება;
- აუდიომასალა და ა. შ.

შეფასების აკომოდაცია
- წერითი გამოცდა ზეპირის ნაცვლად;
- ტესტირება წერითი ან ზეპირი გამოცდის 

ნაცვლად;
- ბეჭდვა წერის ნაცვლად;
- ვერბალური პასუხის ჩანაწერის გაკეთება 

(შემდგომში დეკოდირება);
- ასისტენტი, რომელიც მონიშნავს პასუხებს 

ან შეასრულებს სტუდენტის მიერ 
ნაკარნახებ მოქმედებას;

- გამადიდებელი შუშა ან პროგრამა;
- ხმის გამაძლიერებელი;
- კალკულატორი და ა. შ.

გარემო პირობების აკომოდაცია
- სასწავლო სივრცის, ოთახის მდებარეობის 

შერჩევა/შეცვლა;
- ავეჯის განლაგების/სივრცის შეცვლა;
- სტუდენტთა განთავსება/განაწილება;
- განათების რეგულირება;
- ადაპტირებული ავეჯის გამოყენება;
- ინდივიდუალური მეცადინეობები;
- მცირე ჯგუფში მეცადინეობები და ა. შ.

დროის გრაფიკის აკომოდაცია
- დროის გაზრდა ან პირიქით, ხანმოკლე 

ინტერვალებად დაყოფა;
- შეფასების (ან გამოცდის) ეტაპობრივად 

ჩატარება;
- დროის ინდივიდუალური დაგეგმვა;
- დასწრების ინდივიდუალური გრაფიკი;
- შესვენების ინიდივიდუალური გრაფიკი და 

ა. შ.

სასწავლო პროცესში მხოლოდ აკომოდაციების 
გამოყენება, რაც უნდა განსხვავებულ საგანმა-
ნათლებლო პირობებს იწვევდეს ის, არ გულის-
ხმობს მოდულით განსაზღვრული მოთხოვნე-
ბის შემცირებას. პირიქით, საგანმანათლებლო 
მოთხოვნები და მისაღწევი სასწავლო შედეგები 
სტუდენტისთვის უცვლელი რჩება. იცვლება, 
მხოლოდ შედეგის მისაღწევი გზა და პირობები. 
შესაბამისად, აკომოდაცია ხელს უწყობს სტუ-
დენტის მაქსიმალურ მიახლოებას სტანდარტულ 
სწავლის შედეგთან. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აკომოდაცია არ 
გულისხმობს მოდულის შინაარსის ცვლილებას, 
შესაბამისად, არ მოქმედებს შეფასებაზე, შესრუ-
ლების კრიტერიუმებსა და კომპეტენციის პარა-
მეტრების დიაპაზონზე.

აკომოდაციების შერჩევა და გადაწყვეტილება 
მათი გამოყენების შესახებ უნდა ეფუძნებოდეს 
სტუდენტის შესაძლებლობებისა და საჭიროებე-
ბის სრულფასოვან შეფასებას; ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმის ჯგუფმა უნდა განიხილოს კონ-
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აკრეტული სტუდენტის ინდივიდუალური საჭირო-
ება, მისი დაკმაყოფილების შესაძლებლობა და 
მხოლოდ ობიექტური ანალიზის საფუძველზე მი-
იღოს მათი გამოყენების გადაწყვეტილება. 

სასწავლო პროცესში აკომოდაციების გამოყენები-
სას გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები: 

- აკომოდაციები უნდა შეირჩეს თითოეული 
სასწავლო მოდულისთვის ცალ-ცალკე. იმავ-
დროულად, ზოგიერთი ეფექტური აკომო-
დაცია შესაძლებელია გავრცელდეს კიდეც 
მთელ სასწავლო პროცესზე, მაგალითდ, 
აუდიოწიგნების გამოყენება უსინათლო სტუ-
დენტს ყველა მოდულის ფარგლებში დასჭირ-
დება. თუმცა დაუშვებელია, ერთი მოდულის 
ფარგლებში გამოყენებული აკომოდაციის 
მექანიკური განზოგადება სხვა მოდულებზე. 

- შერჩეული აკომოდაციის საჭიროება და ეფექ-
ტურობა რეგულარულად უნდა ფასდებოდეს 
და მოწმდებოდეს. პირველ ეტაპზე საჭიროა 
დაკვირვება და იმის კვლავ შემოწმება, პასუ-
ხობს თუ არა შერჩეული აკომოდაცია სტუდენ-
ტის საჭიროებებს; შემდეგ უნდა შემოწმდეს, 
ინარჩუნებს თუ არა აკომოდაცია სარგებელს, 
რადგან ერთხელ შერჩეული შესაბამისი აკომო-
დაცია, შესაძლოა, გარკვეული დროის შემდეგ 
არაეფექტური აღმოჩნდეს;

- დასაზუსტებელია აკომოდაციების გამოყენე-
ბის დრო, ადგილი და პასუხისმგებელი პირი. 
ჩანაწერი უნდა გაკეთდეს ინდივიდუალურ 
სასწავლო გეგმაში; 

- შერჩეული აკომოდაცია უნდა გამოიყენებო-
დეს სისტემატურად. ხშირად აკომოდაციით 

გამოწვეული ეფექტის მისაღებად საჭიროა 
გარკვეული დროის გასვლა, სტუდენტის 
მხრიდან გარკვეული შეგუება; 

- აკომოდაციის ეფექტის შესაფასებლად გადამ-
წყვეტია აკომოდაციის ეფექტიანობის შესახებ 
ინფორმაციის თავად სტუდენტისგან მიღება. 

სასწავლო გეგმის მოდიფიკაცია

სასწავლო პროცესში სტუდენტის ჩართულობი-
სა და მისი შესაძლებლობების რეალიზებისთვის 
ხანდახან მხოლოდ აკომოდაციების გამოყენება 
არ არის საკმარისი და საჭირო ხდება სასწავლო 
მოდულის მოდიფიკაცია. 

მოდიფიკაცია არის პროფესიული მოდულით გან-
საზღვრული სწავლის შედეგების, შესრულების 
კრიტერიუმებისა და კომპეტენციის პარამეტრე-
ბის რაოდენობრივი ან თვისებრივი ცვლილება. 
ადაპტაციის ეს ფორმა, შესაძლოა, გულისხმობ-
დეს კონკრეტული სტუდენტისთვის მოდულის 
მოთხოვნების დაზუსტებას, რასაც შეიძლება 
სტუდენტის მხრიდან მოდულით განსაზღვრული 
მიზნების არასრული მიღწევა მოჰყვეს. 

ამიტომ, სასწავლო მოდულის მოდიფიკაციისას 
მნიშვნელოვანია სტუდენტის და/ან მისი კანონი-
ერი წარმომადგენლის ინფორმირება, რომ ასეთ 
შემთხვევაში სტუდენტმა, ამ ეტაპზე, შეიძლება 
სრული პროფესიული კვალიფიკაცია ვერ მიიღოს. 

შესაბამისად, მოდულის ფარგლებში მოდიფიკაციის 
გადაწყვეტილება უაღრეასად დიდი სიფრთხილით მი-
იღება და სხვადასხვა მეთოდისა და წყაროს გამოყე-
ნებით სიტუაციის მრავალმხრივ შეფასებას ეფუძნება. 
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ა პირველ რიგში, პროფესიული განათლების მასწავ-
ლებელმა უნდა გააანალიზოს, ადეკვატური და რე-
ალისტურია თუ არა კონკრეტული საგანმანათლებ-
ლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის მოდულის 
ფარგლებში სტანდარტულად განსაზღვრული მოთ-
ხოვნების დაკმაყოფილება არსებულ პირობებში.

არც ისაა გამორიცხული, მასწავლებელმა შეფა-
სებისას აღმოაჩინოს, რომ მოდულით განსაზღ-
ვრული სტანდარტული მოთხოვნები (შედეგები, 
შესრულების კრიტერიუმები და კომპეტენციის 
პარამეტრები) სტუდენტისთვის ძალზე რთული 
შესასრულებელია და მათი მიღწევა, მოდულის 
აკომოდაციის ყველა საშუალების გამოყენების 
მიუხედავად, ვერ ხერხდება. 

ამ დროს მასწავლებლის მხრიდან სტანდარტუ-
ლად განსაზღვრულ სწავლის შედეგებზე რიგიდუ-
ლად, ხისტად ორიენტირება, ბუნებრივია, შედეგს 
ვერ მოიტანს. მასწავლებელს აქვს ვალდებულე-
ბა, გააგრძელოს სტუდენტის განათლება, აღმო-
აჩინოს მისთვის დაძლევადი საკითხები სწავლის 
შედეგებიდან (განვითარების უახლოესი ზონა 
თითოეულ სწავლის შედეგთან მიმართებით) და 
მისი შესაძლებლობის ფარგლებში მიუახლოოს ის 
სტანდარტულად განსაზღვრულ სწავლის შედეგს. 
მასწავლებელმა უნდა განსაზღვროს (ივარა-
უდოს), სტუდენტს შედეგების შესრულების რა ინ-
დივიდუალური შესაძლებლობა აქვს, დააზუსტოს 
თითოეული მათგანი და ისინი ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმის დოკუმენტში გადმოწეროს შე-
საბამისი დაზუსტებებით.

ქვემოთ მოცემულია სწავლის შედეგების, შესრუ-
ლების კრიტერიუმების, კომპეტენციის პარამეტ-
რებისა და მტკიცებულებების ინდივიდუალური 
ჩანაწერებისთვის შესაძლო დაზუსტებები. 

êØêîØíãæ ÔÜÛÜÞàê ÛØñìêëÜÙØ äàê ÔÜäØÛÞÜ-
åÜã ÜéÕÜìãÜÙØÛ ÛØÔãàÕ ØåÛØ ÔÜêéìãÜÙàê 
âéàëÜéàìäàê äàÕàÕÜÙàÕ

„სწავლის შედეგი არის განაცხადი იმის 
შესახებ, თუ რა უნდა იცოდეს სტუდენ-
ტმა, რისი კეთება უნდა შეეძლოს მას და 
რა მიზნით მოდულის/საგანმანათლებლო 
პროგრამის დასრულების შემდეგ. სწავ-
ლის შედეგი იმგვარად უნდა იყოს ფორ-
მულირებული, რომ შესაძლებელი იყოს 
სწავლის შედეგებში მოცემული აქტივო-
ბის ან ცოდნის გაზომვა და შეფასება. ის 
უნდა მოიცავდეს მოქმედების აღმნიშვ-
ნელ ზმნას, ობიექტს და საჭიროების შემ-
თხვევაში – პირობას. 

ყოველი სწავლის შედეგი უნდა უკავშირ-
დებოდეს სხვა სწავლის შედეგს, მოდულის 
შესავალს, სახელწოდებას, შესრულების 
კრიტერიუმებს, კომპეტენციის პარამეტ-
რების დიაპაზონსა და მტკიცებულებების 
მოთხოვნებს“ (მოდულის შემუშავების სა-
ხელმძღვანელო). 

ამ დროს მასწავლებელი სასწავლო შედეგებს 
მნიშვნელობის მიხედვით ყოფს შემადგენელ ნა-
ბიჯებად, რომლებსაც წარუდგენს სტუდენტს და 
ისიც ეტაპობრივად დაძლევს მათ. 

ამ პროცესში მასწავლებელმა უნდა შეძლოს თითო-
ეული სასწავლო შედეგის გაანალიზება, მაქსიმა-
ლური სიზუსტით მისი შემადგენელი ერთეულების 
(ნაბიჯების) იდენტიფიცირება და კონკრეტული 
სტუდენტისთვის დასაძლევი ერთეულის (ნაბიჯის) 
დადგენა. რასაკვირველია, იდენტიფიცირებული 
ერთეული უნდა იყოს სტუდენტის განვითარების 
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აუახლოესი ზონის ფარგლებში. მხოლოდ ამგვარად 
დაზუსტებული სასწავლო შედეგი იქნება სტუდენ-
ტისთვის, ერთი მხრივ, რეალისტური, მისაღწევი, 
ხოლო, მეორე მხრივ, საინტერესო. 

სწავლის შედეგების დაზუსტებისას მასწავლე-
ბელს მუდმივად უნდა ახსოვდეს, რომ ყოველი 
მოდული ემსახურება კონკრეტული პროფესიული 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დაუფლებას, რომ-
ლებიც რეალიზდება დასაქმების ადგილზე. შე-
საბამისად, დაზუსტებული შედეგები პროფესიის 
არსის შემცველი უნდა იყოს და დასაქმების ად-
გილზე პრაქტიკულ რეალიზებას უნდა გულისხ-
მობდეს. 

ÔÜêéìãÜÙàê âéàëÜéàìäàê ÛØñìêëÜÙØ êçÜÚà-
ÝàâìéØÛ ÞØåêØñÓíéìãà êîØíãàê ÔÜÛÜÞàêÕíàê

„შესრულების კრიტერიუმი მოიცავს ინ-
ფორმაციას იმ მინიმალური მოთხოვნების 
შესახებ, რომელთა დაკმაყოფილება სტუ-
დენტს სასწავლო შედეგების მისაღწევად 
მოეთხოვება. შესრულების კრიტერიუმი 
უნდა შეესაბამებოდეს სწავლის შედეგებს. 

შესრულების კრიტერიუმი გარკვევით 
უნდა მიუთითებდეს, თუ რა და როგორ 
უნდა გააკეთოს სტუდენტმა. შესრულე-
ბის კრიტერიუმი უნდა მოიცავდეს მოქ-
მედების აღმნიშვნელ ზმნას. მაგალითად: 
განმარტავს, აღწერს, ჩამოთვლის, მიუთი-
თებს. მისი ფორმულირებისას, შესაძლე-
ბელია გამოიყენებოდეს ზმნიზედები: ზუს-
ტად, სწორად, გარკვევით, დახმარებით და 
ა. შ.“ (მოდულის შემუშავების სახელმძღ-
ვანელო). 

შესრულების კრიტერიუმი ზუსტდება ყოველი 
სწავლის შედეგისთვის. ამ დროს მასწავლებე-
ლი განსაზღვრავს სწავლის შედეგის შესაბამისი 
შესრულების კრიტერიუმს და აზუსტებს, სტუ-
დენტისთვის რა ტიპის თვალსაჩინო ქცევის დე-
მონსტირებაა განსაზღვრული, ქცევისა, რომლის 
გამომუშავებაზე, გავარჯიშებასა და გაწაფვაზე 
უნდა იმუშაოს. უნდა დაზუსტდეს, როგორ შეძ-
ლებს სტუდენტი შესრულების დემონსტრირებას. 
შესაძლებელია, შესრულების კრიტერიუმშივე 
აისახოს, რა მასშტაბით, სიღრმითა და დახმარე-
ბის რა ხარისხით შეძლებს სტუდენტი აქტივობის 
შესრულებას. 

შესაბამისად, თუკი მასწავლებელს მოუხდა შე-
დეგების რეფორმულირება, მას, მეტი ვარაუდით, 
მოუწევს მისთვის შესრულების კრიტერიუმების 
მისადაგებაც. შესაძლებელია, შესრულების ზო-
გიერთი კრიტერიუმი უცვლელი დარჩეს, ზოგი 
გამოირიცხოს მოცემული მომენტისთვის, ზოგი 
კი დაზუსტდეს. შესრულების კრიტერიუმების და-
ზუსტებისას მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწი-
ნოს, რომ სასწავლო პროცესის შედეგად სტუდენ-
ტმა უნდა შეძლოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების, 
პრაქტიკული აქტივობების ან აქტივობის შემად-
გენელი ნაწილის დემონსტრირება, რასაც დასაქ-
მების ადგილზე მოითხოვენ. 

ცხრილში თვალსაჩინოებისთვის მოცემულია 
სწავლის სტანდარტული შედეგები, სტანდარტუ-
ლი შესრულების კრიტერიუმები და მათი დაზუს-
ტებები კონკრეტული სტუდენტისთვის (გამუქე-
ბულია დაზუსტებები). 
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ა

âæäçÜëÜåÚààê çØéØäÜëéÜÙàê ÛØñìêëÜÙØ êçÜ-
ÚàÝàâìéØÛ ÞØåêØñÓíéìãà êîØíãàê ÔÜÛÜÞàêØ 
ÛØ ÔÜêéìãÜÙàê âéàëÜéàìäàêÕíàê

„კომპეტენციის პარამეტრები აზუსტებს 
სტუდენტის მიერ განსახორციელებელ 
მოქმედებებს, გამოსავლენი ცოდნის, 
უნარ-ჩვევის მასშტაბსა და სიღრმეს“ (მო-
დულის შემუშავების სახელმძღვანელო).

სწავლის შედეგებისა და შესრულების დიაპაზო-
ნის დაზუსტების შემდეგ მასწავლებელმა უნდა 

განიხილოს კომპეტენციების პარამეტრების შესა-
ბამისობა სახეცვლილ შედეგებთან, შესრულების 
დიაპაზონთან და, საჭიროების შემთხვევაში, მი-
უსადაგოს მათ. ამ დროსაც მასწავლებელი ხელ-
მძღვანელობს სტუდენტის შესაძლებლობებით 
და განსაზღვრავს დასწავლისა და გავარჯიშების 
შემდეგ სტუდენტის მოსალოდნელი მოქმედების 
მასშტაბსა და სიღრმეს. 

ცხრილში თვალსაჩინოებისთვის მოცემულია 
სწავლის სტანდარტული და დაზუსტებული შედე-
გები, შესრულების კრიტერიუმები და კომპეტენ-
ციის პარამეტრები (გამუქებულია დაზუსტებები). 

სწავლის შედეგი 
(2)

სტუდენტი შეძლებს მარტივი 
ბულიონის და სუპპიურეს 
მომზადებას საბაზისო ჭრის 
უნარების გამოყენებით

სწავლის 
დაზუსტებული 

შედეგი 
(2)

სტუდენტი შეძლებს მარტივი 
ბულიონის და სუპპიურეს 
მომზადებას საბაზისო 
ჭრის ზოგიერთი უნარის 
გამოყენებით

შესრულების 
კრიტერიუმი 

(ინდიკატორი)

• არჩევს სხვადასხვა სახის 
ბოსტნეულისთვის შესაბამის 
საჭრელ ხელსაწყოებს

• სწორად იყენებს ბოსტნეულის 
ჭრის ძირითად მეთოდებს

• ამზადებს მარტივ ბულიონს

შესრულების 
დაზუსტებული 
კრიტერიუმი 

(ინდიკატორი)

• არჩევს სხვადასხვა 
სახის ბოსტნეულისთვის 
შესაბამის საჭრელ 
ხელსაწყოებს

• სწორად იყენებს 
ბოსტნეულის ჭრის 
ზოგიერთ მეთოდს

• ამზადებს მარტივ 
ბულიონს პიქტოგრამით 
შედგენილი რეცეპტით
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სწავლის შედეგი 
(2)

სტუდენტი შეძლებს მარტივი 
ბულიონის და სუპპიურეს 
მომზადებას საბაზისო ჭრის 
უნარების გამოყენებით

სწავლის 
დაზუსტებული 

შედეგი 
(2)

სტუდენტი შეძლებს მარტივი 
ბულიონის და სუპპიურეს 
მომზადებას საბაზისო 
ჭრის ზოგიერთი უნარის 
გამოყენებით

შესრულების 
კრიტერიუმი 

(ინდიკატორი)

• არჩევს სხვადასხვა სახის 
ბოსტნეულისთვის შესაბამის 
საჭრელ ხელსაწყოებს

• სწორად იყენებს ბოსტნეულის 
ჭრის ძირითად მეთოდებს

• ამზადებს მარტივ ბულიონს

შესრულების 
დაზუსტებული 
კრიტერიუმი 

(ინდიკატორი)

• არჩევს სხვადასხვა 
სახის ბოსტნეულისთვის 
შესაბამის საჭრელ 
ხელსაწყოებს

• სწორად იყენებს 
ბოსტნეულის ჭრის 
ზოგიერთ მეთოდს

• ამზადებს მარტივ 
ბულიონს პიქტოგრამით 
შედგენილი რეცეპტით

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

დიაპაზონი

• ბოსტნეულის ნაჭრები: დიდი 
ზომის კვადრატები, საშუალო 
ზომის, მოგრძო, თხელი 
ზოლები და ა. შ.

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

დიაპაზონი

• ბოსტნეულის ნაჭრები: 
დიდი ზომის კვადრატები 

äëâàÚÜÙìãÜÙÜÙàê ÛØñìêëÜÙØ êçÜÚàÝàâìéØÛ 
ÞØåêØñÓíéìãà êîØíãàê ÔÜÛÜÞàêØ ÛØ ÔÜêéì-
ãÜÙàê âéàëÜéàìäàêÕíàê

„მტკიცებულებები მიუთითებენ იმ მეთო-
დებს, რომელთა გამოყენებითაც შეფასდება 
სტუდენტი. მტკიცებულებებით ზუსტდება, 
თუ რის შექმნა მოეთხოვება სტუდენტს, რა 
უნდა გააკეთოს სტუდენტმა, რა უნდა იცო-
დეს სტუდენტმა“ (მოდულის შემუშავების 
სახელმძღვანელო). 

როგორც არაერთგზის აღნიშნა, ზოგიერთ შემ-
თხვევაში მასწავლებელს მოეთხოვება, სტუდენ-

ტისთვის დააზუსტოს შეფასების მეთოდები. მა-
გალითად, ნაცვლად წერითი დავალებისა, ცოდნა 
გადაამოწმოს ზეპირი გამოკითხვის გზით. ეს 
ცვლილება აკომოდაციად შეფასდება, თუკი მას-
წავლებელს არ განუხორციელებია ცვლილებები 
შედეგებთან, შესრულების დიაპაზონსა და კომ-
პეტენციის პარამეტრებთან მიმართებით. თუკი 
ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტები სტუდენ-
ტისთვის დაზუსტებულია, მასწავლებელმა უნდა 
გააანალიზოს, ხომ არ საჭიროებს დაზუსტებას 
მტკიცებულებები და, საჭიროების შემთხვევაში, 
ისინი შეცვალოს. 

ცხრილში თვალსაჩინოებისთვის მოცემულია 
სწავლის სტანდარტული და დაზუსტებული შედე-
გები, შესრულების კრიტერიუმები და კომპეტენ-
ციის პარამეტრები და მტკიცებულებები (გამუქე-
ბულია დაზუსტებები). 
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სწავლის შედეგი 
(2)

სტუდენტი შეძლებს მარტივი 
ბულიონის და სუპპიურეს 
მომზადებას საბაზისო ჭრის 
უნარების გამოყენებით

სწავლის 
დაზუსტებული 

შედეგი 

(2)

სტუდენტი შეძლებს მარტივი 
ბულიონის და სუპპიურეს 
მომზადებისთვის საბაზისო 
ჭრის ზოგიერთი უნარის 
გამოყენებას

შესრულების 
კრიტერიუმი 

(ინდიკატორი)

• არჩევს სხვადასხვა სახის 
ბოსტნეულისთვის შესაბამის 
საჭრელ ხელსაწყოებს

• სწორად იყენებს ბოსტნეულის 
ჭრის ძირითად მეთოდებს

• ამზადებს მარტივ ბულიონს

შესრულების 
დაზუსტებული 
კრიტერიუმი 

(ინდიკატორი)

• არჩევს სხვადასხვა 
სახის ბოსტნეულისთვის 
შესაბამის საჭრელ 
ხელსაწყოებს

• სწორად იყენებს 
ბოსტნეულის ჭრის 
ზოგიერთ მეთოდს

• ამზადებს მარტივ 
ბულიონს პიქტოგრამით 
შედგენილი რეცეპტით

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

დიაპაზონი

• ბოსტნეულის ნაჭრები: დიდი 
ზომის კვადრატები, საშუალო 
ზომის, მოგრძო, თხელი 
ზოლები და ა. შ.

დაზუსტებული
კომპეტენციის 
პარამეტრების 

დიაპაზონი

• ბოსტნეულის ნაჭრები: 
დიდი ზომის კვადრატები 

მტკიცებულებები

• ბულიონის კეთების პროცესზე 
დაკვირვება

• დაჭრილი ბოსტნეულის 
ნაჭრები

დაზუსტებული 
მტკიცებულებები

• ბოსტნეულის დაჭრის 
პროცესზე დაკვირვება

• დაჭრილი ბოსტნეულის 
ნაჭრები

სავსებით დასაშვებია, ანალოგიური დაზუსტე-
ბები გახდეს საჭირო კონკრეტული სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენ-
ტისთვის, რომელსაც მნიშვნელოვნად გამოხატუ-
ლი ინტელექტუალური სირთულეები აქვს, მას-
წავლებელმა რეალისტურ ამოცანად (სწავლის 
შედეგად) განსაზღვრა არა მარტივი ბულიონისა 
და სუპპიურეს მომზადება, არამედ ბულიონისა 
და სუპპიურეს მოსამზადებლად საჭირო საბა-
ზო ჭრის ზოგიერთი უნარის გავარჯიშება. იმავ-

დროულად, მასწავლებელმა გაითვალისწინა მისი 
მოტორული შესაძლებლობები და სტუდენტისთ-
ვის მისაღწევ შედეგად განსაზღვრა არა დიდი, სა-
შუალო და მცირე ზომის ნაჭრებისა და მოგრძო 
თხელი ზოლების დაჭრა, არამედ მხოლოდ დიდი 
ზომის კვადრატებისა. შესაბამისად, დაზუსტდე-
ბა მტკიცებულებებიც – მასწავლებელი შეძლებს 
მხოლოდ ბოსტნეულის დაჭრის პროცესზე დაკ-
ვირვებას და მიღებული შედეგის – ნაჭრების – 
შეფასებას.
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ასხვა შემთხვევაში, შესაძლებელია, მასწავლებელ-
მა, წერილობითი მტკიცებულებების წარმოდგე-
ნის მოთხოვნის ნაცვლად, სტუდენტის შესაძლებ-
ლობებისა და შეძენილი ცოდნის მაქსიმალური 
გამოვლენის საუკეთესო გზად მოქმედების დე-
მონსტრირება არჩიოს. შესაძლოა, მასწავლებელ-
მა საკუთარი გადაწყვეტილება იმით დაასაბუ-
თოს, რომ ნაწერის გაუმართაობის, წერილობით 
აზრის ნათლად ჩამოყალიბების გამოვლენილი 
სირთულის გამო, თავს არიდებს სტუდენტის მიღ-
წევის დონეზე მცდარი წარმოდგენის შექმნას და 
აძლევს მას საკუთარი შესაძლებლობების მაქსი-
მალური დემონსტრირების საშუალებას. 

ფუნქციური მიზნები

გარდა პროფესიული სტანდარტით განსაზღვ-
რული პროფესიული მოვალეობებისა და ამოცა-
ნებისა, შესაძლოა, პროფესიული განათლების 
მიღების პროცესში სტუდენტისთვის შეიქმნას 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რომელშიც 
მკაფიოდ ჩამოყალიბდება ის წინაპროფესიული 
(ზოგადი, ყველა პროფესიისთვის საერთო, გამ-
ჭოლი) უნარ-ჩვევები, რომელთა გამომუშავებაც 
მნიშვნელოვანია დასაქმებისა და დამოუკიდებე-
ლი ცხოვრებისთვის. სხვა შემთხვევაში ამ ტიპის 
მიზნებს ფუნქციურ მიზნებსაც უწოდებენ. ფუნქ-
ციური მიზნების მაგალითები შეიძლება იყოს:

- დროის მართვა
- სივრცის მართვა
- ინსტრუქციების შესრულება/მიყოლა 
- პირად ჰიგიენასა და შესახედაობაზე (გარეგ-

ნობაზე/ჩაცმულობაზე) ზრუნვა
- ეფექტური კომუნიკაცია
- სოციალური უნარ-ჩვევები

- კონსტრუქციული კრიტიკის მიღება და გამო-
ყენება

- ამოცანის დასრულებაზე ორიენტაცია
- საქმის კეთებისას მოტივაციის შენარჩუნება
- თავდაჯერებულობა
- ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა
- სხვებთან თანამშრომლობის უნარ-ჩვევა
- სხვადასხვა სიტუაციაში გაჩენილი პრობლე-

მების მოგვარების უნარი
- სიმარჯვე (ნატიფი მოძრაობები)
- ტრანსპორტით სარგებლობა
- სამუშაოს ხარისხის მნიშვნელობის წვდომა
- ზედამხედველის, უფროსის მნიშვნელობის 

წვდომა
- შესასრულებელ საქმეზე პასუხისმგებლობა 

წინაპროფესიული უნარების გამომუშავებაში აქ-
ტიური როლი ინკლუზიური განათლების მხარდამ-
ჭერ გუნდსაც აკისრია. შესაძლოა, მათ მასწავლე-
ბელთან ერთად განსაზღვრონ, რომელი უნარის 
გავარჯიშებაა პრიორიტეტული სტუდენტისთვის, 
რა დონეზე და რა ფორმით; როგორ შეიძლება 
შერჩეული უნარის გამომუშავება-გამოყენების 
წახალისება და პროგრესის შეფასება. აღნიშნულ 
სასწავლო მიზნებთან მიმართებით სტუდენტი 
ფორმალურად არ ფასდება, თუმცა პროგრესის 
მონიტორინგი მნიშვნელოვანია, რამდენადაც და-
საქმების საბოლოო მიზნის მისაღწევად ამ უნარ-
ჩვევების არსებობა გადამწყვეტია. 

აღნიშნულ უნარ-ჩვევების გამოყენებაზე შესაძ-
ლებელია პასუხისმგებლობა ყველა მასწავლე-
ბელმა გაიზიაროს და მათ, თავიანთი სწავლის 
შედეგების გარდა, აღნიშნული მიმართულებითაც 
გაუწიონ მხარდაჭერა, განსაკუთრებით ამ უნარ-
ჩვევების გამოყენებას სხვადასხვა სასწავლო თუ 
პრაქტიკულ კონტექსტში. 
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ა მოდულის ფარგლებში ფუნქციური მიზნების და-
მატება მოდიფიკაციას წარმოადგენს. მაგალი-
თად, სამუშაო პრაქტიკის დროს სტუდენტი და-
მატებით იმუშავებს სოციალური კონტაქტების 

დასკვნის სახით აღვნიშნავთ, რომ ინდივი-
დუალური სასწავლო გეგმის დოკუმენტი იქ-
მნება მოდულის ფარგლებში იმისთვის, რომ 
არგუმენტირებულად განისაზღვროს და დო-
კუმენტურად გაფორმდეს სტუდენტის მიერ, 
პედაგოგის მხარდაჭერით, მოდულით განსაზ-
ღვრული სწავლის შედეგების მიღწევის პრო-
ცესი. ასეთი არგუმენტირებული დოკუმენტი 
ლეგიტიმურს ხდის და ხსნის ინდივიდუალური 
სწავლა-სწავლების პროცესს, რომელიც კონ-
კრეტული სტუდენტისთვის დადგინდება. 

სტუდენტს სასწავლო პროცესში, სხვადასხ-
ვა დროს, შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის 
ადაპტაცია დასჭირდეს: მხოლოდ აკომოდა-
ცია ან აკომოდაცია მოდიფიკაციასთან ერ-
თად. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია დროის 
სხვადასხვა მონაკვეთში, მოდულის სპეციფი-
კიდან გამომდინარე, აკომოდაციისა და მოდი-
ფიკაციების ცვლილება და მონაცვლეობა. 

შეჯამება

დამყარების უნარ-ჩვევაზე, ჯგუფში თანამშრომ-
ლობასა და ეფექტურ კომუნიკაციაზე ან საჯარო 
ტუალეტის დამოუკიდებლად გამოყენების უნარ-
ჩვევაზე. 
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რას გულისხმობს გუნდური მიდგომა?

გუნდური მიდგომა რამდენიმე, განსხვავებული 
გამოცდილების, აკადემიური დისციპლინისა ან 
პროფესიის წარმომადგენლის გაერთიანებას 
გულისხმობს საერთო საკითხის ან ამოცანის 
გადასაჭრელად. ასეთი მუშაობის სტილი გამ-
დიდრებულია მრავალფეროვანი მოსაზრებითა 
და კომპეტენციით, ეფუძნება სხვადასხვა სფე-
როში არსებულ საუკეთესო გამოცდილებას. 
შესაბამისად, მუშაობის პროცესი და გამოსავა-
ლიც მტკიცებულებაზე დაფუძნებული და ეფექ-
ტიანია.

შესაძლოა, გუნდში, სულ მცირე, საგანმანათ-
ლებლო დაწესებულების შიდა გუნდი მოიაზ-

თავი 7: 
გუნდური მიდგომის მნიშვნელობა ინკლუზიური პროფესიული 
განათლების პროცესში
ამ თავში აღწერილია გუნდური მუშაობის მნიშვნელობა და პროცედურები, რაც, ერთი მხრივ, პროფესიულ 

სტუდენტს, ხოლო, მეორე მხრივ, პროფესიული სასწავლებლის თანამშრომლებს ეხმარება სიტუაციის გა-

ანალიზებაში, საერთო სამოქმედო გეგმის დასახვასა და სირთულეების გადალახვაში. გუნდური მუშაობის 

ხიბლი ის არის, რომ გუნდის წევრების მრავალფეროვანი გამოცდილების, კომპეტენციისა და თვალთახედ-

ვის ერთად თავმოყრის საშუალებას იძლევა, არ ტოვებს მათ მარტო სირთულეებთან პირისპირ და აერთი-

ანებს მათ პასუხისმგებლობას მიმდინარე პროცესზე.

რებოდეს, რომლის მთავარი მონაწილე და 
ცენტრალური ფიგურა თავად სპეციალური სა-
განმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი და 
მისი ოჯახია; მასთან ერთად კი – ყველა მოდუ-
ლის მასწავლებელი, ინკლუზიური განათლების 
სპეციალისტი, კარიერის დაგეგმვის სპეცი-
ალისტი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. 
არაერთ შემთხვევაში, თუ ეფექტური სწავლა-
სწავლებისა ან ტრანზიციისთვის საჭირო ხდება 
პროცესში დამატებითი კომპეტენციის მქონე 
ადამიანების ჩართვა, შესაძლებელია სხვა სპე-
ციალისტების მოწვევა, მაგალითად, უფლება-
დამცველის, ოკუპაციური თერაპევტის, სოცი-
ალური მუშაკის, პოტენციური დამსაქმებლის, 
დასაქმების სპეციალისტის, ადამიანური რე-
სურსების ან კადრების შერჩევის სპეციალის-
ტისა და სხვა.
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დიაგრამაზე ჩანს, რომ მუშაობის პროცესში სხვა-
დასხვა სპეციალისტი განსხვავებულ დისტანცი-
აზე იმყოფება სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე პირისგან. რაც უფრო ახლოა 
ამა თუ იმ დარგის სპეციალისტი სტუდენტთან, 
მით უფრო მდიდარ ინფორმაციას ფლობს ის მის 
შესახებ. რაც უფრო დაშორებულია სპეციალის-
ტი სტუდენტისგან, მით უფრო ფართო ჭრილში 
შეიძლება ხედავდეს მის საჭიროებებს. შესაბა-
მისად, ამ ორი პერსპექტივის შერწყმა გუნდური 
მუშაობის ეფექტურობის განმსაზღვრელი ფაქ-
ტორია. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 
გარკვეულ ეტაპზე, შესაძლებელია, დაშორებული 
რგოლის წარმომადგენელმა უფრო ახლო პოზიცი-
აზე გადაინაცვლოს. მაგალითად, თუ სტუდენტი 
სასწავლო მოდულის ფარგლებში განსაზღვრული 
სწავლის შედეგების მისაღწევად სამი თვით პარტ-
ნიორ ორგანიზაციაში სასწავლო პრაქტიკისთვის 
გადაინაცვლებს ან შეგირდად ყოფნას თანხმდე-
ბა, მაშინ მის უახლოეს გარემოცვას, პროფესიულ 
საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან შედარე-
ბით, დამსაქმებელი შეიძლება წარმოადგენდეს.

გუნდურ მუშაობაში ერთიანი ხედვის ჩამოყალი-
ბების საფუძველი ღია კომუნიკაციაა, რაც გუნ-
დის წევრების რეგულარული შეხვედრებითა და 
დოკუმენტაციის გაზიარებით ხორციელდება. 
შეხვედრების სიხშირე შეიძლება იყოს სხვადასხ-
ვა – კონკრეტული შემთხვევის, პარტნიორებისა 
და სპეციალისტების სპეციფიკის გათვალისწინე-
ბით. შესაბამისად, გუნდური შეხვედრების ოქმები 
ნათლად უნდა განმარტავდეს შეხვედრის მიზეზს, 
მოცემული სიხშირით შეხვედრის საჭიროებას, 
გუნდის შემადგენლობას და სხვა. 

სტუდენტის სწავლის პროცესის ეფექტური ორ-
განიზებისთვის მნიშვნელოვანია პროფესიული 
სასწავლებლის გუნდის ერთ-ერთი წევრი საკონ-
ტაქტო პირი იყოს ყველა დანარჩენისთვის. სა-
კონტაქტო პირის პასუხისმგებლობაა, თვალყუ-
რი ადევნოს კონკრეტული სტუდენტის მთლიან 
სასწავლო პროცესს და შეკრების საჭიროებიდან 
გამომდინარე (შეხვედრა შეიძლება იყოს გეგმუ-
რი ან სტუდენტის, მასწავლებელის ანდა რომე-
ლიმე სხვა სპეციალისტის მიერ ინიციირებული), 

გუნდის შემადგენლობის დიაგრამა
მოსწავლე/სტუდენტი/
ოჯახი

ვისაც ყოველდღიურად აქვს
მოსწავლესთან/სტუდენტთან შეხება

(მაგ.: მასწავლებელი)

ვისაც პერიოდულად აქვს
მოსწავლესთან/სტუდენტთან შეხება
(ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, 
კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი, 
ადმინისტრაციის წარმომადგენელი)

ვისაც იშვიათად აქვთ
მოსწავლესთან/სტუდენტთან
შეხება (მოწვეული სპეციალისტი, 
პარტნიორი ორგანიზაციის
წარმომადგენლები)
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იგაავრცელოს ინფორმაცია შეხვედრის ადგილისა 
და დროის, განსახილველი საკითხების შესახებ; 
შეკრიბოს ყველა, ვინც სტუდენტთან მუშაობს და 
გაუძღვეს შეხვედრას. 

შეხვედრის გაძღოლისას მნიშვნელოვანია სამარ-
თლიანობის დაცვა – თითოეულ გუნდის წევრს 
უნდა მიეცეს მოსაზრების გამოთქმის შესაძლებ-
ლობა. გარდა ამისა, გადამწყვეტია, წამყვანმა 
ისიც აკონტროლოს, რომ შეხვედრის მთავარი 
ფოკუსი შენარჩუნდეს, დისკუსია და მსჯელო-
ბა იყოს არგუმენტირებული, შეჯამება მკაფიოდ 
განსაზღვრავდეს სამოქმედო გეგმასა და თითოე-
ული წევრის მოვალეობას. 

თავის მხრივ, შეხვედრაზე მოსული თითოეული 
წევრის პასუხისმგებლობაა, მოემზადოს შეხვედ-
რისთვის, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში 
გაანალიზებული ჰქონდეს მიმდინარე მდგომარე-
ობა, ფლობდეს შეფასების შედეგებსა და სამო-
მავლო მოქმედების გეგმას. 

მასალის წინასწარ მომზადებისა და შეხვედრის 
კარგად ორგანიზების პირობებში მისი ხანგრძ-
ლივობა, როგორც წესი, 30-40 წუთს არ აჭარბებს. 

გუნდური მუშაობის დროს მიღებული გადაწყვე-
ტილებების დოკუმენტურად გაფორმების მიზნით, 
შეხვედრის წამყვანი დამსწრეთაგან ირჩევს შეხ-
ვედრის მდივანს ოქმის გასაფორმებლად. ასეთი 
ოქმები ხდება სტუდენტის ინდივიდუალური თუ 
ტრანზიციის გეგმის (იმის მიხედვით, თუ რომელი 
გეგმის შესადგენად შეიკრიბა გუნდი) შემადგენელი 
ნაწილი და წარმოდგენას ქმნის სტუდენტის ინდი-
ვიდუალურ სასწავლო პროცესზე. შეხვედრებზე 
ინფორმაციის გაცვლა, ჩანაწერების გაკეთება და 
გაზიარება, დოკუმენტაციის წარმოება თავიდან 

ააცილებს გუნდის წევრებს ერთი და იმავე ინფორ-
მაციის მრავალჯერადად განხილვას, დაზოგავს 
თითოეულის დროსა და სამუშაო დატვირთვას. 

გუნდის საკონტაქტო პირი მოლაპარაკების შედეგად 
უნდა შეირჩეს. ეს, ერთი მხრივ, თავად პროფესი-
ული სასწავლებლის შიდა მენეჯმენტის საკითხებს 
უკავშირდება (მაგალითად, რამდენად დატვირთუ-
ლი არიან გუნდის წევრები, როგორია მათი პრო-
ფესიული მოვალეობები, პოზიცია და სხვა); ხოლო, 
მეორე მხრივ, სპეციალური საგანმანათლებლო სა-
ჭიროების მქონე პირის კონკრეტულ შემთხვევას. 
თუმცა აუცილებელია, აღინიშნოს იმ შემთხვევების 
ეფექტურობა, როდესაც აღნიშნულ ვალდებულებას 
პროფესიულ სასწავლებელში ინკლუზიური პროფე-
სიული განათლების სპეციალისტი ან სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის მიერ 
არჩეული პრაქტიკის მასწავლებელი ითავსებს. ნო-
მინირების შემდეგ გუნდის კოორდინატორი სპეცი-
ალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირ-
თან ერთად პროფესიული განათლების მიღებისა და 
მისი დასაქმების პროცესის მხარდაჭერას ახდენს. 

გუნდური მუშაობა, როგორც წესი, ციკლური 
პროცესია, რომლის დროსაც მუდმივად მიმდი-
ნარეობს სამუშაო საკითხის განსაზღვრა, მისი 
მრავალმხრივი შესწავლა და შეფასება, გადაჭრის 
გზების/გეგმის ერთობლივი დასახვა და განხორ-
ციელება, მიღწეული შედეგების გადახედვა, ახა-
ლი ამოცანების დასახვა და ა. შ. 

გუნდური მუშაობა შეიძლება ეხებოდეს მომსა-
ხურებისა და რესურსების მოპოვების პროცესის 
დროულ მართვას, კონკრეტული მოდულების 
სწავლა-სწავლების ეფექტურობის გადამოწმებას, 
ჩავარდნების გაანალიზებას, საწარმოო პრაქტი-
კისა თუ სტაჟირების ადგილების მოძიების სა-
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ი

კითხებს, მომზადებას, გარე მომსახურების მო-
პოვებასა და მიღებული შედეგების შეჯამებას. 

გუნდის მუშაობის პროცესის მონიტორინგს უნდა 
აწარმოებდეს როგორც თავად გუნდი, ისე პრო-
ფესიული სასწავლებლის შიდა და გარე მონიტო-
რინგის სამსახური, რაც მიღწევებისა და მუშა-
ობის ხარისხის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქო-
ნე სტუდენტს/მის კანონიერ წარმომადგენელსა და 

გუნდის ნებისმიერ წევრს აქვს მუშაობის პროცეს-
ში წამოჭრილი საკითხის გასაჩივრების უფლებაც, 
თუმცა, შეთანხმებული მუშაობის პირობებში ამის 
საჭიროება, წესისამებრ, არ იქმნება. 

გარდა შეხვედრებისა, ინფორმაციის ეფექტურად 
გაცვლის მიზნით, სასურველია, პროფესიულ სას-
წავლებელში არსებობდეს ინფორმაციის გაცვ-
ლის ელექტრონული სისტემა ანდა ხდებოდეს დო-
კუმენტაციის წარმოება, რომელიც გუნდის ყველა 
წევრისათვის ხელმისაწვდომი იქნება. 

გუნდური მუშაობის ციკლი

გუნდის ეფექტური 
კომუნიკაცია

განახლებადი 
ინფორმაციული 
ბაზა და მასზე 

ხელმისაწვდომობა

მოსაზრებებისა 
და იდეების გაცვლა

შეხვედრებით

ელექტრონული 
ბაზა, ელ. მიმოწერა

ოქმები

გა
დ

აფ
ას

ებ
ა

საკითხის

განსაზღვა შეფასება

დ
აგეგმვა

განხორციელ
ება

მონიტორინგი
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იგასათვალისწინებელია შემდეგი საკითხიც: სპე-
ციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
პირის შესახებ არსებული პირადი ინფორმაცია 
კონფიდენციალურია. შესაბამისად, მისი სხვე-
ბისთვის გაცნობა სტუდენტის გადაწყვეტილე-
ბაა, ხოლო ამ ინფორმაციის მხოლოდ სტუდენტის 
გარშემო გაერთიანებულ გუნდში გაზიარება (და 
არავითარ შემთხვევაში მის გარეთ) – თითოე-
ული წევრის პროფესიული პასუხისმგებლობა. ეს 
იმას ნიშნავს, რომ გუნდის ყოველი წევრი ვალ-
დებულია, მესამე პირთან (სხვა კოლეგებთან, 
ახლობლებთან, სპეციალისტებთან) საუბრისას/
მიმოწერისას არ გაამხილოს სტუდენტის ვინაობა 
ან ისეთი რამ, რაც მიახვედრებს სხვას სტუდენ-
ტის ვინაობას (საქართველოს კანონი პერსონა-
ლურ მონაცემთა დაცვის შესახებ). იმ შემთხვევის 
დროსაც კი, როდესაც გუნდის წევრის აზრით, თა-
ვად სტუდენტის ინტერესებიდან გამომდინარე, 
კარგი იქნებოდა ინფორმაციის სხვა პირისთვის 
გაზიარება, ამის შესახებ თანხმობა სტუდენტის 
ანდა მისი კანონიერი წარმომადგენლისგან უნდა 
მიიღოს. გამონაკლისი შეიძლება იყოს მხოლოდ 
ის შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციის გადაცე-
მა შესაბამისი პირისთვის უკავშირდება თავად 
სტუდენტის ან სხვა პირის უსაფრთხოებას. ასეთ 
დროსაც კი სტუდენტი წინასწარ უდა იყოს ინ-
ფორმირებული.

ინკლუზიური განათლების პრინციპებიდან გა-
მომდინარე, პროფესიულ საგანმანათლებლო და-
წესებულებებში ინკლუზიური პროფესიული გა-
ნათლების პროცესში ჩართულ პირთა უმთავრესი 
მოვალეობა თითოეულ სტუდენტზე ორიენტირე-
ბული მომსახურების გაწევაა. 

სტუდენტთან ურთიერთობა და სწავლა-სწავლე-
ბის პროცესში ჩართვა გამუდმებით ახალ-ახალ 

გამოწვევას სთავაზობს პროფესიული საგანმა-
ნათლებლო დაწესებულების ნებისმიერ თანამშ-
რომელს. ამით პრაქტიკა უფრო საინტერესო და 
შემოქმედებითი ხდება. იქ, სადაც ინკლუზიური 
განათლება ინერგება, თითოეული თანამშრომ-
ლის უმთავრესი საფიქრალია მომსახურების 
გაუმჯობესებაზე მუდმივი ზრუნვა, ინოვაციებისა 
დანერგვა, სტუდენტისთვის სულ უფრო და უფრო 
უკეთესი სასწავლო გარემოს შექმნა. 

სრულყოფაზე მუდმივი ზრუნვა გულისხმობს რე-
გულარულ თვითრეფლექსიას, საკუთარი სამუ-
შაოს სიღრმისეულ ანალიზს, სხვებთან პირადი 
მოსაზრებებისა და საჭიროებების განხილვას. 
მნიშვნელოვანია გუნდური მსჯელობა და პასუ-
ხების მიღება შემდეგ კითხვებზე: რამდენად ხელ-
მისაწვდომი და სტუდენტზე ორიენტირებულია 
ინფორმაცია, მომსახურება, სასწავლო მასალა და 
გარემო? რამდენად ეძლევა სტუდენტს არჩევანის 
გაკეთების ავტონომია? რა ტიპის მხარდაჭერა 
შესთავაზა სტუდენტს გუნდის თითოეულმა წევ-
რმა სწავლისა და გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესში? როგორ ინაწილებენ პასუხისმგებლო-
ბებს გუნდის წევრები (ეს განსაკუთრებით აქტუ-
ალური ხდება, თუკი გუნდის წევრების როლები 
გადამფარავი აღმოჩნდება)? როგორ შეიძლება 
ყოველივე ეს კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს? (ძი-
რითადი ამოცანები, რომლებსაც პროფესიული 
სასწავლებლის სხვადახვა თანამშრომელი ასრუ-
ლებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭირო-
ების მქონე სტუდენტთან მუშაობის პროცესში, 
დაწვრილებით ქვემოთ იქნება განხილული).

ზოგადად, ინკლუზიური განათლების ერთ-ერთი 
პრინციპი გახსნილობაა, რაც თეორიულ და პრაქ-
ტიკულ მეცადინეობებზე ურთიერთდასწრების 
კულტურის დანერგვას გულისხმობს. პროფესი-
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ი ული დაწესებულების თანამშრომლებისა თუ სხვა 
დაინტერესებული პირების ღიაობა დასწრების 
მიმართ ხელს უწყობს საუკეთესო პრაქტიკის გა-
ზიარების, კონსტრუქციული უკუკავშირისა და 
თვითრეფლექსიის პროცესს. სხვისი მოსაზრე-
ბის, მუშაობის სტილის, ბუნებრივი/მუშა პროცე-
სის გაცნობა და გაზიარება ამდიდრებს თანამშ-
რომლების გამოცდილებას. შესაბამისად, კარგია, 
თუ ადმინისტრაციაც წაახალისებს სხვადასხვა 
მოდულის პედაგოგების მეცადინეობებზე ურ-
თიერთდასწრებას, ერთობლივ დაგეგმვასა და 
ინტეგრირებული მეცადინეობების ორგანიზებას. 
ამით ისინი უფრო ნათელ და სრულ წარმოდგენას 
შეიქმნიან იმის შესახებ, თუ როგორ მიუსადაგონ 
მოდულების სწავლება ერთმანეთს ისე, რომ სტუ-
დენტებმა მაქსიმალური სარგებელი მიიღონ; მა-
გალითად, დავალებების ისე გაერთიანება, რომ 
სტუდენტებმა სხვადასხვა მოდულის ფარგლებში 
დაუფლებული ხარისხის კრიტერიუმების დემონ-
სტრირება ერთ, კომპლექსურ ნამუშევარში ასა-
ხონ. ამ მიზნით მასწავლებლებმა შესაძლებელია 
მოახდინონ საკითხავი მასალის ოპტიმიზაცია; 
შექმნან ისეთი თვალსაჩინოება ან სასწავლო რე-
სურსი, რომელიც რამდენიმე მოდულის საკით-
ხებს აერთიანებს და ა. შ. 

ინკლუზიური განათლების პრინციპების ერთგუ-
ლება, გარდა დაწესებულების შიგნით დამკვიდ-
რებული თანამშრომლობისა, გულისხმობს გულ-
წრფელ და უშუალო ურთიერთობას ნებისმიერ 
სხვა სტუმართან: 

გარე მონიტორის წარმომადგენელთან – ხარის-
ხის გასაუმჯობესებლად, სტუდენტის ოჯახის 
წევრთან – მხარდასაჭერად, დაინტერესებულ 
მოსწავლესთან -პროფესიული ორიენტაციისთ-
ვის, დამსაქმებელთან – სასწავლო პროცესისა და 

დამსაქმებლის მოთხოვნების დასაახლოებლად, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან – ინოვაცი-
ური პროექტებისა და პარტნიორობის მიზნით.

ამ შემთხვევაში, სასურველია, დაწესებულებას 
შემუშავებული ჰქონდეს მოქნილი წესები, რათა 
ამ დროს სასწავლო პროცესი არ დაირღვეს.

მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული სასწავლო 
მოდულის ადაპტაცია იმ მასწავლებელს ევალება, 
რომელიც აღნიშნულ სასწავლო მოდულს უძღვე-
ბა, სტუდენტთა სასწავლო პროცესის დაგეგმვა-
განხორციელებისას გადამწყვეტია გუნდურობა. 
გუნდი იკრიბება თითოეული სტუდენტისთვის და 
ის ყალიბდება (ა) პროფესიული განათლების იმ 
მასწავლებლებისგან, რომლებიც უშუალოდ ჩაერ-
თვებიან სტუდენტის სასწავლო პროცესში; (ბ) 
მხარდამჭერი სპეციალისტებისგან (ინკლუზიური 
პროფესიული განათლების სპეციალისტები და 
ასისტენტები) და (გ) დამხმარე სერვისების განმა-
ხორციელებელი პირებისგან (ჟესტური ენის თარ-
ჯიმნები, მობილობისა და ორიენტაციის ტრენე-
რები და სხვა).

კონკრეტული სტუდენტისთვის შეკრებილი გუნ-
დი ინტერდისციპლინურია. მისი მიზანია მოსწავ-
ლისთვის საუკეთესო სასწავლო პროცესის გან-
საზღვრა და საჭიროების შემთხვევაში მისთვის 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება; 
დამატებითი რესურსებისა და მომსახურების უზ-
რუნველყოფა; დასაქმების ადგილზე მისი წარმა-
ტებული და მოქნილი გადასვლის ხელშეწყობა.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის/გეგმების შე-
საქმნელად და დეტალების დასაზუსტებლად გუნ-
დი სასწავლო პროცესის განმავლობაში იკრიბება 
საჭიროებისამებრ, სულ მცირე 4-ჯერ მაინც: 
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ი- პირველი შეხვედრა რეკომენდებულია გა-
იმართოს სწავლის დაწყებამდე, რათა ყველა 
მასწავლებელმა (რომლებიც კონკრეტული 
სტუდენტის სასწავლო პროცესში ჩაერთ-
ვებიან) იცოდეს, რა არის აუცილებელი სპე-
ციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე სტუდენტისთვის. გაზიარებული ინ-
ფორმაცია უნდა ეფუძნებოდეს, ერთი მხრივ, 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
ექსპერტთა გუნდის შეფასებას (რომელშიც 
აღწერილია სტუდენტის შესაძლებლობები და 
უნარები: მაგალითად, წერა, ანაგარიში, კით-
ხვა, ტრანპორტის მოხმარება და ა. შ.), ხოლო, 
მეორე მხრივ, ალტერნატიული ტესტირების 
დროს განხორციელებულ დაკვირვებას. 

- მომდევნო ორი შეხვედრა რეკომენდებულია 
დაიგეგმოს სწავლის პროცესის მიმდინარე-
ობისას. მისი მიზანი იქნება სწავლა-სწავლე-
ბის პროცესის გადახედვა და იმის დადგენა, 
თუ რა საჭიროებები ვლინდება განათლების 
მიღების პროცესში და როგორ აღწევს სტუ-
დენტი სწავლის შედეგებს. 

რამდენადაც პროფესიული განათლების ორგა-
ნიზება გულისხმობს არა ყველა მოდულის ერ-
თდროულ დაწყებასა და დასრულებას, არამედ 
მხოლოდ გარკვეული მოდულების პარალელურ 
განხორციელებას და სხვა ახალი მოდულების და-
მატებას მათი დასრულების შემდეგ, რეკომენდე-
ბულია, მასწავლებლების ინტენსიური კონტაქტი 
და ურთიერთთანამშრომლობა. სპეციალურად 
ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრებზე მასწავლებ-
ლებმა, რომლებმაც უკვე ჩაატარეს კონკრეტული 
მოდული და მიიღეს შესაბამისი სპეციალური სა-
განმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენ-
ტის სწავლების გამოცდილება, მნიშვნელოვანია, 

მიღებული გამოცდილება სხვა მასწავლებლებ-
საც გაუზიარონ. გააცნონ მათ სტუდენტის მიერ 
მიღწეული სწავლის შედეგები, რეკომენდებული 
სწავლების სტრატეგიები და სხვა გასათვალის-
წინებელი საკითხები. შესაბამისად, თითოეული 
მოდულის დასრულებისას ამ მოდულის მასწავლე-
ბელმა უნდა მოამზადოს და ჯგუფს წარუდგინოს 
სტუდენტის მიღწევის ანგარიში. 

- საბოლოო შეხვედრა სწავლის დამთავ-
რებამდე იმართება, რათა განისაზღვროს: 
სრულდება თუ არა სასწავლო პროცესი; მო-
სალოდნელია თუ არა კვალიფიკაციის მიღე-
ბა; ხომ არ საჭიროებს სტუდენტი სწავლის 
გახანგრძლივებას დამატებითი პრაქტიკით, 
სტაჟირებით; რა აქტივობებია დასაგეგმი და-
საქმების ხელშეწყობისთვის; სად შეიძლება 
დასაქმდეს სტუდენტი; ხომ არ დასჭირდება 
მას დასაქმების ადგილზე „მიყოლის“ მომსა-
ხურებით უზრუნველყოფა და ა. შ. 

ჯგუფის შეხვედრები ფორმდება ოქმის სახით, 
რომელიც ინახება პროფესიულ სასწავლებელში. 
სტუდენტს და/ან მის კანონიერ წარმომადგენელს 
აქვს უფლება, მოითხოვის ოქმების ასლები და, 
სურვილის შემთხვევაში, აქციოს ის ტრანზიციის 
გეგმის და/ან პორტფოლიოს ნაწილად. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე სტუდენტის სასწავლო პროცესს და, შესა-
ბამისად, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების 
საფუძველზე სწავლებას უნდა გაეწიოს რეგულა-
რული მონიტორინგი. შესაძლებელია, განხორ-
ციელდეს როგორც შიდა, ისე გარე მონიტორინ-
გი. ორივე შემთხვევაში მონიტორინგის შედეგად 
გეგმა/გეგმები ექვემდებარება პერიოდულ ცვლი-
ლებებს.
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ი როგორია პროფესიულ საგანმანათლებლო   
დაწესებულებაში ინკლუზიური პროფესიული განათ-
ლების პროცესში ჩართული გუნდის წევრების  
მოვალეობები?

პროფესიული საგანმანათლებლო   
დაწესებულების ადმინისტრაცია

ინკლუზიური განათლების დანერგვისა და განვი-
თარების პროცესში გადამწყვეტია დაწესებულე-
ბის ადმინისტრაციის ხედვა და როლი, რადგან 
ის მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს სასწავ-
ლებლის შიდა ატმოსფეროს და კულტურას. ად-
მინისტრაციის ფასულობები, რომლებიც ეფუძ-
ნება სიახლეებისადმი გახნილობას/ღიაობას, 
მოქნილ მოქმედებას (ნაცვლად ხისტი გადაჭრის 
გზებისა), სტუდენტებისა და თანამშრომლები-
სადმი ყურადღებიან და მხარდამჭერ დამოკიდე-
ბულებას, თბილ და კეთილგანწყობილ სამუშაო 
ატმოსფეროს ქმნის. ასეთ გარემოში საუბარი სა-
ჭიროებებსა და მისი გადაჭრის გზებზე ჩვეული 
პროცესია, თანამშრომლობა – დაფასებული და, 
შესაბამისად, მუშაობაც – უფრო პროდუქტიული, 
ეფექტური და სასიამოვნო. ხარისხიანი მომსახუ-
რების გაწევის კატალიზატორი სწორედ ის არის, 
რამდენად იზიარებს ადმინისტრაცია იმ მოსაზ-
რებას, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულების 
დანიშნულება და წარმატება სწორედ მრავალ-
ფეროვანი, განსხვავებული საჭიროებების მქონე 
სტუდენტებისთვის შესაბამისი მომსახურების გა-
წევა და თითოეულის წინსვლის ხელშეწყობაა (და 
არა მხოლოდ მაღალი რეიტინგის მქონე სტუდენ-
ტების რაოდენობა). 

ინკლუზიური განათლების მხრივ ადმინისტრა-
ცია:

- ყურადღებით ეცნობა სტუდენტებისა და თა-
ნამშრომლების საჭიროებებს, მოიძიებს, გა-
ნიხილავს და ნერგავს ამ საჭიროებების გა-
დაჭრის ეფექტურ გზებს;

- ხელს უწყობს და წაახალისებს თანამშრომ-
ლობას;

- რეგულარულად აფასებს და აუმჯობესებს 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებუ-
ლების ხელმისაწვდომობას, ნერგავს უნივერ-
სალური დიზაინის პრინციპებს განათლებაში, 
ახორციელებს ყოველწლიურ თვითშეფასე-
ბას, ადგენს განვითარების გეგმას, რომელ-
შიც ინკლუზიის ინდექსი და ინკლუზიის თვი-
სებრივი მახასიათებლებია ასახული;

- ეცნობა ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგ-
მებსა და გუნდების მუშაობას, მიმართავს 
შესაბამის უწყებას დამატებითი მომსახურე-
ბის, აღჭურვილობის და ა. შ. მოძიებისა და 
უზრუნველყოფის მიზნით;

- ახდენს შესაბამის ანგარიშგებას;

- მოიძიებს და თანამშრომლობს სოციალურ 
პარტნიორებთან (დამსაქმებლებთან, შეგირ-
დის მაძიებლებთან, პრაქტიკის ბაზის უზ-
რუნველმყოფ საწარმოსთან და ა. შ.);

- ანაწილებს ბიუჯეტს თანამშრომლების დამა-
ტებითი დატვირთვის გათვალისწინებით;

- ახორციელებს ინკლუზიური განათლების 
შიდა მონიტორინგს.
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იპროფესიული განათლების მასწავლებელი

პროფესიული განათლების მასწავლებელი უმ-
თავრესი პირია სტუდენტის სწავლა-სწავლების 
პროცესში. ის გადასცემს სტუდენტს პროფესიულ 
უნარ-ჩვევებს და ხელს უწყობს მას კონკრეტული, 
დარგისთვის განსაზღვრული კომპეტენციების 
დაუფლებაში. მასწავლებელი უზრუნველყოფს 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე სტუდენტთა სწავლებას და საჭიროების 
შემთხვევაში მათთვის საკუთარ მოდულში ინდი-
ვიდუალური სასწავლო გეგმების შედგენას ინკ-
ლუზიური პროფესიული განათლების მხარდამ-
ჭერ სპეციალისტებთან ერთად.

პროფესიული განათლების მასწავლებელი თვი-
თონვეა საკუთარი სასწავლო კურსის, მოდულის 
ექსპერტი, რეგულარულად ურთიერთობს სტუ-
დენტთან და, შესაბამისად ყველაზე უკეთ მან 
იცის, ამ მოდულის სწავლის შედეგებთან დაკავ-
შირებით, სად არის სტუდენტი სწავლა-სწავლე-
ბის ამა თუ იმ ეტაპზე. დაკვირვების, შეფასების 
საფუძველზე სწორედ მასწავლებელს უჩნდება 
არგუმენტირებული ვარაუდი იმის შესახებ, ხომ 
არ ესაჭიროება სტუდენტს დამატებითი სასწავ-
ლო რესურსი, სწავლების ან შეფასების წესის 
მორგება ან შეცვლა. ამიტომაც ის:

- მუდმივად აფასებს სასწავლო პროცესს, აღ-
წევს თუ არა სტუდენტი თანმიმდევრულად 
შესაბამის სასწავლო შედეგებს; საჭიროების 
შემთხვევაში ახდენს მის აკომოდაციას ანდა 
მოდიფიკაციას, რასაც აფუძნებს სტუდენტ-
თან ერთად მიღწეული შედეგების, სირთუ-
ლეების, მოქმედი ფაქტორების დეტალურ 
ანალიზზე;

- თუ აუცილებელია, გეგმავს და ახორციელებს 
დამატებით ინდივიდუალურ ან მცირე ჯგუფ-
ში სწავლებას;

- ადგენს, რა მხარდაჭერაა საჭირო იმისთვის, 
რომ სტუდენტმა მაქსიმალურ კომპეტენციას 
მიაღწიოს;

- მონაწილეობს ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმის გუნდურ შეხვედრებში და სპეციალუ-
რი საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პი-
რისთვის ტრანზიციის გეგმის შედგენაში; 

- თუ შესაძლებელია, ინდივიდუალური ტრან-
ზიციის გუნდთან ერთად განსაზღვრავს, რა 
არის განათლების მიზანი – სრული თუ ნა-
წილობრივი კვალიფიკაციის მიღწევა. ამით 
ის იცავს სტუდენტს იმედგაცრუებისგან და 
ხელს უწყობს განათლების მიღების ეტაპობ-
რივ დაგეგმვას. 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების 
სპეციალისტი

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეცი-
ალისტი უშუალოდ ადევნებს თვალყურს და აქტი-
ურად მართავს სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის 
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულება-
ში ფუნქციონირებისა და საჭირო მომსახურებით 
უზრუნველყოფის პროცესს. 

პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან 
ერთად აანალიზებს სტუდენტის დოკუმენტა-
ციას, რათა სწავლის დაწყებამდე ადეკვატურად, 
სტუდენტის საჭიროებებისა და შესაძლებლობის 
შესაბამისად, დაიგეგმოს სასწავლო პროცესი. 
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ი საჭიროების შემთხვევაში, სასწავლო პროცესის 
დაწყებამდე, გეგმავს დამატებით შეხვედრას სპე-
ციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
სტუდენტთან ანდა სხვა მნიშვნელოვან პირთან 
(ოჯახის წევრი, სოციალური მუშაკი, თარჯიმანი 
და ა. შ.).

ჩართულია ინდივიდუალური ტრანზიციის/სას-
წავლო გეგმების შექმნაში (საჭიროების შემთხ-
ვევაში დამატებით აფასებს სტუდენტს), გარემოს 
მორგებაში და მასწავლებელთან ერთად აქტი-
ურად მუშაობს სწავლების სტრატეგიებზე. 

მოვალეა, თითოეულ სტუდენტის შემთხვევას მი-
ადევნოს თვალი, დარწმუნებული იყოს, რომ დამა-
ტებითი სერვისი ან მორგების საჭიროება დაკმა-
ყოფილებულია. 

იმავდროულად, ვალდებულია, სასწავლებელ-
ში შეიმუშაოს და დაამკვიდროს მიმართვის წესი 
სტუდენტებისთვის, რათა ნებისმიერ მათგანს, 
ვისაც სწავლის სირთულეები ექმნება, შეეძლოს 
მიმართოს მას. 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეცი-
ალისტი (არსებობის შემთხვევაში) ხდება სტუ-
დენტის ინდივიდუალური ტრანზიციის გეგმის სა-
კონტაქტო პირი, მხარდაჭერას უწევს სტუდენტს, 
ჩაერთოს პროფესიული სასწავლებლის ცხოვრე-
ბაში, სწავლების პროცესში, სამეწარმეო პრაქტი-
კისას, სამუშაო ადგილის ძიებისას და დასაქმების 
ადგილზე ახორციელებს „მიყოლის“ მომსახურე-
ბას. 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეცი-
ალისტი:

- საკონტაქტო პირია, რომელიც ორგანიზებას 
უწევს სტუდენტების მხარდაჭერის მომსა-
ხურებას პროფესიულ სასწავლებელში და ამ 
საქმიანობაში იგულისხმება: ინდივიდუალუ-
რი სწავლება, სწავლის მიტოვების რისკის 
მართვა, გუნდური შეკრებების ორგანიზება, 
სასწავლებლის გარეთ არსებული რესურსე-
ბის მოძიება;

- მჭიდროდ თანამშრომლობს სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პრო-
ფესიულ სტუდენტთან, პროფესიულ მასწავ-
ლებლებთან, ოჯახთან, დამსაქმებელთან;

- კურირებს სასწავლებლის ხელმისაწვდომო-
ბის გაზრდის პროცესს როგორც ინდივიდუ-
ალური, ისე სტანდარტული ნორმების დაც-
ვის მხრივ (თვითშეფასების ანგარიშის წერა, 
სტუდენტების მოსაზრებების შეკრება და ა. 
შ.);

- ინაწილებს ასისტენტთან ერთად ფუნქცია-
მოვალეობებს.

სპეციალური საგანმანათლებლო   
საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე პირის ასისტენტი ეხმარება სტუდენტს, 
ჩაერთოს სასწავლო პროცესში მიმდინარე სხვა-
დასხვა აქტივობაში: უწევს დამატებით მხარდაჭე-
რას ფუნქციური აქტივობებისას, სასწავლებლის 
შიგნით ადაპტაციას, დამოუკიდებლად ფუნქ-
ციონირებასა და გადაადგილებაში; ეხმარება 
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეცი-
ალისტებსა და მასწავლებლებს ინდივიდუალური 
გეგმის განხორციელებაში:
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ი- წინასწარ ეცნობა პროფესიულ სასწავლებელში 
ჩარიცხული სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების ან შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ყველა პირის შესახებ არსებული დოკუ-
მენტაციის ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: 
უსაფრთხოება, ურთიერთობის სტრატეგიები, 
საკონტაქტო ინფორმაცია;

- ხვდება სტუდენტს სწავლის დაწყებამდე, ამ-
ყარებს რაპორტს (ურთიერთობას, აგებულს 
პატივისცემასა და ნდობაზე); ეცნობა სტუ-
დენტსა და მისი ოჯახის წევრებს/მეურვეს; 
აცნობს მათ თავის მუშაობის წესს; სწავლობს 
პიროვნებას, მის მოლოდინებს, სურვილებს, 
ინტერესებს, კომუნიკაციის სტილს, შიშს/
რისკებს, ასისტირების საჭიროებებს; დეტა-
ლურად ერკვევა, წარსულსა და აწმყოში რა 
მოქმედების დროს საჭიროებდა სტუდენტი 
ასისტირებას, ვინ უწევდა აქამდე ასისტირე-
ბას (შესაბამისად, არის თუ არა ასისტირების 
გადაბარების შესაძლებლობა ან გარკვეული 
ინსტრუქტაჟის ჩატარების შესაძლებლობა), 
რა ტიპის ასისტირება ესაჭიროება (ვერბა-
ლური, ჩვენება, ფიზიკური კონტაქტი/გაკე-
თებინება, სტუდენტის ნაცვლად შესრულე-
ბა, სრული/ნაწილობრივი), რა დროით იქნება 
ასისტირება საჭირო (ხანგრძლივი, ხანმოკ-
ლე); ასისტენტი საფუძვლიანად ერკვევა 
სტუდენტის უსაფრთხოების საკითხებშიც; 

- პროფესიულ სასწავლებელში ინკლუზიური გა-
ნათლების ხელშემწყობ გუნდთან ერთად (სტუ-
დენტი, მშობელი/მეურვე, მასწავლებლები, 
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპე-
ციალისტი) სახავს ასისტირების გეგმას ინდი-
ვიდუალური სტუდენტისთვის და ასისტირების 
ცხრილს – სტუდენტთა ჯგუფისთვის;

- ახორციელებს ასისტირების გეგმას განრი-
გის შესაბამისად;

- აწარმოებს ჩანაწერებს/დოკუმენტაციას;

- გუნდთან ერთად განიხილავს წამოჭრილ 
პრობლემებს, მიღწევებს, გადაფასების, და-
მატებითი რესურსის მოძიების საკითხებს;

- ასწავლის სხვა პირს (სხვა სტუდენტს, მასწავ-
ლებელს, პრაქტიკის ხელმძღვანელს და ა. შ.) 
ასისტირების ტექნიკას.

არ არის გამორიცხული, ინკლუზიური პროფესი-
ული განათლების მხარდამჭერი სპეციალისტისა 
და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე პირის ასისტენტის მოვალეობები გარკ-
ვეულ საკითხებში ურთიერთგადამფარავი იყოს. 
მათ უწევთ ერთმანეთის მოვალეობების შეთავ-
სება, განსაკუთრებით მაშინ, თუ სტუდენტთა 
რაოდენობა დიდია. ნებისმიერ შემთხვევაში, მო-
ვალეობების გადანაწილება, სიტუაციიდან გამომ-
დინარე, მოლაპარაკების საკითხია. თუმცა ასის-
ტენტის უპირატესი მოვალეობა უკავშირდება 
სტუდენტის ტექნიკურ მხარდაჭერას ფუნქციური 
აქტივობების შესრულებისას, ხოლო სპეციალის-
ტისა – სტუდენტის სასწავლო პროცესის ხარის-
ხის მეთვალყურეობასა და ხელშეწყობას.

კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი

კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტები არიან ყველა 
პროფესიულ სასწავლებელში. მათ პასუხისმგებ-
ლობას წარმოადგენს პროფესიული სასწავლებლე-
ბის პოტენციურ სტუდენტებთან შეხვედრა მათი 
მოზიდვის მიზნით, კონსულტირება პროფესიისა 
და მომავალი დასაქმების ადგილის შერჩევის პრო-
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ი ცესში, მომზადება დამსაქმებელთან შესახვედრად, 
სამუშაო ადგილის ძიებისას და სხვა. მნიშვნელო-
ვანია მათი როლი ადგილობრივ დამსაქმებლებთან 
თანამშრომლობის მხრივ – სტუდენტებისთვის სა-
წარმოო პრაქტიკისა და დასაქმების ადგილების 
განსაზღვრის მიზნით. მათი მთავარი კომპეტენცია 
და გამოცდილება დამსაქმებელთან ურთიერთობა-
სა და პრაქტიკის ბაზებთან დაკავშირებით მოლა-
პარაკებებს უკავშირდება. შესაბამისად, კარიერის 
დაგეგმვის სპეციალისტის როლი გადამწყვეტია 
ისეთი საკითხების მოგვარებისას, როგორებიცაა: 
სასწავლო პრაქტიკის ადგილის მოძიება და წინას-
წარი მომზადება სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭროების მქონე სტუდენტის მისაღებად; დამ-
საქმებელთან მოლაპარაკება ინკლუზიური განათ-
ლებისა და დემოკრატიული, სამოქალაქო საზოგა-
დოების განვითარების საკითხებზე, ამ პროცესში 
დამსაქმებლის წვლილის ნათელყოფა/ჩვენება.

კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი: 

- მონაწილეობს ინდივიდუალური ტრანზიციის 
გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების 
პროცესში;

- კონსულტაციას უწევს სტუდენტს პროფესი-
ისა და მომავალი დასაქმების ადგილის შერ-
ჩევისას, მხარდაჭერას – პრაქტიკის ბაზის, 
დამსაქმებლის მოძიებაში;

- დამსაქმებელთან ახდენს სტუდენტის ადვო-
კატირებას;

- განსაზღვრავს მიყოლის სერვისის აუცილებ-
ლობას და მონაწილეობს დასაქმების ადგილ-
ზე ამ სერვისის განხორციელებაში. 

როგორია პროფესიულ საგანმანათლებლო   
დაწესებულებაში ინკლუზიური პროფესიული გა-
ნათლების პროცესში ჩართული მხარდამჭერი  
სპეციალისტების მოვალეობები?

შესაძლებელია, კონკრეტულ შემთხვევაში საჭი-
რო გახდეს დამატებითი მომსახურების გაწევა, 
როგორიცაა:

სპეციალური ასისტენტი

- პირი, რომელიც სწავლის პროცესში ეხმა-
რება სპეციალური საგანმანათლებლო სა-
ჭიროების მქონე სტუდენტს შენობაში გა-
დაადგილებისას; მხარდაჭერას უწევს სველი 
წერტილის გამოყენებისას; უზრუნველყოფს 
ტრანსპორტირებას საცხოვრებელი ადგილი-
დან სასწავლებლამდე და უკან;

- პირი, რომელიც პანსიონში მცხოვრებ სპეცი-
ალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
სტუდენტს მხარდაჭერას უწევს ადეკვატურ 
ფუნქციონირებასა და ქცევის მართვაში. 

სივრცითი ორიენტაციისა და მობილობის 
ტრენერი

პირი, რომელიც უსინათლო სტუდენტს ასწავლის 
პროფესიული სასწავლებლის შენობაში/საწარ-
მოო პრაქტიკის ადგილზე ორიენტირებას, საც-
ხოვრებელი ადგილიდან სასწავლებლამდე და 
უკან მარშრუტს.

ჟესტური ენის თარჯიმანი

პირი, რომელიც ყრუ სტუდენტს ჟესტურ ენაზე 
უთარგმნის სასწავლო პროცესს, როგორც თე-
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იორიულს, ისე პრაქტიკის ნაწილს. მნიშვნელოვა-
ნია, მისი წინასწარი კონტაქტი მასწავლებლებთან 
ძირითადი ტერმინოლოგიის განხილვის მიზნით, 
რათა მეცადინეობისას დრო არ დაიხარჯოს ტერ-
მინების დაზუსტებაზე.

მძღოლი

პირი, რომელიც ტრანსპორტით უზრუნველყოფს 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე პირის გადაყვანას საცხოვრებლიდან სას-
წავლებლამდე/პრაქტიკის ბაზამდე და უკან. 

სანიტარი

პირი, რომელიც უზრუნველყოფს სპეციალური 
საგანამანთლებლო საჭიროების მქონე პირის 
ასისტირებას პირადი ჰიგიენის უზრუნველყოფი-
სას. 

საბოლოოდ, პროფესიული საგანმანათლებ-
ლო დაწესებულების ნებისმიერ თანამშრო-
მელს ევალება საჭიროებისამებრ, მისი კომპე-
ტენციის ფარგლებში, შეაფასოს სტუდენტის 
შესაძლებლობები და საჭიროებები, მონაწი-
ლეობა მიიღოს გუნდურ შეხვედრაში, გაუზი-
აროს თავისი და გაითვალისწინოს სხვათა 
მოსაზრებები, შეათანხმოს სამუშაო მიზნე-
ბი, მიჰყვეს მათ და გადააფასოს საკუთარი 
მუშაობის პროცესი. გუნდური მუშაობით 
პროფესიული განათლების დაწესებულების 
თითოეულ თანამშრომელს წვლილი შეაქვს 
სტუდენტზე ორიენტირებული მომსახურების, 
ინკლუზიური სასწავლო გარემოს უზრუნველ-
ყოფისა და საკუთარი პროფესიული განვითა-
რების პროცესში.

დაბოლოს, უნდა აღინიშნოს, რომ გუნდური 
და კოორდინირებული მუშაობის ხელშეწყო-
ბის სახელმძღვანელო პრინციპებია: 

- სტუდენტის საჭიროებასა და მიზნებზე 
ორიენტირება;

- სპეციალური საგანმანათლებლო საჭირო-
ების მქონე პირის ოჯახის წევრის აქტიური 
მონაწილეობა ყველა იმ პროცესის განხილ-
ვასა და გადაწყვეტაში, რომლებიც მის გა-
ნათლებასა და ცხოვრებას ეხება;

- მონაწილეებს შორის ურთიერთპატივის-
ცემა და პასუხისმგებლობების განაწილე-
ბა;

- მონაწილეებს შორის ღია კომუნიკაცია;

- მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და სა-
უკეთესო პრაქტიკის დანერგვა;

- პროცესზე თვითრეფლექციის, მისი მო-
ნიტორინგისა თუ გასაჩივრების მექანიზ-
მის არსებობა.

შეჯამება
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მასწავლებლის დაკვირვების შედეგებიდან სტუ-
დენტის შეფასების ფორმირებამდე უნდა განი-
საზღვროს შემდეგი ასპექტები: 

- შეფასების კონტექსტი (ინკლუზიური სასწავ-
ლო გარემო, რესურსი, სასწავლო შედეგი, 
მიღწევის კრიტერიუმი)

- სტუდენტის მონაწილეობა შეფასების პრო-
ცესში

- პოზიტიური, განმავითარებელი შეფასება
- განმსაზღვრელი შეფასება 

თავი 8: 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის 
სასწავლო პროგრესის შეფასება
მოცემულ თავში აღწერილია სპეციალური საგანმანათლებლო სჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის 

სასწავლო პროგრესის შეფასების პროცესი. აღსანიშნავია, რომ შეფასება სწავლა-სწავლების პროცესის 

განუყოფელი და თანამდევი ნაწილია და ის სასწავლო გარემოში მუდმივად მიმდინარეობს. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია მკითხველს ახსოვდეს, რომ ქვემოთ აღწერილი პროცესი პროფესიული მასწავლებლის 

ყოველდღიური მუშაობის ასპექტსა და მის ლოგიკურ შედეგს ეხება. 

პრაქტიკის სახელოსნოში მასწავლებელი აკვირდება სტუდენტების მუშაობის პროცესს. 
ლევანი ისე დგას ჩარხთან, რომ ფიცრის ნაჭერზე სასურველი ფორმის ამოსაჭრელად 
დიდი ძალისხმევა ეხარჯება, კარგად არ ჩანს, ფიცარზე ფორმა მოხაზა თუ თვალის ზო-
მით ჭრის; მის გვერდით თავის საქმეში გართული ავთო დამცავი სათვალის გარეშე ამუ-
შავებს ნაკეთობას; მარიამს ნახაზიდან ფიცარზე ზომები გადააქვს; გიორგი ალბათ უკვე 
10-15 წუთია, დადის და ზუმფარას ეძებს. 

შეფასების კონტექსტი – ინკლუზიური სასწავლო 
გარემო

ინკლუზიურ საგანმანათლებლო სივრცეში სტუ-
დენტის შეფასებისას ამოსავალი წერტილია მას-
წავლებლის შინაგანი რწმენა, რომ ნებისმიერ 
სტუდენტში არსებობს წინსვლისა და წარმატების 
მიღწევის პოტენციალი. სტუდენტში სწორედ ამ 
წინსვლის ხელშეწყობაა შეფასების მიზანი. ამგ-
ვარი შეფასებისთვის კი საჭიროა, მასწავლებე-
ლი ქმნიდეს კეთილგანწყობილ და სტუდენტზე 
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ბაორიენტირებულ სასწავლო გარემოს, სადაც ნე-
ბისმიერი სტუდენტი თავისუფლად გამოავლენს 
საკუთარ შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს. 

ასეთი გარემო, უპირველეს ყოვლისა, უნდა იყოს 
ისეთი, რომ ნებისმიერი სტუდენტი თავს და-
ცულად და კომფორტულად იგრძნობს. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ ჯგუფში დამკვიდრდება შემდეგი 
ფასეულობები: ჯგუფის წევრები დადებითად შე-
აფასებენ ერთმანეთისთვის დახმარების თხოვნი-
სა და დახმარების გაწევის პრაქტიკას, სწავლის 
დროს დაშვებული შეცდომების მიმართ ექნე-
ბათ ტოლერანტული დამოკიდებულება, ჯგუფის 
წევრები პატივისცემით მოეკიდებიან სწავლის 
განსხვავებულ ტემპსა და გაწეულ ძალისხმევას, 
მცდელობასა და შრომას. მასწავლებელი შეფა-
სებისთვის ყურადღებასა და დროს თითოეულ 
სტუდენტზე საჭიროებისამებრ გაანაწილებს, 
დაინტერესდება და პატივისცემით მოეკიდე-
ბა თითოეული სტუდენტის იდეას, ემოციასა და 
განსხვავებულ მოსაზრებას, ჩაუღრმავდება თი-
თოეული სტუდენტის სწავლის პროცესთან და-
კავშირებულ გამოცდილებას: სწავლის სტილს, 
დამხმარე სტრატეგიებსა და საჭიროებებს. 

მასწავლებელმა, სწავლისთვის კეთილგანწყობი-
ლი გარემოს შესაქმნელად, უნდა იცოდეს სტუ-
დენტების დამოკიდებულება სასწავლო პროცე-
სის მიმართ. საამისოდ მასწავლებელს შეუძლია 
დაამკვიდროს სტუდენტთა მხრიდან თვითშე-
ფასების ანკეტის გამოყენების ტრადიცია, რაც 
მას ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის სტუდენტის 
დამოკიდებულებებსა და დასახულ მიზნებზე. მი-
ღებული შედეგების საფუძველზე, მასწავლებელი 

სტუდენტებისთვის უნიკალურ, შესაფერის სას-
წავლო გარემოს ჩამოაყალიბებს. 

პროფესიული სტუდენტის სწავლა-სწავლების 
პროცესის თვითშეფასების ფორმის მაგალითი8

(ადაპტირებულია Rose, Engh-ის წიგნიდან As-
sessment for Learningin Inclusive Schools)

სკოლასთან (ან სხვა წინა სასწავლო 
დაწესებულებასთან) დაკავშირებული 
ჩემი გამოცდილებაა... 

სკოლაში (ან სხვა წინა სასწავლო 
დაწესებულებაში) ჩემი მიღწევები 
იყო...

კარგი მასწავლებლისგან ველი... 

სწავლაში ხელს მიშლის...

სწავლაში მეხმარება...

ამ სასწავლო პროგრამით/მოდულით 
მინდა მივაღწიო...

ამის მისაღწევად ვაპირებ... 

ამ სასწავლო პროგრამასთან/
მოდულთან დაკავშირებით 
მაღელვებს/მაშინებს...

ინკლუზიური სასწავლო გარემოს შექმნისას ასევე 
მნიშვნელოვანია ჯგუფის მრავალფეროვანი სას-
წავლო რესურსებით უზრუნველყოფა. მასწავლე-
ბელმა ზუსტად უნდა იცოდეს სწავლა-სწავლები-
სას ინფორმაციის გაცვლის ხელმისაწვდომობისა 
და გამჭვირვალობის საკითხები და ითვალის-
წინებდეს მათ. მასწავლებელმა, შესაძლებელია 
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეცი-
ალისტთან ერთად ან მისი დახმარებით, დაად-
გინოს სტუდენტისთვის ინფორმაციის გაცემისა 
და მიღების საუკეთესო გზა: მეტყველება, სიმ-

8 თვითშეფასების ფორმა, შესაძლოა, მასწავლებელმა სტუდენტთან გასაუბრების დროს და მასთან ერთად შეავსოს ან განიხი-
ლოს უკვე შევსებული ანკეტა, ისე როგორც ეს სტუდენტისთვის უფრო მისაღები იქნება.
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ბა ბოლოების გამოყენება, ნახაზი, ნაწერი, სურათი, 
ჟესტური ენა, კითხვის დასმა, კომპიუტერი და ა. 
შ. შერჩეული და, უკეთეს შემთხვევაში, მრავალ-
ფეროვანი საკომუნიკაციო მეთოდებით, სწავლის 
დასაწყისშივე, მასწავლებელი სტუდენტებს მო-
დულის ფარგლებში მისაღწევ სასწავლო შედეგებ-
სა და ამ უკანასკნელის პროფესიის ამოცანებთან 
კავშირს წარუდგენს. მასწავლებლის ამოცანაა, 
სტუდენტებს ნათელი წარმოდგენა შეუქმნას მო-
დულის მიზნებსა (რასაც შესაძლებელია 3-7 კვი-
რა ეთმობოდეს) და თითოეული დღის სწავლის 
შედეგებს შორის არსებულ ბმაზე/მიმართებაზე. 
მან მკაფიოდ, ყველასთვის ხელმისაწვდომი გზით 
უნდა წარმოაჩინოს სწავლის მიზნების/შედეგების 
მიღწევის კრიტერიუმები, რათა სტუდენტებმა, 
პირველ რიგში, თავად შეძლონ საკუთარი თავის 
ამ კრიტერიუმების დახმარებით შეფასება. 

ხშირ შემთხვევაში, სწავლის შედეგისა და მისი შე-
ფასების კრიტერიუმების დაფაზე დაწერა ან ბა-
რათით წარმოჩენა სტუდენტებს მკაფიო ორიენ-
ტირს უჩენს და ნათელ წარმოდგენას უქმნის, რა 
მიმართება არსებობს ყოველდღიურ სასწავლო 
მიზნებს, შუალედურ და მოდულის მიზნებს შო-
რის. ასეთი სასწავლო გარემო დადებით კლიმატს 
ქმნის შეფასებისთვის. 

სტუდენტის მონაწილეობა შეფასების 
პროცესში 

სტუდენტის პროფესიული განვითარებისა და პი-
როვნული წინსვლისთვის მასწავლებელი უნდა 
ცდილობდეს, ჯერ სტუდენტს მისცეს თავისი 
პროგრესის შეფასების შესაძლებლობა. მასწავ-
ლებელმა უნდა წაახალისოს სტუდენტის თვით-
რეფლექსია: უნდა ჰკითხოს მას, რით არის თავად 

კმაყოფილი, რაზე ამახვილებდა მუშაობა-სწავ-
ლის დროს ძირითადად ყურადღებას, რას ცდი-
ლობდა, თავად რისი გაუმჯობესება სურს და რო-
გორ აპირებდა ამას, სად ან რაში სჭირდება მისი 
ან ჯგუფელის დამხარება. 

ასეთი მიდგომით, ერთი მხრივ, მასწავლებელს 
ექმნება შეძლებისდაგვარად სრული წარმოდგე-
ნა სტუდენტის პროგრესსა და საჭიროებებზე, 
ხოლო, მეორე მხრივ, სტუდენტს ეხმარება აით-
ვისოს სწავლის უნარ-ჩვევები, შეაფასოს თავისი 
შრომა, განსაზღვროს სასწავლო მიზნები, რის შე-
დეგადაც ის ყალიბდება როგორც დამოუკიდებე-
ლი შემსწავლელი. 

თვითშეფასება ყველაზე ძლიერი, ეფექტური და 
ფასეულია განათლების ნებისმიერ დონეზე და 
სფეროში (Bruce, 2001; Hattie, Timperley 2007). 
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, მასწავლებელმა 
თვითშეფასება სწავლა-სწავლების ყოველდღიურ 
რუტინად დაამკვიდროს, წაახალისოს სტუდენტები, 
დასაწყისშივე დამოუკიდებლად განსაზღვრონ ხა-
რისხის კრიტერიუმები და დაინახონ ისინი თავიანთ 
ნამუშევრებში, დაუსახონ საკუთარ თავს სასწავლო 
მიზნები, აღიქვან შეფასება სწავლა-სწავლების ნა-
წილად. ეს ყველაფერი ეხმარება მათ. სწავლა-სწავ-
ლების პროცესში გამოასწორონ საკუთარი ნაშრომი 
უკეთესი შედეგის მისაღწევად. ამისთვის მათ სჭირ-
დებათ მკაფიოდ განსაზღვრული სასწავლო შედე-
გებისა და მიღწევის ინდიკატორის, კრიტერიუმის 
წინასწარი გაცნობა, რათა გაითავისონ, რა არის ხა-
რისხიანი ნამუშევარი თუ ნაშრომი. კრიტერიუმების 
საკუთარი სიტყვებით გამოთქმა და დასაკვირვებელ 
ინდიკატორად ქცევა ეხმარება სტუდენტებს მუშა-
ობისას. ხშირ შემთხვევაში სტუდენტების გამოწვე-
ვა და კრიტერიუმების ფორმულირებაზე სამუშაოდ 
მათი ჩაბმა მცირე ჯგუფებში ძალზე ეფექტურია და 
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ბაეხმარება მათ კრიტერიუმების გათავისებაში. მათ 
ხშირად უჩნდებათ მეტად საინტერესო იდეებიც კი. 

პოზიტიური უკუკავშირი და წარმატების განცდის
 გაზიარება

მასწავლებლის მიერ სტუდენტის შეფასებისას, 
პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს ის, რასაც სტუ-
დენტი კარგად აკეთებს. ნებისმიერ სიტუაციაში 
ძლიერი მხარის დანახვა მასწავლებლის უმთავ-
რესი უნარ-ჩვევაა. ეს შეიძლება ეხებოდეს ნა-
მუშევარს, სტუდენტის ინტერესს, ძალისხმევას, 
მცდელობას, სამუშაოზე დახარჯულ დროს, ორი-
გინალურ გადაწყვეტას, შემოქმედებითობას და ა. 
შ. რაც არ უნდა მცირე იყოს წინსვლა, მნიშვნე-
ლოვანია მისი აღნიშვნა. 

ტრადიციული შეფასების მოდელისგან განსხვა-
ვებით, სადაც ხდება შეცდომის და ნამუშევრის 
სუსტი მხარის აქცენტირება, ამ შემთხვევაში უმ-
თავრესია იმის ჩვენება, თუ რა არის კარგად შეს-
რულებული, რათა სწორება სწორედ ამაზე იყოს. 
მაგალითად, მასწავლებელმა სტუდენტს იმ ად-
გილზე უნდა მიანიშნოს, სადაც მან კედელი ყვე-
ლაზე კარგად და ხარისხიანად შეღება, და არა იქ, 
სადაც ხარვეზია. მან სტუდენტის ემოციის, სიხა-
რულის გაზიარებაც უნდა შეძლოს. ეს მის მოტი-
ვაციას ამაღლებს, მიუთითებს სამომავლო მოქმე-
დების მიზანზე და თვალსაჩინოს ხდის ხარისხის 
ინდიკატორს.

პოზიტიურ შეფასებასთან ერთად გასათვალიწი-
ნებელია აგრეთვე გავრცელებული ტენდენცია, 
რომელიც ხშირად ვლინდება პრაქტიკაში. ხან-
დახან მასწავლებლები სტუდენტებს ზოგადად ან 
უბრალოდ წახალისების მიზნით აქებენ, ისე რომ 

მათი ნამუშევარი არ შეესაბამება ხარისხის კრიტე-
ირუმებს, მაგალითად: „კარგი ბიჭი ხარ“, „ყოჩაღ!“, 
„ლამაზად გაგიკეთებია“ და ა. შ. პროფესიონალი 
მასწავლებლის შეფასებას, ნებისმიერი სხვა ადა-
მიანის შეფასებისგან განსხვავებით, სწორედ კონკ-
რეტული მახასიათებლის დამსახურებული აღნიშვ-
ნა გამოარჩევს, რათა სტუდენტი ზუსტად მიხვდეს, 
მისი ნამუშევრის რომელი ასპექტია დასაფასებელი: 
სიზუსტე, ტექნიკა, სისწრაფე, დახარჯული დრო, 
გადაწყვეტის მეთოდი, გადაბმის სიმტკიცე თუ ნა-
მუშევარში ასახული განწყობა.

განმავითარებელი შეფასება

რაც შეეხება იმ კომპონენტს, რომელიც მასწავ-
ლებლის თვალსაზრისით გასაუმჯობესებელია, 
განმავითარებელ შეფასებას საჭიროებს. ასეთი 
შეფასება სტუდენტის განვითარებაზე, სასწავლო 
პროცესის გაუმჯობესებაზეა ორიენტირებული. 
განმავითარებელი შეფასება არის გარკვეული დი-
დაქტიკური პრაქტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს 
როგორც მასწავლებლის მიერ სწავლების პრო-
ცესის სტუდენტის საჭიროებებთან მისადაგებას 
(მასწავლებელს მიანიშნებს იმაზე, თუ საითკენ/
როგორ უნდა შეცვალოს სწავლა-სწავლების პრო-
ცესი), ისე სტუდენტის სწავლის სტრატეგიების 
გაუმჯობესებას. ეს ისეთი უკუკავშირია, რომე-
ლიც სტუდენტსაც და მასწავლებელსაც აჩვენებს 
გზას, როგორ იმოქმედონ სასწავლო პროგრესის 
გაუმჯობესებისთვის. განმავითარებელი შეფასე-
ბა ეფექტური სწავლების ამოსავალი პრინციპია 
(Black, Wiliam, 1998). 

მასწავლებელმა უნდა აჩვენოს სტუდენტს გზა, 
რომელიც მას თავად მიიყვანს გაუმჯობესებამდე. 
ეს შეიძლება გულისხმობდეს კრიტერიუმების შეხ-



98

თა
ვი

 8
: ს

პე
ცი

ალ
ურ

ი 
სა

გა
ნმ

ან
ათ

ლ
ებ

ლ
ო 

სა
ჭი

რო
ებ

ის
 მ

ქო
ნე

 პ
ირ

ის
 ს

ას
წა

ვლ
ო 

პრ
ოგ

რე
სი

ს 
შე

ფა
სე

ბა სენებას, საორიენტაციო კითხვების დასმას (რაც 
სტუდენტს ეტაპობრივად, თანდათან მიიყვანს 
გაუმჯობესებამდე), ჩვენება-დემონსტრირებას, 
კეთებისას დახმარებას, ზოგიერთ შემთხვევაში კი 
პრაქტიკისთვის მეტი დროის გამოყოფის რეკო-
მენდაციას. ამ დროს მნიშვნელოვანია სტუდენტ-
თან დიალოგი და მისი მოსაზრების მოსმენაც. 

მაგალითად, განმავითარებელი შეფასება ამ თა-
ვის დასაწყისში აღწერილი მაგალითის შემთხვე-
ვაში შეიძლება იყოს ასეთი:

- მასწავლებელი მიდის ლევანთან, და თუ მას 
სახელმძღვანელოში ან პლაკატზე ჩარხთან 
დგომის პოზის აღწერა ეგულება (სურათი ან 
ტექსტი), ლევანს სთხოვს, მოძებნოს ეს პოზა, 
მოსინჯოს და დააკვირდეს შეგრძნებებს; 

თუ მასწავლებელს ჩარხთან დგომის პოზიციის 
შერჩევის სირთულეები სხვებზეც შეუმჩნევია, 
ლევანს სთხოვს სამუშაო დროის ბოლო 5 წუთი 
დაუთმოს ჯგუფელებისთვის იმის დემონსტრირე-
ბას, თუ რა ისწავლა დღეს პრაქტიკულად ჩარხ-
თან დგომის პოზის შესახებ. 

- თუ მასწავლებელი დარწმუნდა, რომ ლევა-
ნი დეტალს ნახაზის გარეშე, თვალის ზომით 
ჭრის, მასწავლებელმა შეიძლება მას შესრუ-
ლებული ნამუშევრის დახაზვა და ნახაზის გა-
ანალიზება სთხოვოს; 

- ავთოს შემთხვევაში მნიშვნელოვანია მისი 
შექება, რომ ჩართული და კონცენტრირებუ-
ლია სამუშაოზე. მისი განმავითარებელი შე-
ფასება შეიძლება მოიცავდეს კითხვის დას-
მას – მისი აზრით, უსაფრთხოების დაცვის 
რომელი წესია ამ შემთხვევაში აქტუალური 

და რატომ? რა შეუწყობს ხელს მომავალში ამ 
წესის დაცვას? (მაგალითად, სტუდენტის პა-
სუხი შეიძლება იყოს დამცავი სათვალის შე-
საბამის ინსტრუმენტთან ერთად მოთავსება); 

- გიორგის შემთხვევაში შესაძლებელია განმა-
ვითარებელი შეფასება სახელოსნოში მუშა-
ობის წესების გახსენებას ეხებოდეს – აუცი-
ლებელია ინსტრუმენტების გამოყენების 
შემდეგ თავის ადგილზე მათი დაბრუნება. 

- მარიამის შემთხვევაში განმავითარებელი შე-
ფასება იქნება მისი შექება სიზუსტის დაცვის 
მცდელობისთვის და იმით დაინტერესება, 
როგორ აპირებს დღეს სამუშაოს დროის მი-
ხედვით განაწილებას.

განმავითარებელი შეფასება მიმართულია მოქ-
მედებაზე. მაგალითად: „გამოყავი სახლში 20 
წუთი და გადაიკითხე ფერების შერევის წესები“; 
ან „დააკვირდი და იპოვე გადაბმის რომელი კომ-
პონენტია დასამატებელი“; ან „ასე გააგრძელე, 
დაახლოებით ერთი თვის პრაქტიკა სჭირდება 
იმას, რომ ადვილად და სწრაფად ჭრიდე“. შე-
ფასება არავითარ შემთხვევაში არ გადადის პი-
როვნულ შეფასებაზე, როგორიცაა, მაგალითად: 
„ზარმაცი“, „უყურადღებო“, „მოუქნელი“ და ა. შ. 

განმსაზღვრელი შეფასება

განმსაზღვრელი შეფასება სტუდენტის საბოლოო 
ან შუალედური შეფასებაა, რომელიც ხშირად 
ჩათვლის ან ქულების სახით გამოიხატება. მისი 
შედეგი დიდწილად დამოკიდებულია სწორედ 
სწავლა-სწავლების პროცესზე და ამ დროს მი-
ღებულ უკუკავშირზე. განმსაზღვრელი შეფასება 
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ბამნიშვნელოვანია სწავლა-სწავლების პროცესში 
რამდენჯერმე და სხვადასხვა მეთოდით გაკეთ-
დეს (პორტფოლიო, დაკვირვება, დავალება), რათა 
მასწავლებელი დარწმუნდეს, რომ სტუდენტებს 
აქვთ პროგრესი და შეუძლიათ შეძენილი სწავლის 
შედეგების დადასტურება.

ამოსავალი წერტილი განმსაზღვრელ შეფასებაში 
პროფესიულ პროგრამაში/მოდულში მოცემული 
სწავლის შედეგები და მისი შესრულების კრიტე-
რიუმებია, რაც საერთოა ყველა სტუდენტისთვის, 
მათ შორის, სპეციალური საგანმანათლებლო სა-
ჭიროების მქონე სტუდენტისთვისაც. 

შესაბამისად, ყველა სტუდენტი ფასდება პროფე-
სიული უნარ-ჩვევების მოთხოვნებისა და პროფე-
სიული სტანდარტის მიხედვით. 

პროფესიული პროგრამა, მოდული დაძლეულია 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი სტუდენტი და-
ადასტურებს პროფესიული პროგრამით განსაზღ-
ვრულ ყველა სასწავლო შედეგის მიღწევას. 

თუკი სტუდენტისთვის სასწავლო პროცესში გა-
ნისაზღვრა არა სტანდარტული, არამედ მოდი-
ფიცირებული სწავლის შედეგები, მათი მიღწევის 
შემთხვევაში, სტუდენტს მოდული დაძლეულად 
ვერ შეფასდება, რადგან, ამ შემთხვევაში, მას 
სრულად არ ექნება დაკმაყოფილებული პროფე-
სიული პროგრამის მოთხოვნები. 

„ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებ-
ში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე სტუდენტის მიმდინარე შეფასება ხორ-
ციელდება ინდივიდუალურად განსაზღვრულ 
სწავლის შედეგებთან, ხოლო საბოლოო შეფასება 
და კრედიტების მინიჭება – საგანმანათლებლო 

პროგრამის/მოდულის მოთხოვნებთან მიმართე-
ბით“ (მოდულის შემუშავების სახელმძღვანელო). 

აღნიშნული ჩანაწერი ხაზს უსვამს სამართლიან მიდ-
გომას, რომლის მიხედვითაც, აღიარება და დაფასება 
ხდება სტუდენტის ნებისმიერი, სულ მცირე მიღწევი-
საც, თუმცა კვალიფიკაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
ენიჭება, თუკი სტუდენტი დააკმაყოფილებს პროფე-
სიული პროგრამის ყველა მოთხოვნას. 

ამავდროულად, პროფესიული განათლების თანა-
მედროვე სისტემა, შესაძლებლად მიიჩნევს, სპე-
ციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
სტუდენტმა მისთვის ხელსაყრელი საშუალებითა 
და გზებით გამოავლინოს და დაადასტურის სას-
წავლო შედეგის მიღწევა. მაგალითად, თუ სხვე-
ბისთვის შეფასების ფორმა არის წერილობითი, 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე სტუდენტისთვის, რომელიც ვერ წერს, 
შეიძლება გამოკითვა ჩატარდეს ზეპირად ან სტუ-
დენტის მიერ მომზადებული აუდიოჩანაწერით, 
რომელიც შეეხება ზუსტად იმავე საკითხებს, რა-
ზეც სხვები წერენ.

აღსანიშნავია ასევე თეორიული კომპონენტის შე-
ფასების საკითხი. თეორიის ცოდნის შეფასებისას 
ხშირად გამოიყენება ტესტირება. სპეციალური სა-
განმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის 
შემთხვევაში, განსაკუთრებით კარგია, თუ თეორიის 
ცოდნა მისი პრაქტიკაში გამოყენებით, პრაქტიკუ-
ლი აქტივობით შემოწმდება. თეორიისა და პრაქტი-
კის ინტეგრირება შესაძლებელია დემონსტირების 
გზით. მაგალითად, ინგლისური ენის საჭრო დონეზე 
ცოდნა, სტუდენტმა შესაძლებელია დაადასტუროს 
იმის მიხედვით, თუ როგორ არჩევს საჭირო საღე-
ბავს და აზავებს მას, როდესაც საღებავის ქილაზე 
ინგლისური წარწერაა მოცემული. 
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ბა  იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი შეძლებს ცოდნისა 
და პრაქტიკული უნარის სრულად არსებობის დე-
მონსტრირებასა და მასწავლებლის დარწმუნებას, 
რომ ყველა სასწავლო შედეგი მიღწეულია შესრულე-
ბის კრიტერიუმისა და კომპეტენციის პარამეტრების 
სრული დიაპაზონით, მისი კომპეტენციის აღიარება 
მოხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ამისთვის მას გან-
სხვავებული საშუალებების გამოყენება უწევს. 

იმ შემთხვევაში, თუკი სასწავლო პროცესში მას-
წავლებელს სტუდენტისთვის განსხვავებული 
სწავლის შედეგები ჰქონდა განსაზღვრული, რაც 
მოდულის ყველა კომპონენტს ვერ ფარავდა, მა-
შინ მისთვის შეიქმნება ალტერნატიული შეფასე-
ბის მასალა, რომელიც იმ საკითხებს ფარავს და 
იმის დემონსტრირებას ითხოვს, რაზეც სტუდენ-
ტმა იმუშავა.

სამართლიანობა მოითხოვს, გვახსოვდეს: მიმდინა-
რე შეფასებებისას სტუდენტს იმ ცოდნის დემონსტ-
რირება მოვთხოვოთ, რაც მას სასწავლო პროცესში 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში გა-
დავეცით. თუმცა ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ ჯგუფ-
ში მუშაობისას სტუდენტი სპონტანურად, ირიბად 
იმ კომპეტენციასაც ეუფლება, რაც მასწავლებელს 
გეგმაში შეიძლება გაწერილი არ ჰქონდა. ამიტომ, 
მეორე მხრივ, მასწავლებელმა შესაძლებელია სტუ-
დენტს შეფასებისას რამდენიმე ისეთი ასპექტიც 
შესთავაზოს, რომლებზედაც მათ უშუალოდ არ 
უმუშავიათ, თუმცა რისი დაუფლების ალბათობაც 
შეიძლებოდა მაღალი ყოფილიყო. 

თუ სახეცვლილი, დაზუსტებული ინდივიდუალუ-
რი მიზნები კავშირშია მოდულის სწავლის შედეგ-
თან, ის კონკრეტული პროფესიული უნარ-ჩვევა 
ან მისი თუნდაც ნაწილი იქნება. შესაბამისად, 
მეტი ალბათობით შესაძლებელი იქნება ამ შედე-

გის პრაქტიკული გამოყენებისთვის დასაქმების 
ადგილის მოძიება.

შესაბამისად, აუცილებელია, რომ სტუდენტოს სა-
ბოლოო შედეგი/მიღწევა დეტალურად იყოს აღწე-
რილი მოქმედების ტერმინებში და ასახავდეს სრულ 
დიაპაზონს იმისა, რისი გაკეთებაც მას შეუძლია. 
მაგალითად, სტუდენტი ახერხებს ერთი ზომის 
ფილების დაჯგუფებას; ან გამზადებული ნაზავის 
ათქვეფას ხელით და აპარატით; სწორი გვირისტის 
გატარებას ელექტროსაკერავი მანქანით და ა. შ. შე-
ფასების ეფექტური ინსტრუმენტი პორტფოლიოს 
ანალიზია, სადაც თავმოყრილი და ორგანიზებულია 
სწორედ ის მტკიცებულებები, რომლებიც სტუდენ-
ტის მიღწევის დონეზე მიანიშნებს – ნამუშევრები, 
მომზადებული მასალა, სხვადასხვა ადამიანისგან 
მიღებული უკუკავშირები და განმავითარებელი თუ 
განმსაზღვრელი შეფასებები.

ხანდახან ხდება ისე, რომ მასწავლებელი თვალს 
ხუჭავს შესრულების ხარისხზე და „ჩუქნის“ სტუ-
დენტს ქულას. ასეთი მოქმედება „დათვური სამ-
სახურია“ – დასაქმებისას სწორედ შესრულების 
ხარისხი ფასდება და ეს სტუდენტისა და დამ-
საქმებლისთვის იმედგაცრუების წყარო ხდება. 
უმჯობესია, პროფესიული სასწავლებელი ორიენ-
ტირებული იყოს იმაზე, რომ სტუდენტმა კონკ-
რეტული სამუშაო უნარ-ჩვევა, თუნდაც მცირე, 
მაგრამ სამუშაოს კომპონენტი, ხარისხიანად 
შეასრულოს და მართლაც პროდუქტიული იყოს, 
ვიდრე მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას სტუდენტ-
საც და დამსაქმებელსაც. 

შემთხვევა, როდესაც სტუდენტი მოდულის სას-
წავლო შედეგებს ვერ აღწევს, გასაანალიზებე-
ლი და გუნდურ განხილვაზე გასატანი საკითხია, 
რათა მოიძებნოს მისი გაუმჯობესების გზები: 
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ბარესურსის, დამატებითი მომსახურების მოძიების 
მიზნით. შესაბამისად, ეს საკითხი განმსაზღვრე-
ლი შეფასებისას არ არის აღმოსაჩენი, რადგან 
განმავითარებელი შეფასება უკვე იძლევა ამის 
პრევენციისთვის საჭირო ინფორმაციას. გუნდურ 
განხილვაზე სტუდენტის პროგრესის ანალიზის 

საფუძველზე უნდა გადაწყდეს, თუ რა დამატე-
ბითი მომსახურება, დრო ან პრაქტიკაა საჭირო 
იმისთვის, რომ სტუდენტმა თავისი პოტენციალის 
სრული რეალიზება და პროფესიის შესაბამისი 
კომპეტენციის დაუფლება შეძლოს.

შეფასების ძირითადი მიზანია სტუდენტის 
მხარდაჭერა უნარ-ჩვევების ათვისების პრო-
ცესში. შეფასებისას შედარება ხდება არა 
სხვადასხვა სტუდენტის მიღწევებისა ერთ-
მანეთთან, არამედ კონკრეტული სტუდენტის 
მიღწევისა მის წინა მიღწევასა და სასწავლო 
შედეგთან. მასწავლებლის ოსტატობა სწო-
რედ ის არის, რომ ხელი შეუწყოს სტუდენტს 
პროგრესის მიღწევაში: აჩვენოს სწავლის შემ-
დეგი საფეხური, ან მიეხმაროს, რათა მან თა-
ვად იპოვოს, რა არის მისთვის სწავლის შემ-
დეგი საფეხური. 

კვლევა ადასტურებს, რომ სტუდენტის სწავ-
ლის პროცესის გაუმჯობესება შესაძლებელია, 
თუ მისი შეფასების სტილი შეიცვლება და მას-
ში თავად სტუდენტი მიიღებს მონაწილეობას, 
სასწავლო მიზნები და შეფასების კრიტერიუმე-
ბი სტუდენტს წინასწარ ეცოდინება, შეფასება 
იქნება პოზიტიურ უკუკავშირზე აგებული, წა-
ხალისდება თანამშრომლობა, რეფლექსია და 
თვითრეგულაცია (Black, Willianm, 1998; Hattie, 
2009 in Engh, Rose). შეფასება უნდა ასახავდეს 
სტუდენტის მიღწევებსა და წინსვლას.

ზემოთ აღწერილი საკითხები სრულად ეხმი-
ანება პროფესიული საგანმანათლებლო და-
წესებულების მასწავლებლის პროფესიულ 
სტანდარტს, რომლის თანახმად:

- მასწავლებელი უნდა აცნობიერებდეს 
ურთიერთკავშირს სასწავლო მიზანს, შე-
ფასებასა და სწავლა-სწავლებას შორის 
და საკუთარ საქმიანობაში იყენებდეს შე-
ფასების სხვადასხვა ფორმას; 

- იცავდეს შეფასების ძირითად პრინცი-
პებს; 

- იყენებდეს შეფასების შედეგებიდან მი-
ღებულ მონაცემებს სტუდენტთა აკადე-
მიური საჭიროებების განსაზღვრისა და 
სწავლების გაუმჯობესების მიზნით; 

- რთავდეს სტუდენტებს შეფასების პრო-
ცესში, რათა ისინი აცნობიერებდნენ და 
ინაწილებდნენ პასუხისმგებლობას თა-
ვიანთ შეფასებასა და პროფესიულ განვი-
თარებაზე (მუხლი 9. შეფასების მეთოდე-
ბი, 2011).

საბოლოო შეფასების ფურცელში, იქნება ეს 
სერტიფიკატი თუ სტუდენტის აკადემიური 
მოსწრების ბარათი, დეტალურად უნდა იყოს 
განმარტებული, რისი დემონსტრირება შეუძ-
ლია სტუდენტს, რათა რეალისტური იყოს მის-
თვის სამუშაოს მოძიება და დასაქმება.

შეჯამება
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გიორგი 29 წლის ახალგაზრდაა. ცხოვრობს მა-
მიდასთან ერთად. მამიდა არ მუშაობს. გიორგის 
აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პი-
რის სტატუსი და იღებს პენსიას. მას ბავშვობაში 
დაუდგინეს ქრონიკულად მიმდინარე ეპილეფსიის 
დიაგნოზი, რომელიც რამდენიმე, ერთმანეთის-
გან განსხვავებული ეპილეფსიური შეტევის სახით 
ვლინდება. ის ყოველდღიურად იღებს ეპილეფსი-
ური შეტევის საწინააღმდეგო წამლებს.

გიორგი სკოლაში 8 წლის შევიდა. 12 წლის წინ მან 
საშუალო განათლების საფეხური (IX კლასი) დაას-
რულა. იმის გამო, რომ გიორგის სწავლა უჭირდა, 
მან სრული საშუალო განათლების საფეხურზე 
სწავლის გაგრძელება აღარ მოინდომა. 

ØÓåàÔåìãà àåÝæéäØÚàØ ÔÜêØ×ãÜÙÜãàØ ØàêØ-
ïæê êçÜÚàØãìé ØåâÜëØÔà, éæäÜãàÚ äæÚÜäì-
ãàØ ÛØåØéÕÔà (àï. ÛØåØéÕà №3). 

წელს გიორგიმ მამიდასთან ერთად გადაწყვიტა, 
სწავლა პროფესიულ სასწავლებელში გაეგრძე-
ლებინა. ოჯახმა ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუ-
არების სპეციალობა აარჩია – გიორგი დროს ხში-

თავი 9: 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
კონკრეტული სტუდენტის მაგალითი

რად ატარებს ოჯახის კუთვნილ ავტოფარეხში, 
რომელსაც მეწაღე მათგან ქირაობს და ამ ავტო-
ფარეხში მას ფეხსაცმელების ინდკერვისა და შე-
კეთების სახელოსნო აქვს მოწყობილი. გიორგის 
მოსწონს სახელოსნოში მეწაღესთან საუბარი და 
მისი მუშაობის პროცესზე დაკვირვება. გიორგის 
აზრით, კარგი იქნებოდა, თუკი ფეხსაცმლის შე-
კეთებას ისწავლიდა და მეწაღესთან ერთად ფეხ-
საცმლის შეკეთების შეკვეთებზე იმუშავებდა.

პროფესიულ სასწავლებლებში სწავლის მსურ-
ველთა რეგისტრაციის გამოცხადების პერიოდ-
ში გიორგიმ, მამიდის დახმარებით, გაიარა 
ელექტრონული რეგისტრაცია და შესაბამის 
გრაფაში მიუთითა სპეციალური საგანმანათ-
ლებლო საჭიროების არსებობა. გიორგის რამ-
დენიმე დღეში საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ექსპერტთა გუნდის 
წევრები დაუკავშირდნენ, მისი ფუნქციური და 
აკადემიური უნარები შეაფასეს და სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის 
სტატუსი დაუდგინეს. ქვემოთ შეჯამებულია შე-
ფასების შედეგები, გიორგის შესაძლებლობები 
და საჭიროებები: 
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შეფასების შედეგების შეჯამება

შესაძლებლობები საჭიროებები

გიორგის ინტერესები: თავსატეხის აწყობა, 
ტელევიზორის ყურება, მობილურ ტელეფონში თამაში, 
ხატვა და ძერწვა. 

ინტერესების წრის გასაფართოებლად 
საჭიროებს სხვის მხარდაჭერას, კერძოდ, ვინმეს 
მიერ სხვა არსებული აქტივობების გაცნობას 
და მათი მოსინჯვის პროცესის სხვასთან ერთად 
დაგეგმვას (მაგალითად, მოდი, ხვალ კინოში ან 
პარკში წავიდეთ).

გიორგი გადაადგილდება დამოუკიდებლად, როგორც 
შენობაში, ისე გარეთ. უსაფრთხოდ მოძრაობს ქუჩაში 
და ნაცნობ მარშრუტებზე იყენებს ნებისმიერი ტიპის 
საზოგადოებრივ ტრანსპორტს.

უცხო მარშრუტს დაახლოებით 7-10 გამეორების 
შემდეგ დაისწავლის.

გიორგი დამოუკიდებლად ზრუნავს საკუთარ თავზე: 
საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გამოყენებით იმზადებს და 
დანა-ჩანგლის გამოყენებით მიირთმევს საკვებს, იცავს 
ჰიგიენის წესებს, მანიპულირებს შესაბამისი საგნებით. 

მაკრატლის გამოყენებისას, როდესაც 
საზღვრების დაცვა მნიშვნელოვანია, საჭიროებს 
წინასწარ მითითებას, რათა შესაბამისად 
მიმართოს მაკრატლის პირი. 

გიორგი კომუნიკაციას ამყარებს ქართულ ენაზე. 
გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას 2-3-სიტყვიანი 
წინადადებებით. ესმის სხვისი საუბარი, რომელიც მოკლე 
წინადადებებითა და ხშირად გამოყენებული სიტყვებითაა 
შედგენილი. 

ერიდება კონფლიქტურ სიტუაციას.

როგორც წესი, კომუნიკაციას თავად არ 
წამოიწყებს, ურთიერთობის დასაწყებად 
საჭიროებს კეთილგანწყობილი ატმოსფეროს 
შექმნასა და წახალისებას. 

შესაძლებელია, საუბრისას საჭირო გახდეს 
გრამატიკულად გაუმართავი წინადადებების 
შინაარსის დაზუსტება, იშვიათად გამოყენებული 
სიტყვების გასაგებად კი თვალსაჩინოების ან 
განმარტების გამოყენება. 

სიტუაციაში, სადაც საკუთარი პოზიციის 
დაცვა უწევს, საჭიროებს სხვის მხარდაჭერას, 
მაგალითად, რიგში დგომისას თუ წინ ჩაუდგნენ 
ან გადაასწრეს, თავად არ რეაგირებს. 
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გიორგი მარტივი ტექსტის კითხვისას შინაარსს იგებს, 
პასუხობს ამ ტექსტთან დაკავშირებულ კითხვებს. 

წაკითხულიდან ჩაიწერს საკვანძო სიტყვებს. წერს 
კარნახით 2-3-სიტყვიან წინადადებებს. ცნობს და წერს 
რიცხვებს. 

თვლის საგნებს 30-ის ფარგლებში.

ცნობს ფულის კუპიურებს. 

ცნობს გეომეტრიულ ფიგურებს. 

ცნობს დღის დროს (დღე/ღამე). 

კითხვისას საჭიროებს დიდ დროს. 

თხრობისას საჭიროებს წახალისებას კითხვების 
დასმით.

ნაწერში, სადაც პუნქტუაციის ნიშნებისა და 
მსგავსი ჟღერადობის ბგერა/ასოს გამოყენება 
განსაზღვრავს შინაარსს, საჭიროებს 
წინადადების შინაარსის დაზუსტებას. 

10-ის ფარგლებში მიმატება-გამოკლებისას 
საჭიროებს საგნების ან თითების გამოყენებას 
და ინსტრუქციის გამეორებას. 

ანგარიშისთვის საჭიროებს კალკულატორის 
გამოყენების სწავლას. 

საჭიროებს ფულით მანიპულირების, დროის 
განსაზღვრის, სივრცითი მიმართებების გაგებისა 
და საზომ ერთეულებში გარკვევის სწავლას. 

რაიმე ცხოვრებისეული ამოცანის შესრულებისას გიორგი 
ყურადღებას ამახვილებს ამოცანაზე, იმახსოვრებს 
ამოცანის შესასრულებელ ერთნაბიჯიან ინსტრუქციას.

ერთ კატეგორიაში შემავალ ობიექტებს ასახელებს და 
ცნობს. ცნობს და ასახელებს აგრეთვე ძირითად ფერებს. 

ამოცანის შესრულებისას, თუ საჭიროა 
ყურადღების გადატანა და გადანაწილება, 
საჭიროებს ზეპირ მითითებას. ამოცანის 
მოთხოვნების გასახსენებლად საჭიროებს დროს. 

ობიექტების კატეგორიაში გაერთიანებისას 
საჭიროებს ახსნას და დახმარებას.

შეფასების შედეგების შეჯამება

შესაძლებლობები საჭიროებები

ალტერნატიული პროფესიული ტესტირებით 
გიორგი არჩეულ პროგრამაზე ჩაირიცხა. 

ტესტირების შემდეგ სასწავლო პროცესის ეფექ-
ტიანი ორგანიზებისთვის პროფესიულ სასწავლე-
ბელში გაიმართა გუნდური შეხვედრა, რომელსაც 
ესწრებოდნენ: 

- ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების პრო-
ფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 
ყველა პროფესიული მასწავლებელი;

- ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპე-
ციალისტი;

- პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმ-
ვის მენეჯერი;

- ხარისხის მართვის მენეჯერი;
- გიორგი.

შეხვედრას უძღვებოდა ინკლუზიური პროფე-
სიული განათლების სპეციალისტი, რომელმაც 
მოკლედ შეაჯამა გიორგის შესახებ არსებული ინ-
ფორმაცია საქართველოს განათლებისა და მეც-
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ფასების ფორმისა და პროფესიული ტესტირების 
ალტერნატიული ფორმით ჩაბარების დროს შევ-
სებული დოკუმენტაციის საფუძველზე, განმარტა 
და წარადგინა შეხვედრის მიზანი: 

- სასწავლო პროგრამის დაგეგმვა გიორგის სა-
ჭიროებების გათვალისწინებით;

- საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოს დაგეგმ-
ვა, რესურსების მომზადება და პასუხისმგებ-
ლობების განაწილება.

შეხვედრის ელექტრონული ოქმის გაფორმებაზე 
პასუხისმგებლობა იტვირთა საინფორმაციო ტექ-
ნოლოგიების მოდულის მასწავლებელმა. 

ამის შემდეგ თითოეულ მასწავლებელს მიეცა 
შესაძლებლობა, მოკლედ აღეწერა იმ პროფე-
სიული მოდულის სწავლების სპეციფიკა, რო-
მელსაც გაუძღვებოდა სასწავლო პროცესში, 
გიორგის საჭიროებების ანალიზის საფუძველ-
ზე გამოეთქვა ვარაუდი სწავლების პროცესში 
ცვლილებების შეტანის საჭიროებაზე, რათა მო-
დული მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გამხდა-
რიყო გიორგისთვის. 

პროფესიული პროგრამის მასწავლებლები შე-
თანხმდნენ, რომ, გიორგის საჭიროებებიდან 
გამომდინარე, მთელი ჯგუფისთვის შეექმნათ 
რამდენიმე სასწავლო რესურსი [უნივერსალური 
დიზაინის გათვალისწინებით], რომელიც გამო-
სადეგი იქნებოდა ყველა მოდულის ფარგლებ-
ში ყველა სტუდენტისთვის და ხელს შეუწყობდა 
სწავლა-სწავლების პროცესს. მსჯელობის შედე-
გად განისაზღვრა პირველი ეტაპის მიზნები და 
აქტივობები:

1. შემდეგი სასწავლო რესურსების შექმნა   
და განთავსება სამუშაო კაბინეტებში:

1. პლაკატი სპექტრის ფერების ლაქებითა 
და ქართულ-ინგლისური წარწერებით

არგუმენტაცია: გიორგი ცნობს ძირითად ფერებს, 
თუმცა პროფესიაში მნიშვნელოვანია პალიტრის 
სხვა ფერების ცნობა და მათი ინგლისური დასა-
ხელების ამოცნობა. გიორგი კითხულობს მარტივ 
ტექსტს, ამიტომაც ის იოლად შეძლებს ასეთი 
სასწავლო პლაკატის გამოყენებას. პლაკატი სა-
სარგებლო რესურსად განისაზღვრა სხვა სტუ-
დენტებისთვისაც, დამხმარე ფერების ინგლისუ-
რი დასახელებების დასამახსოვრებლად.

პასუხისმგებელი პირები: ხატვისა და უცხოური 
ენის მასწავლებლები.

აქტივობის განხორციელების ვადა: სწავლის დაწ-
ყებამდე.
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მარტებითი და ინგლისური შესატყვისების 
ლექსიკონი თანდართული თვალსაჩინო 
ფოტოებითა და სიმბოლოებით – ჩამონათ-
ვალში იქნება პროგრამაში გამოყენებული 
ინსტრუმენტები, ნედლეული, დაზგები, სამუ-
შაოს შესრულების სპეციფიკური უნარ-ჩვე-
ვები. 

არგუმენტაცია: გიორგისთვის რთულია იმ სიტყ-
ვების მნიშვნელობის გაგება, რომლებიც ხშირად 
არ გამოიყენება. შესაბამისად, მას შეიძლება 
პროფესიული ტერმინოლოგიის მნიშვნელობის 
ზუსტი წვდომა და აქტიური გამოყენება გაუჭირ-
დეს. შესაბამისად, ის საჭიროებს დამატებით რე-
სურსს – თვალსაჩინოებას სიტყვათა განმარტებე-
ბით. აღნიშნული რესურსი დაეხმარება მას ახალი 
ტერმინოლოგიის ათვისებაში. ის ამავდროულად 
სასარგებლო საშუალება იქნება ჯგუფის ყველა 
სტუდენტისთვის ტერმინოლოგიისა და ინგლისუ-
რი დასახელებების ათვისებისას. 

პასუხისმგებელი პირები: საინფორმაციო ტექ-
ნოლოგიების, უცხოური ენის, ფეხსაცმლისა და 
ტყავის აქსესუარების საწარმოო პრაქტიკის მას-
წავლებელი. 

აქტივობის განხორციელების ვადა: სწავლის დაწ-
ყებამდე.

3. სახელოსნოს უჯრებისა და თაროების, 
დაზგა-დანადგარების ორგანიზება წარწე-
რებით – რომელ უჯრაში/თაროზე რა ინა-
ხება და სად რა უსაფრთხოების წესებია 
დასაცავი

არგუმენტაცია: დაეხმარება გიორგის და მთელ 
ჯგუფს სწავლისას უსაფრთხოების დაცვაში, თვი-
თორგანიზებასა და შესაბამისი ტერმინოლოგი-
ისა და წესების ათვისებაში.

პასუხისმგებელი პირები: ფეხსაცმლისა და ტყა-
ვის აქსესუარების საწარმოო პრაქტიკის მასწავ-
ლებელი, ყველა ტიპის კონსტრუირებისა და ტექ-
ნოლოგიის მოდულების მასწავლებლები.

აქტივობის განხორციელების ვადა: სწავლის დაწ-
ყებამდე.

4. პროფესიული პროგრამის საკითხავი 
მასალის ორგანიზება ერთად, ენის გამარ-
ტივება, თვალსაჩინოებით გამდიდრება და 
აუდიოჩანაწერის შექმნა

არგუმენტაცია: გიორგი კითხულობს მარტივ 
ტექსტს, თუმცა ნელი ტემპით. ამავე დროს, 
ხშრად სხვა სტუდენტებიც არიდებენ საკითხავი 
მასალის დამუშავებას თავს. თუკი სტუდენტებს 
მასალის ათვისების მოტივაცია გაეზრდებათ და 
ისინი უფრო დიდი წარმატებით გაუმკლავდებიან 
გამოწვევებს, საკითხავი მასალის მრავალმხრი-
ვად მიწოდებით (სმენით, ილუსტრაციებით) გა-
მართლებული იქნება მასალის სხვა ფორმატში 
მომზადება – მაგალითად, აუდიოვერსიების შექ-
მნა. მრავალფეროვანი მასალა გამოადგება ყვე-
ლას. 

პროფესიული პროგრამის სასწავლო მასალის 
ერთად შეკვრა გაუადვილებს სტუდენტებს სხვა-
დასხვა მოდულის ფარგლებში მიღებული ცოდნის 
ერთმანეთთან დაკავშირებასა და გამთლიანებას, 



107

თა
ვი

 9
: ს

პე
ცი

ალ
ურ

ი 
სა

გა
ნმ

ან
ათ

ლ
ებ

ლ
ო 

სა
ჭი

რო
ებ

ის
 მ

ქო
ნე

 კ
ონ

კრ
ეტ

ულ
ი 

სტ
უდ

ენ
ტი

ს 
მა

გა
ლ

ით
ირაც სწავლა-სწავლების ხარისხს გაზრდის. მოცე-

მული რესურსი მომავალშიც გამოადგება ყველა 
სტუდენტს. 

პასუხისმგებელი პირები:

ყველა მოდულის მასწავლებელი – ისინი გადახე-
დავენ საკითხავ მასალას, გაამარტივებენ ტექსტს 
და მიაწვდიან ინკლუზიური განათლების სპეცი-
ალისტს. 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეცი-
ალისტი – რომელიც ამზადებს ერთიან საკითხავ 
მასალასა და აუდიოჩანაწერს.

აქტივობის განხორციელების ვადა: სწავლის დაწ-
ყებამდე.

2. ინსტრუქციების ხელმისაწვდომობის მიზნით, 
გიორგისთან და მთელ ჯგუფთან სწავლების შემდეგი 
სტრატეგიების გამოყენება [უნივერსალური დიზაინი 
სწავლებაში]: 

1. ნებისმიერი ინსტრუქცია აიგება მარტივი 
სიტყვებით; რთული სიტყვა განმტკიცდება 
თვალსაჩინო მანიშნებლით;

2. ნებისმიერი დავალება დაიყოფა ერთნაბი-
ჯიან ამოცანებად; ამოცანების თანმიმდევ-
რობა მოცემული იქნება თვალსაჩინოდ. მა-
გალითად, მასწავლებელი დაფაზე ჩამოწერს 
ამოცანებს და გვერდით დახატავს (მიაკრავს) 
შესაბამის თვალსაჩინოებას (პროდუქტს, 
მოქმედებას და ა. შ.) 

 ის, რაც თანმიმდევრობით სრულდება (ანუ ჯერ 
ერთი ამოცანა, შემდეგ მეორე) ჩამოიწერება ერ-
თმანეთის ქვეშ; ხოლო ის ამოცანები, რომლე-
ბიც პარალელურად სრულდება და შესრულების 
თანმიმდევრობას მნიშვნელობა არ აქვს, დაფა-
ზე გაერთიანებული იქნება გამაერთიანებელი 
ფრჩხილის სიბოლოთი „}“. მაგალითად, ერთ 
დეტალზე წებოს წასმა (ა), ამასობაში მეორე დე-
ტალზე ზედმეტი ნაწილის შემოჭრა (ბ) და ისევ 
დაბრუნება წებოწასმულ დეტალთან მის და-
საწებებლად (გ) – ჩამოწერილია დაფაზე ცალ-
ცალკე ნაბიჯებად და მათგან წამოსული ისრები 
აღნიშნულია გამაერთიანებელი ფრჩხილით.

 არგუმენტაცია: ასეთ შემთხვევაში გიორგის 
და სხვა სტუდენტებსაც ნაკლებად დასჭირ-
დებათ მასწავლებლის მხრიდან ინსტრუქ-
ციის გამეორება, მასწავლებელს ექნება მეტი 
შესაძლებლობა, მუშაობის პროცესში მივი-
დეს თითოეულ სტუდენტთან შესაბამისი გან-
მავითარებელი უკუკავშირისთვის. 

 ვადა: სწავლის პროცესის დროს მუდმივად, 
უშუალოდ მეცადინეობის დაწყებამდე დაფა-
ზე მონახაზის მომზადება.

სწავლის დაწყებამდე დაიგეგმა ინკლუზიური პრო-
ფესიული განათლების სპეციალისტის, ასისტენტის, 
გიორგისა და მისი მამიდის ერთობლივად ჩასატა-
რებელი დამატებითი, ინდივიდუალური სამუშაოც 
შემდეგი ფუნქციური მიზნების მისაღწევად: 

1. გიორგი ორიენტირებს პროფესიული სასწავ-
ლებლის დერეფნებში, აგნებს ოთახებსა და 
სახელოსნოებს.
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ი  პასუხისმგებელი და მონაწილე პირები: გიორ-

გი, ასისტენტი.

2. გიორგი დამოუკიდებლად იყენებს ტრანს-
პორტს შემდეგ მარშრუტებზე: სახლიდან 
პროფესიულ სასწავლებლამდე, პრაქტიკის 
ბაზამდე და უკან.

პასუხისმგებელი და მონაწილე პირები: გიორგი, 
მამიდა. 

3. გიორგი მობილური ტელეფონის ელექტრო-
საათისა და სასწავლო ცხრილის გამოყენე-
ბით დროულად მიდის ლექციისა თუ პრაქტი-
კის ადგილზე.

პასუხისმგებელი და მონაწილე პირები: გიორ-
გი, ასისტენტი.

4. გიორგი მობილური ტელეფონის, გამომთვ-
ლელი მანქანის გამოყენებით ანგარიშობს 
(+/- და ·/:) და ხსნის ამოცანებს ამა თუ იმ ზო-
მის ტყავის ნაჭერზე ამა თუ იმ ზომის რამდე-
ნი თარგი დაეტევა და ა. შ.

 პასუხისმგებელი და მონაწილე პირები: გიორ-
გი, ასისტენტი, მასწავლებელი.

5. გიორგი დამხმარე ჩანაწერის საფუძველზე 
მანიპულირებს ფულით ახლომდებარე მაღა-
ზიაში წასახემსებელი პროდუქტის საყიდ-
ლად [5 ლარის ფარგლებში].

პასუხისმგებელი და მონაწილე პირები: გიორ-
გი, ასისტენტი, მამიდა.

6. სიგრძის საზომი ერთეულების თვალსაჩინო-
ების გამოყენებით გიორგი ქაღალდის, ტყა-
ვის დეტალების გასაზომად იყენებს სახაზავ-
სა და სანტიმეტრის ლენტს.

 პასუხისმგებელი და მონაწილე პირები: გიორ-
გი, ასისტენტი, მასწავლებელი.

შენიშვნა: ჩამონათვალში გამუქებულია გიორგის-
თვის ინკლუზიური პროფესიული განათლების 
სპეციალისტის მიერ შექმნილი დამხმარე საშუ-
ალებები.

გარდა ამისა, გუნდი შეთანხმდა, რომ:

- სასწავლო პროცესის დროს თითოეული მო-
დულის პროფესიული მასწავლებელი აწარ-
მოებს ჩანაწერებს გიორგის სასწავლო პრო-
ცესსა და შეფასებებთან დაკავშირებით. 



109

თა
ვი

 9
: ს

პე
ცი

ალ
ურ

ი 
სა

გა
ნმ

ან
ათ

ლ
ებ

ლ
ო 

სა
ჭი

რო
ებ

ის
 მ

ქო
ნე

 კ
ონ

კრ
ეტ

ულ
ი 

სტ
უდ

ენ
ტი

ს 
მა

გა
ლ

ით
ი-  ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტი და ასისტენტი დაესწრებიან და 
დააკვირდებიან სხვადასხვა მოდულის მიმდი-
ნარეობას.

-  გიორგი შეაგროვებს და მოაწესრიგებს სა-
კუთარ ნამუშევრებს პროფესიულ პორტფო-
ლიოში, დააკვირდება თავის სასწავლო პრო-
ცესს. 

სწავლის დაწყებიდან 2 კვირის შემდეგ გიორგი და 
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეცი-
ალისტი შეხვდებიან და განიხილავენ სასწავლო 
პროცესს, ხომ არ იჩინა თავი რაიმე საჭიროებამ. 
საჭიროების შემთხვევაში ინკლუზიური პროფე-
სიული განათლების სპეციალისტს მიმართავს ნე-
ბისმიერი მოდულის მასწავლებელიც. თუ მანამდე 
არ წარმოიშვა გუნდური შეხვედრის საჭიროება, 
სასწავლო პროცესის 1/3-ის გასვლის შემდეგ (ამ 
კონკრეტული პროგრამის შემთხვევაში სწავლის 
დაწყებიდან 9 კვირის შემდეგ) ინკლუზიური პრო-
ფესიული განათლების სპეციალისტი ჩანიშნავს 
და გაუძღვება მულტიდისციპლინურ გუნდურ 
შეხვედრას. 

ØÓåàÔåìãà àåÝæéäØÚàØ ØàêØïÜÙØ àåÛàíàÛì-
Øãìéà ëéØåñàÚààê ÞÜÞäàê ÛæâìäÜåëÔà.

სწავლის პროცესში, ინკლუზიური პროფესიული 
განათლების სპეციალისტს გიორგისთვის ინდი-
ვიდუალური გეგმის შექნის საჭიროებით ერთ-
ერთი მოდულის – ნავისებური ფეხსაცმლისა და 
ნახევარწაღის მოდელირება-კონსტრუირების 
მასწავლებელმა მიმართა. ინკლუზიური პრო-
ფესიული განათლების სპეციალისტმა დეტალუ-
რად განიხილა მასწავლებელთან ის მიზეზები, 
რომელთა გამოც მიზანშეწონილად მიიჩნევდა 

გიორგის ინდივიდუალური გეგმით სწავლე-
ბას. ინკლუზიური პროფესიული განათლების 
სპეციალისტი რომ დარწმუნებლიყო გადაწყ-
ვეტილების სისწორეში, ის დაესწრო ერთ-ერთ 
მეცადინეობას, რის შემდეგაც დაუდასტურა 
მასწავლებელს ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმით სწავლების საჭიროება.

მასწავლებელმა ინკლუზიური პროფესიული გა-
ნათლების სპეციალისტთან ერთად გიორგისთვის 
შეიმუშავა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენისას 
მასწავლებელმა იხელმძღვანელა მოდულის სტან-
დარტული ჩანაწერის ფორმით, და ის ცვლილებე-
ბი, რომლებიც გიორგისთვის ინდივიდუალურად 
დაზუსტდა, თვალსაჩინოდ ასახა სტანდარტული 
ჩანაწერების გასწვრივ. 

ზოგადად, რეკომენდებულია, მასწავლებელმა 
ინდივიდუალური გეგმის შედგენისას შეინარჩუ-
ნოს და ისარგებლოს მოდულის არსებული ფორ-
მატით; სასურველია, დაზუსტებული ჩანაწერები 
შეძლებისდაგვარად ეფუძნებოდეს სტანდარტუ-
ლად გამოყენებულ ტერმინოლოგიას, რაც მო-
დულშია მითითებული. 

შესაბამისად, გიორგის მოდულის ფარგლებში 
წარმოებული ინდივიდუალური ჩანაწერები გამო-
იყურება შემდეგნაირად:
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ზოგადი ინფორმაცია

სარეგისტრაციო ნომერი: 0210307

სახელწოდება: ნავისებური ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის მოდელირება/
კონსტრუირება

გამოქვეყნების თარიღი: 28.07.2015

ევროპულ კვალიფიკაციათა ჩარჩოს 
კვალიფიკაციის დონესთან შესაბამისობა:

მეოთხე

პროფესიული განათლების საფეხურთან 
შესაბამისობა:

მეოთხე

მოცულობა კრედიტებში: 8

მოდულზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

მოდულის აღწერა: მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
1. კონსტრუქტორის სამუშაო ადგილის მომზადება;
2. ინდივიდუალური ადამიანის ფეხის ზომის აღება;
3. ფეხსაცმლის ასორტიმენტის დახასიათება 
საკლასიფიკაციო ნიშნის მიხედვით;
4. კალაპოტის შერჩევა საკლასიფიკაციო ნიშნების 
მიხედვით;
5. ესკიზის მიხედვით ფეხსაცმლის ზედაპირის 
ტექნიკური მოდელირება;
7. ესკიზის მიხედვით ფეხსაცმლის საძირე დეტალების 
ტექნიკური მოდელირება.
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სტანდარტული ჩანაწერი ინდივიდუალური ჩანაწერი

სწავლის 
შედეგები

სტუდენტს 
შეუძლია

შესრულების 
კრიტერიუმები

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

ფარგლები

მტკიცებულე-
ბები

სწავლის 
შედეგები

სტუდენტს 
შეუძლია

შესრულების 
კრიტერიუმები

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

ფარგლები

მტკიცებულე-
ბები

1. კონსტრუქ-
ტორის სამუშაო 
ადგილის მომ-
ზადება

1. სწორად 
ჩამოთვლის 
კონსტრუ-
ირებისთვის 
საჭირო სამუ-
შაო ხელსაწყო-
იარაღებსა და 
ინვენტარს

2. სწორად 
ირჩევს კონსტ-
რუირებისთვის 
საჭირო სამუ-
შაო ადგილს

3. სწორად აწ-
ყობს სამუშაო 
ადგილს

სრულადაა 
ასახული შეს-
რულების კრი-
ტერიუმებში

ზეპირი ან/და 
წერილობითი 
მტკიცებულე-
ბა (1)

პროდუქტი/შე-
დეგი, როგორც 
მტკიცებულება 
(2; 3)

1. კონსტრუქ-
ტორის სამუშაო 
ადგილის მომ-
ზადება

1. სწორად 
ირჩევს კონსტ-
რუირებისთვის 
საჭირო სამუ-
შაო ხელსაწყო-
იარაღებსა და 
ინვენტარს

2. სწორად 
ირჩევს კონსტ-
რუირებისთვის 
საჭირო სამუ-
შაო ადგილს

3. სწორად აწ-
ყობს სამუშაო 
ადგილს

მოდულის 
ფარგლებში 
გამოყენებულ 
ყველა ხელსაწ-
ყო-იარაღსა 
და ინვენტარს 
ირჩევს შესას-
რულებელი 
ამოცანის შესა-
ბამისად; ასევე 
სახელწოდების 
შესაბამისად

მტკიცებულება 
უზრუნველ-
ყოფილია 
შემფასებლის 
მიერ პროცესზე 
დაკვირვებისას 
შევსებული 
ჩანაწერების 
ფორმებით (1, 
2; 3)

2. ინდივიდუ-
ალური ადა-
მიანის ფეხის 
ზომის აღება

1. სწორად 
ჩამოთვლის 
ფეხის ტერფის 
ანთროპომეტ-
რიული ნიშნე-
ბის გასაზომ 
ხელსაწყო/
აპარატურას

2. სწორად 
აღწერს ფეხის 
ტერფის კვალის 
პროექციის მი-
ღების მეთოდს

3. ზუსტად 
ჩამოთვლის 
ძირითად ანთ-
როპომეტრიულ 
წერტილებს

4. იღებს ფეხის 
ტერფის კვალის 
პროექციას

5. ზომავს ტერ-
ფის ძირითად 
ანთროპომეტ-
რიულ ზომებს

ანთროპომეტ-
რიულიზომითი 
ნიშნები:
გრძივი,
განივი,
შემოხვევითი,
მაღლივი

ზეპირი ან/და 
წერილობითი 
მტკიცებულება 
(1-3)

პროდუქტი/შე-
დეგი, როგორც 
მტკიცებულება
(4; 5)

2. ინდივიდუ-
ალური ადა-
მიანის ფეხის 
ზომის აღება 
დახმარებით

1. სწორად 
ირჩევს ფეხის 
ტერფის ანთ-
როპომეტრი-
ული ნიშნების 
გასაზომ ხელ-
საწყო/აპარა-
ტურას

2. სწორად 
მიჰყვება ფეხის 
ტერფის კვალის 
პროექციის მი-
ღების მეთოდის 
სქემას

3. ზუსტად მიჰ-
ყვება შაბლონ-
ზე მითითებულ 
ანთროპომეტ-
რიულ წერტი-
ლებს ზომის 
აღებისას

4. იღებს ფეხის 
ტერფის კვალის 
პროექციას

5. ზომავს ტერ-
ფის ძირითად 
ანთროპომეტ-
რიულ ზომებს

ანთროპომეტ-
რიული ზომითი 
ნიშნები:
გრძივი,
განივი,
შემოხვევითი, 
მაღლივი

მტკიცებულება 
უზრუნველ-
ყოფილია 
შემფასებლის 
მიერ პროცესზე 
დაკვირვებისას 
შევსებული 
ჩანაწერების 
ფორმებით (1,2)

პროდუქტი/შე-
დეგი, როგორც 
მტკიცებულება 
(3, 4; 5)
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3. ფეხსაცმლის 
ასორტიმენტის 
დახასიათება 
საკლასიფი-
კაციო ნიშნის 
მიხედვით

1. სწორად ჩა-
მოთვლის ფეხ-
საცმლის საკ-
ლასიფიკაციო 
ნიშნებს სახისა 
და ფასონის 
მიხედვით

2. სწორად 
ჩამოთვლის 
ფეხსაცმლის 
საკლასიფიკა-
ციო ნიშნებს 
დანიშნულების 
მიხედვით

3. სწორად 
ჩამოთვლის 
ფეხსაცმლის 
საკლასიფიკა-
ციო ნიშნებს 
სქესობრივ-
ასაკობრივი 
ჯგუფებისა და 
ზომითი მახა-
სიათებლების 
მიხედვით

4. სწორად 
ჩამოთვლის 
ფეხსაცმლის 
საკლასიფიკა-
ციო ნიშნებს 
გამოყენებული 
ძირითადი 
მასალების მი-
ხედვით

5. სწორად 
ჩამოთვლის 
ფეხსაცმლის 
საკლასიფიკა-
ციო ნიშნებს 
ძირის მიმაგრე-
ბის მეთოდის 
მიხედვით

სრულადაა 
ასახული შეს-
რულების კრი-
ტერიუმებში

ზეპირი ან/და 
წერილობითი 
მტკიცებულება
(1–5)

3.ფეხსაცმლის 
ასორტიმენტის 
დახასიათება 
საკლასიფი-
კაციო ნიშნის 
მიხედვით

სწორად 
აჯგუფებს 
ფეხსაცმე-
ლებს შემდეგი 
საკლასიფიკა-
ციო ნიშნების 
მიხედვით:

1. სახე და ფა-
სონი
2. დანიშნულება
3. სქესობრივ-
ასაკობრივი და 
ზომითი მახასი-
ათებელი
4. გამოყენებუ-
ლი ძირითადი 
მასალა
5. ძირის მიმაგ-
რების მეთოდი

სრულადაა 
ასახული შეს-
რულების კრი-
ტერიუმებში

პროდუქტი/შე-
დეგი, როგორც 
მტკიცებულება
(1, 2, 3, 4, 5)

სტანდარტული ჩანაწერი ინდივიდუალური ჩანაწერი

სწავლის 
შედეგები

სტუდენტს 
შეუძლია

შესრულების 
კრიტერიუმები

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

ფარგლები

მტკიცებულე-
ბები

სწავლის 
შედეგები

სტუდენტს 
შეუძლია

შესრულების 
კრიტერიუმები

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

ფარგლები

მტკიცებულე-
ბები
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4. კალაპოტის 
შერჩევა საკ-
ლასიფიკაციო 
ნიშნების მი-
ხედვით

1. სწორად 
ჩამოთვლის 
ფეხსაცმლის 
კალაპოტების 
საკლასიფიკა-
ციო ნიშნებს

2. სწორად ჩა-
მოთვლის საბა-
ზისო მოდელის 
ასაგებად საჭი-
რო ხელსაწყო-
იარაღსა და 
მასალას

3. სწორად ირ-
ჩევს კალაპოტს 
ზომა-სისრულე-
ების, ფასონისა 
და დანიშნულე-
ბის მიხედვით 
კალაპოტის 
ბანკიდან

4. სწორად 
ამზადებს კა-
ლაპოტს ტექნი-
კური მოდელი-
რებისთვის

სრულადაა 
ასახული შეს-
რულების კრი-
ტერიუმებში

ზეპირი ან/და 
წერილობითი 
მტკიცებულება 
(1; 2)

პროდუქტი/შე-
დეგი, როგორც 
მტკიცებულება
(3; 4)

4. კალაპოტის 
შერჩევა საკ-
ლასიფიკაციო 
ნიშნების მი-
ხედვით

1. სწორად 
ირჩევს ფეხ-
საცმელს 
კალაპოტების 
საკლასიფიკა-
ციო ნიშნების 
მიხედვით

2. სწორად ირ-
ჩევს საბაზისო 
მოდელის ასა-
გებად საჭირო 
ხელსაწყო-
იარაღსა და 
მასალას

3. სწორად ირ-
ჩევს კალაპოტს 
ზომა-სისრულე-
ების, ფასონისა 
და დანიშნულე-
ბის მიხედვით 
კალაპოტის 
ბანკიდან

4. სწორად 
ამზადებს კა-
ლაპოტს ტექნი-
კური მოდელი-
რებისთვის

სრულადაა 
ასახული შეს-
რულების კრი-
ტერიუმებში

პროდუქტი/შე-
დეგი, როგორც 
მტკიცებულება
(1, 2, 3, 4)

5. ესკიზის 
მიხედვით 
ფეხსაცმლის 
ზედაპირის 
ტექნიკური მო-
დელირება

1. სწორად გან-
მარტავს კალა-
პოტიდან მყარი 
გარსაცმისა 
და საშუალო 
ასლის მიღების 
წესს

2. სწორად ჩა-
მოთვლის საბა-
ზისო მოდელის 
ასაგებად საჭი-
რო ხელსაწყო-
იარაღსა და 
მასალას

3. სწორად 
აგებს საბაზისო 
და დამხმარე 
ხაზებს

4. სწორად ახ-
დენს ფეხსაცმ-
ლის ტექნიკურ 
მოდელირებას, 
ცხვირქვედასა 
და საქუსარის 
აგებას

სრულადაა 
ასახული შეს-
რულების კრი-
ტერიუმებში

ზეპირი ან/და 
წერილობითი 
მტკიცებულება 
(1; 2)

პროდუქტი/შე-
დეგი, როგორც 
მტკიცებულება
(3; 4)

5. ესკიზის მი-
ხედვითფეხსაც-
მლის ზედაპი-
რის ტექნიკური 
მოდელირება

1. სწორად 
მიჰყვება კალა-
პოტიდან მყარი 
გარსაცმისა 
და საშუალო 
ასლის მიღების 
წესის თანმიმ-
დევრული ნაბი-
ჯების სქემას

2. სწორად ირ-
ჩევს საბაზისო 
მოდელის ასა-
გებად საჭირო 
ხელსაწყო-
იარაღსა და 
მასალას

3. სწორად 
აგებს საბაზისო 
და დამხმარე 
ხაზებს

4. სწორად ახ-
დენს ფეხსაცმ-
ლის ტექნიკურ 
მოდელირებას, 
ცხვირქვედასა 
და საქუსარის 
აგებას

სრულადაა 
ასახული შეს-
რულების კრი-
ტერიუმებში

პროდუქტი/შე-
დეგი, როგორც 
მტკიცებულება 
(1, 2, 3, 4)

სტანდარტული ჩანაწერი ინდივიდუალური ჩანაწერი

სწავლის 
შედეგები

სტუდენტს 
შეუძლია

შესრულების 
კრიტერიუმები

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

ფარგლები

მტკიცებულე-
ბები

სწავლის 
შედეგები

სტუდენტს 
შეუძლია

შესრულების 
კრიტერიუმები

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

ფარგლები

მტკიცებულე-
ბები
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6. ესკიზის 
მიხედვით ფეხ-
საცმლის საძი-
რე დეტალების 
ტექნიკური 
მოდელირება

1. სწორად 
ჩამოთვლის და 
ერთმანეთის-
გან განარჩევს 
კვალის განაშა-
ლის, ღაბაშის 
კონტურისა და 
საძირე დეტა-
ლების აგების 
წესებს

2. სწორად 
ასრულებს 
სამუშაოს კალა-
პოტის კვალის 
განაშალის მი-
საღებად

3. სწორად 
აგებს ძირითად 
ღაბაშს კალა-
პოტის კვალის 
მიხედვით

4. სწორად 
აგებს საძირე 
დეტალებს

საძირე დეტა-
ლები:
ლანჩა,
ქუსლი,
ზექუსლი, შე-
მავსებელი, ჩა-
საფენი/ღაბაში, 
ქუსლქვედა

ზეპირი ან/და 
წერილობითი 
მტკიცებულე-
ბა (1)

პროდუქტი/შე-
დეგი, როგორც 
მტკიცებულება
(2, 3, 4)

6. ესკიზის მი-
ხედვითფეხსაც-
მლის საძირე 
დეტალების 
ტექნიკური მო-
დელირება

1. სწორად 
არჩევს ერთ-
მანეთისგან 
კვალის განაშა-
ლის, ღაბაშის 
კონტურისა და 
საძირე დეტა-
ლების აგების 
წესებს

2. სწორად ას-
რულებს კალა-
პოტის კვალის 
განაშალის 
მიღებას

3. სწორად 
აგებს ძირითად 
ღაბაშს კალა-
პოტის კვალის 
მიხედვით

4. სწორად 
აგებს საძირე 
დეტალებს

საძირე დეტა-
ლები:
ლანჩა,
ქუსლი,
ზექუსლი, შე-
მავსებელი, ჩა-
საფენი ღაბაში, 
ქუსლქვედა

პროდუქტი/შე-
დეგი, როგორც 
მტკიცებულება 
(1, 2, 3, 4)

სტანდარტული ჩანაწერი ინდივიდუალური ჩანაწერი

სწავლის 
შედეგები

სტუდენტს 
შეუძლია

შესრულების 
კრიტერიუმები

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

ფარგლები

მტკიცებულე-
ბები

სწავლის 
შედეგები

სტუდენტს 
შეუძლია

შესრულების 
კრიტერიუმები

კომპეტენციის 
პარამეტრების 

ფარგლები

მტკიცებულე-
ბები



115

თა
ვი

 9
: ს

პე
ცი

ალ
ურ

ი 
სა

გა
ნმ

ან
ათ

ლ
ებ

ლ
ო 

სა
ჭი

რო
ებ

ის
 მ

ქო
ნე

 კ
ონ

კრ
ეტ

ულ
ი 

სტ
უდ

ენ
ტი

ს 
მა

გა
ლ

ით
ი

შედეგების ანალიზისას ჩანს, რომ გიორგისთ-
ვის მოდულის ყველა შედეგი უცვლელი დარ-
ჩა. ზოგიერთი შედეგი დაზუსტდა შესრულე-
ბის კრიტერიუმით (მაგალითად, 1 შედეგის 1 
კრიტერიუმი), რაც შესაბამისად აისახა კომ-
პეტენციის პარამეტრებსა და მტკიცებულე-
ბებში. 

თუმცა გიორგისთვის დაზუსტდა შედეგის 
შესრულების კრიტერიუმები და კომპეტენ-
ციის პარამეტრები. 

გარდა ამისა, განისაზღვრა ის მხარდაჭერა, 
რისი საშუალებითაც გიორგი მიაღწევს სას-
წავლო შედეგებს – ეს არის დამატებითი სქემე-
ბი და შაბლონები, რომლებსაც მასწავლებელი 
დაამზადებს სპეციალურად გიორგისთვის და 
დაასწავლის მათი გამოყენებით პროფესიული 
აქტივობების განხორციელებას. შესაბამისად, 
აღნიშნული სქემები და შაბლონები, როგორც 
პირობა, აისახა შესრულების კრიტერიუმებში: 

- 2. სწორად მიჰყვება ფეხის ტერფის კვა-
ლის პროექციის მიღების მეთოდის სქე-
მას; 

- 3. ზუსტად მიჰყვება შაბლონზე მითითე-
ბულ ანთროპომეტრიულ წერტილებს ზო-
მის აღებისას. 

შედეგებისა და კომპეტენციების დემონსტ-
რირებისას, გიორგი ასევე იხელმძღვანელებს 
მისთვის შექმნილი სქემითა და შაბლონით, 
და ის შეფასდება ყველა სასწავლო შედეგთან 
მიმართებით. თუმცა, გიორგის შეფასები-
სას სრულად არის ამოღებული წერილობითი 
მტკიცებულებების წარმოდგენის მოთხოვ-
ნა, რადგან გიორგის უჭირს წერილობით აზ-
რის ნათლად ჩამოყალიბება (გიორგი წერს 
მხოლოდ არსებით სიტყვებს, შესაძლებელია 
ნაწერში მსგავსი ჟღერადობის ასოები ან 
გრამატიკული წყობა ჰქონდეს არეული). შესა-
ბამისად, მისი შესაძლებლობების, შეძენილი 
ცოდნის მაქსიმალური გამოვლენის საუკეთე-
სო გზა მოქმედების დემონსტრირებაა. 

განმარტება
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ი დამხმარე ჩანაწერები

საათების განაწილების სტანდარტული სარეკომენდაციო სქემა საათების განაწილების ინდივიდუალური სქემა

სწავლის 
შედე-
გები

საათების განაწილება სწავლის შედეგების მიხედვით

სწავლის 
შედე-
გები

საათების განაწილება სწავლის შედეგების მიხედვით

საკონტაქტო სასწავ-
ლო დატვირთვა

დამო-
უკიდე-
ბელი

შეფა-
სება სულ

საკონტაქტო სასწავ-
ლო დატვირთვა

დამო-
უკიდე-
ბელი

შეფა-
სება სულთეორი-

ული 
მეცადი-
ნეობა

პრაქ-
ტიკული 
მეცადი-
ნეობა

თეორი-
ული 

მეცადი-
ნეობა

პრაქ-
ტიკული 
მეცადი-
ნეობა

1 2 3.5 0 0.5 6 1 0.5 5 3 0.5 9

2 20 14 2 1 37 2 3 31 5 1 40

3 33 0 3 1 37 3 1 32 5 1 39

4 10 9 0 1 20 4 2 17 5 1 25

5 15 31 3 1 50 5 3 43 15 1 62

6 15 31 3 1 50 6 3 43 15 1 62

სულ: 95 88.5 11 5.5 200 სულ: 12,5 171 48 5.5 237

სტუდენტისთვის შეიცვალა სწავლის შე-
დეგების მიხედვით საათების განაწილების 
სტანდარტული სქემაც. ზომების აღებისა და 
ესკიზის მიხედვით მოდელირების პროცესში 
სიზუსტის გამომუშავების მიზნით გაიზარდა 

პრაქტიკული და დამოუკიდებელი მუშაობის 
საათები. გაზრდილი საათების 30% სტუ-
დენტს მუშაობისას მხარდაჭერას უწევს ასის-
ტენტი.

განმარტება



117

თა
ვი

 9
: ს

პე
ცი

ალ
ურ

ი 
სა

გა
ნმ

ან
ათ

ლ
ებ

ლ
ო 

სა
ჭი

რო
ებ

ის
 მ

ქო
ნე

 კ
ონ

კრ
ეტ

ულ
ი 

სტ
უდ

ენ
ტი

ს 
მა

გა
ლ

ით
ისასწავლო თემატიკა და სწავლების მეთოდები

სასწავლო თემატიკა და სასწავლო მეთოდე-
ბი ასევე შეიძლება დაზუსტდეს ინდივიდუ-
ალურად. სტანდარტულ ჩანაწერში, ყოველ 
სასწავლო შედეგზე მიწერილია შესაბამისი 
სარეკომენდაციო თემა, რომელიც შეიძლება 
საჭიროების მიხედვით მოვარგოთ სტუდენტს. 

გიორგის შემთხვევაში შეიცვალა სწავლების 
მეთოდები ან მათი წილობრივი განაწილება. 
მასწავლებელი აპირებს ლექციის გამრავალ-
ფეროვნებას თვალსაჩინო მასალითა (პლაკატე-
ბით, ცხრილებით) და პრაქტიკული ამოცანებით, 
რაც ხელს შეუწყობს თეორიის დაკავშირებას 
პრაქტიკასთან. მაგალითად, პირველ სასწავ-
ლო შედეგზე მუშაობას მასწავლებელი იწყებს 
შემდეგნაირად: თავდაპირველად გაანაწილებს 
სტუდენტებს მცირე ჯგუფებში (4-5 ადამიანი) 

და სთხოვს მათ სამუშაო გარემოს საკუთარი 
შეხედულებისამებრ მოწყობას, რასაც სტუდენ-
ტთა მხრიდან საკუთარი ნამუშევრის წარდგენა 
და განმარტება მოჰყვება. მხოლოდ ამის შემდეგ 
იწყებს მასწავლებელი პრაქტიკული მასალის 
თანხლებით სამუშაო ადგილის მოწყობის წესე-
ბის გაცნობას ინვენტართან, ხელსაწყო-იარა-
ღებსა და მასალასთან ერთად, რის პროცეს-
შიც სტუდენტები ინიშნავენ არგუმენტებს და 
პრაქტიკულად ასწორებენ თავიანთ ნამუშევ-
რებს. მართალია, წვალების ასეთი სტრატეგია 
გიორგის საჭიროებას პასუხობს, ნათელია, რომ 
ის ყველა სტუდენტის განათლების მიღების 
ხარისხსაც ზრდის, სწავლის პროცესს უფრო 
აქტიურსა და სახალისოს, პრაქტიკასთან და-
კავშირებულს ხდის, სადაც თანამშრომლობაც 
წახალისებულია.

განმარტება

სწავლის შედეგი

სწავლის შედე-
გის შესაბამისი 

სარეკომენდაციო 
თემატიკა

სწავლების სა-
რეკომენდაციო 

მეთოდები
სწავლის შედეგი

სწავლის შედე-
გის შესაბამისი 

სარეკომენდაციო 
თემატიკა

სწავლების სა-
რეკომენდაციო 

მეთოდები

სწავლის შედეგი 1 • კონსტრუირე-
ბისთვის საჭირო 
ხელსაწყო-იარა-
ღები, მასალა და 
ინვენტარი

• სამუშაო ინვენტა-
რის განლაგება

• სამუშაო ადგილის 
მოწყობა

ლექცია/ტექნიკური 
უნარის დემონსტრი-
რება/პრაქტიკული 
სავარჯიშო

სწავლის შედეგი 1 • კონსტრუირე-
ბისთვის საჭირო 
ხელსაწყო-იარა-
ღები, მასალა და 
ინვენტარი 
• სამუშაო ინვენტა-
რის განლაგება 
•სამუშაო ადგილის 
მოწყობა 

ლექცია 15%
პრაქტიკული სავარ-
ჯიშო 65%

ტექნიკური უნარის 
დემონსტრირება 
30%

სწავლის შედეგი 2 • ფეხის ტერფის 
ანატომია 
• ფეხის ტერფის 
ანთროპომეტრია

ლექცია/ტექნიკური 
უნარის დემონსტრი-
რება/პრაქტიკული 
სავარჯიშო

სწავლის შედეგი 2 • ფეხის ტერფის 
ანატომია 
• ფეხის ტერფის 
ანთროპომეტრია

ლექცია – 5%
ტექნიკური უნარის 
დემონსტრირება 
– 60% 
პრაქტიკული სავარ-
ჯიშო – 40%
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ი სასწავლო გარემოს მოდელი A, C

გარემოს მოდელი: C

სასწავლო გარემოს მოდელი ფეხსაცმლის სახელოსნო

სასწავლო გარემოს ზოგადი აღწერა: სპეციფიკური სასწავლო გარემო საერთო შენობაში

ფართი

სასწავლო ფართი არანაკლებ 4 მ2 ერთ პროფესიულ სტუდენტზე

ჭერის მინიმალური სიმაღლე 2,5 მ

შესასვლელი კარი ერთი კარი, მინიმუმ 0.9X2.2მ (სავალდებულო იქნება 2019 
წლის 1 იანვრიდან)

განათება

ბუნებივი განათება სავალდებულოა, არანაკლებ 300 ლუქსი მაგიდაზე (ხე-
ლოვნურთან ერთად)

ხელოვნური განათება

სავალდებულოა, არანაკლებ 300 ლუქსი მაგიდაზე (ბუნებრივთან ერთად)

სანიტარიულ-ტექნიკური მოთხოვნები და წყალმომარაგება

სპეცტანსაცმელი პროფესიული სტუდენტისთვის საჭიროა

იატაკი არაინდუსტრიული

ჰაერისფარდობითიტენიანობა 40-60%

ტემპერატურული რეჟიმი 18-230c

ვენტილაცია ესაჭიროება, ესაჭიროება ინდივიდუალური გამწოვი

ელექტრომომარაგება/სუსტი დენები

ელ.ენერგიის სიმძლავრე  ფაზა/0

გაზმომარაგება

უსაფრთხოება

უსაფრთხოების სპეციფიკური ზომების საჭიროება ევაკუაციის გეგმა; პირველადი დახმარების ყუთი

საკომუნიკაციო საშუალებები აუცილებელია ყველა კომპიუტერის ინტერნეტთან 
წვდომა



119

თა
ვი

 9
: ს

პე
ცი

ალ
ურ

ი 
სა

გა
ნმ

ან
ათ

ლ
ებ

ლ
ო 

სა
ჭი

რო
ებ

ის
 მ

ქო
ნე

 კ
ონ

კრ
ეტ

ულ
ი 

სტ
უდ

ენ
ტი

ს 
მა

გა
ლ

ით
იმინიმალური ტექნიკური აღჭურვილობის ნორმატივი

ნაწილი 1. მინიმალური ტექნიკური აღჭურვილობის ნორმატივი, რაც საგანმანათლებლო 
დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს საკუთრებაში/მფლობელობაში პროგრამის განხორცი-
ლების ძირითად ადგილზე.

თეორიული სწავლებისთვის A გარემო

პრაქტიკული სწავლებისთვის C გარემო

N დასახელება ტექნიკური მახასიათებლები რაოდენობა შენიშვნა

1 პროფესიული სტუდენტის საკლასო სამუშაო 
ადგილი (მაგიდა/სკამი) 1 პროფესიულ სტუდენტზე

2 მასწავლებლის სამუშაო ადგილი (მაგიდა /სკამი) 1 სასწავლო ოთახზე

3 დემონსტრირების ციფრული საშუალებები პროექტორი/მონიტორი 1 სასწავლო ოთახზე

4 დაფა არანაკლებ 120 X 90სმ 1 სასწავლო ოთახზე

5 კომპიუტერი მასწავლებლისთვის
კომპიუტერი არანაკლებ 1 გბ ოპერატი-
ული მეხსიერებით, არანაკლებ 160 გბ 
მყარი დისკი

1 სასწავლო ოთახზე

N დასახელება
ტექნიკური მახასიათებლები 

(ტექნოლოგიური დანიშნულება)
რაოდენობა შენიშვნა

1 პლანტოგრაფი ხელსაწყო ტერფის ანაბეჭდის ასაღე-
ბად 1 სასწავლო ოთახზე

2 კონსტრუირების სპეცმაგიდა 180X210X80 2 სასწავლო ოთახზე

3 ტერფმზომი ხელსაწყო ტერფის ზომების ასაღებად 1 სასწავლო ოთახზე

4 ნავისებური ფეხსაცმლის და ნ/წაღის კალაპო-
ტები

კალაპოტის გვერდითი და პლანტარუ-
ლი ზედაპირების ასლის ასაღებად 1 წყ პროფესიულ სტუდენტზე

5 სანტიმეტრული ლენტი ტერფის შემოხვევითი ზომების ასა-
ღებად 1 პროფესიულ სტუდენტზე

6 დანების ნაკრები თარგების ასაჭრელად 1 პროფესიულ სტუდენტზე

7 ასაჭრელი ფურცელი თარგების ასაჭრელად 5 სასწავლო ოთახზე

8 მაკრატელი თარგების გამოსაჭრელად 1 პროფესიულ სტუდენტზე

9 შტანგენფარგალი კონსტრუქციის აგების სიზუსტისთვის 1 პროფესიულ სტუდენტზე

10 ზუსტმზომი კონსტრუქციის აგების სიზუსტისთვის 1 პროფესიულ სტუდენტზე

11 ფარგალი კონსტრუქციის აგების სიზუსტისთვის 1 პროფესიულ სტუდენტზე

12 სახაზავების ნაკრები კონსტრუქციის ასაგებად 1 პროფესიულ სტუდენტზე

13 მრუდთარგების ნაკრები კონსტრუქციის ასაგებად 2 სასწავლო ოთახზე

14 სადგისი ასაჭრელ მუყაოზე ნამზადის დეტალე-
ბის თარგების მოსანიშნად 5 სასწავლო ოთახზე

15 ტყავის საჭრელი დაფა ნამზადის დეტალების თარგების გამო-
საჭრელად 50X30 5 სასწავლო ოთახზე

16 დაფის მაგნიტი კომპლექტი ილუსტრაციებისთვის 1 სასწავლო ოთახზე

17 წინსაფარი 1 ჯგუფზე

18 სამკლაური 1 წყვილი ჯგუფზე
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ი ნაწილი 2. მინიმალური ტექნიკური აღჭურვილობის ნორმატივი, რაც დაწესებულების მიერ საგან-

მანათლებლო პროგრამის განხორცილების მიზნით უზრუნველყოფილი/ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს სასწავლო მიზნებისთვის სასწავლებლის ბაზაზე ან საწარმოო პრაქტიკის ობიექტზე (სას-
წავლო დაწესებულების ფარგლებს გარეთ) ოფიციალური შეთანხმების საფუძველზე.

მოდულის წარმართვისთვის არსებული სას-
წავლო გარემოს მოდელი და ტექნიკური აღ-
ჭურვილობა შესაძლებელია შეიცვალოს სტუ-
დენტის საჭიროებებიდან გამომდინარე.

გიორგის შემთხვევაში სასწავლო გარემოს 
განსაკუთრებული შეცვლა არ აღმოჩნდა სა-
ჭირო, გარდა იმ ნიშნულებისა, რომლებიც მო-
თავსდება სახელოსნოს კარადის ზედაპირზე 
იმის აღსანიშნავად, თუ სად რა ინახება და შე-
საბამისად, რა მასალა სად უნდა დაბრუნდეს. 

მინიმალური ტექნიკური აღჭურვილობის 
ნორმატივიდან, პრაქტიკული სწავლებისთვის 
საჭირო გარემო კომპონენტებიდან, გიორგის-

თვის საჭირო გახდა შემდეგი დასახელების 
აღჭურვილობის ინდივიდუალური მორგება: 
ტერფმზომი, სანტიმეტრული ლენტი, მაკ-
რატელი, სახაზავების ნაკრები. საზომ ხელ-
საწყოებს გაუკეთდა თვალსაჩინო, საორიენ-
ტაციო ნიშნულები გიორგისთვის, ხოლო 
მაკრატელს ავტომატური გაშლის მექანიზმი, 
რათა გიორგის უფრო მოქნილი მოძრაობით 
შესძლებოდა თარგის კონტურის მიყოლა 
ჭრის დროს.

განმარტება
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იმტკიცებულებების შეგროვების რეკომენდებული მიდგომები 

სტანდარტული ჩანაწერი ინდივიდუალური ჩანაწერი

აკადემიური უნარების შეფასების მტკიცებულებები გროვდება 
ექვსჯერ და ხორციელდება სასწავლო აუდიტორიაში. 

აკადემიური უნარების შეფასების მტკიცებულებები გროვდება 
ექვსჯერ და ხორციელდება სასწავლო აუდიტორიაში.

სტუდენტის მიერ პროდუქტების/შედეგის შექმნის დამადას-
ტურებელი მტკიცებულებები გროვდება ხუთჯერ, რომელიც 
ხორციელდება სასწავლო სახელოსნოში. შეგროვებული მტკი-
ცებულებები განთავსდება მტკიცებულებათა პორტფოლიოში. 
პორტფოლიო მოიცავს შემდეგი სახის მტკიცებულებებს:

სტუდენტის მიერ პროდუქტების/შედეგის შექმნის დამადას-
ტურებელი მტკიცებულებები გროვდება ხუთჯერ, რომელიც 
ხორციელდება სასწავლო სახელოსნოში. შეგროვებული მტკი-
ცებულებები განთავსდება მტკიცებულებათა პორტფოლიოში. 
პორტფოლიო მოიცავს შემდეგი სახის მტკიცებულებებს:

1. სტუდენტის მიერ შევსებული ტესტი (სწავლის შედეგი 1–6) 1. სტუდენტის მიერ პროდუქტის პრაქტიკული შექმნისას მას-
წავლებლის მიერ დასმულ ტესტის ყველა საკითხზე პასუხისა და 
მინიშნების ვიდეოჩანაწერი (სწავლის შედეგი 1–6)

2. სტუდენტის მიერ „მომზადებული სამუშაო ადგილი“ ნიმუში – 
არანაკლებ 1 ცალი (ფოტო) – (სწავლის შედეგი 1)

2. სტუდენტის მიერ „მომზადებული სამუშაო ადგილი“ ნიმუში – 
არანაკლებ 1 ცალი (ფოტო) – (სწავლის შედეგი 1)

3. სტუდენტის მიერ მიღებული და დამუშავებული პლანტოგრამა. 
ნიმუში – არანაკლებ 1 ცალი – (სწავლის შედეგი 2)

3. სტუდენტის მიერ მიღებული და დამუშავებული პლანტოგრამა. 
ნიმუში – არანაკლებ 1 ცალი – (სწავლის შედეგი 2)

4. სტუდენტის მიერ ტექნიკური მოდელირებისთვის მომზადებუ-
ლი კალაპოტი. ნიმუში – არანაკლებ 1 ცალი (ფოტო) – (სწავლის 
შედეგი 4)

4. სტუდენტის მიერ ტექნიკური მოდელირებისთვის მომზადებუ-
ლი კალაპოტი. ნიმუში – არანაკლებ 1 ცალი (ფოტო) – (სწავლის 
შედეგი 4)

5. სტუდენტის მიერ შესრულებული ფეხსაცმლის ზედაპირის დე-
ტალების კონსტრუქცია. ნიმუში – არანაკლებ 1 ცალი – (სწავლის 
შედეგი 5)

5. სტუდენტის მიერ შესრულებული ფეხსაცმლის ზედაპირის დე-
ტალების კონსტრუქცია. ნიმუში – არანაკლებ 1 ცალი – (სწავლის 
შედეგი 5)

6. სტუდენტის მიერ შესრულებული ფეხსაცმლის ძირის დეტა-
ლების კონსტრუქცია. ნიმუში – არანაკლებ 1 ცალი – (სწავლის 
შედეგი 6)

6. სტუდენტის მიერ შესრულებული ფეხსაცმლის ძირის დეტა-
ლების კონსტრუქცია. ნიმუში – არანაკლებ 1 ცალი – (სწავლის 
შედეგი 6)

საბოლოო გადაწყვეტილება სტუდენტის მიერ მოდულის გავლის 
და შესაბამისი კომპეტენციების შეძენის შესახებ კეთდება სტუ-
დენტის მტკიცებულებათა პორტფოლიოს საფუძველზე. კერძოდ, 
სტუდენტი „კომპეტენტურია“, თუ პორტფოლიოში წარმოდგენი-
ლი ყველა კომპონენტის შესრულებისას მან გადალახა დად-
გენილი ზღვრები. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტმა რომელიმე 
კომპონენტზე (მაგალითად ტესტი ან პროდუქტი) ვერ გადალახა 
შესაბამისი ზღვარი, მას ეძლევა ამ კომპონენტის ერთხელ ან 
ორჯერ (თუ ძალიან რთულია) თავიდან გადაბარების უფლება.

საბოლოო გადაწყვეტილება სტუდენტის მიერ მოდულის გავლისა 
და შესაბამისი კომპეტენციების შეძენის შესახებ კეთდება სტუ-
დენტის მტკიცებულებათა პორტფოლიოს საფუძველზე. კერძოდ, 
სტუდენტი „კომპეტენტურია“, თუ პორტფოლიოში წარმოდგენი-
ლი ყველა კომპონენტის შესრულებისას მან გადალახა დად-
გენილი ზღვრები. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტმა რომელიმე 
კომპონენტზე (მაგალითად ტესტი ან პროდუქტი) ვერ გადალახა 
შესაბამისი ზღვარი, მას ეძლევა ამ კომპონენტის ერთხელ ან 
ორჯერ (თუ ძალიან რთულია) თავიდან გადაბარების უფლება.
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ი შეფასების რეკომენდებული მიმართულებები და ინსტრუმენტები   

სტანდარტული ჩანაწერი ინდივიდუალური ჩანაწერი

სწავლის 
შედეგი

შეფასების მიმართულება

სწავლის 
შედეგი

შეფასების მიმართულება

პროცესზე 
დაკვირვება

პროდუქტის/ 
შედეგისშეფა-

სება
გამოკითხვა პროცესზე 

დაკვირვება

პროდუქტის/ 
შედეგისშეფა-

სება
გამოკითხვა

სწავლის 
შედეგი 1

პრაქტიკული 
დავალება ტესტი სწავლის 

შედეგი 1 დაკვირვება პრაქტიკული 
დავალება

სწავლის 
შედეგი 2

პრაქტიკული 
დავალება ტესტი სწავლის 

შედეგი 2 დაკვირვება პრაქტიკული 
დავალება

სწავლის 
შედეგი 3 ტესტი სწავლის 

შედეგი 3 დაკვირვება

სწავლის 
შედეგი 4

პრაქტიკული 
დავალება ტესტი სწავლის 

შედეგი 4 დაკვირვება პრაქტიკული 
დავალება

სწავლის 
შედეგი 5

პრაქტიკული 
დავალება ტესტი სწავლის 

შედეგი 5 დაკვირვება პრაქტიკული 
დავალება

სწავლის 
შედეგი 6

პრაქტიკული 
დავალება ტესტი სწავლის 

შედეგი 6 დაკვირვება პრაქტიკული 
დავალება

გიორგის სასწავლო შედეგების დამადას-
ტურებელი მტკიცებულებების შეგროვების 
რეკომენდებული მიდგომები შეიცვალა მისი 
საჭიროებების შესაბამისად. გიორგისთვის 
ინდივიდუალურ ჩანაწერში ყველა ტესტი ჩა-

ნაცვლდა პროცესზე დაკვირვებით, რომლის 
დროსაც მასწავლებელი შეაფასებს გიორგის 
მიერ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამო-
ყენების ხარისხს.

გიორგისთვის კონკრეტულ მოდულში შექმ-
ნილი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ასა-
ხავს იმ ადაპტაციების მაგალითებს, რომლე-
ბიც გიორგის საჭიროებებიდან გამომდინარე 
მასთან ერთად შეიმუშავა პროფესიული სას-
წავლებლის გუნდმა, რათა გიორგი მოდუ-
ლით გათვალისწინებულ სასწავლო შედეგებს 
დაუფლებოდა. 

საბოლოოდ, გიორგი ინდივიდუალური სასწავ-
ლო გეგმის საფუძველზე შეფასდა და კრედი-
ტი საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის 
მოთხოვნებთან მიმართებით მიენიჭა. 

განმარტება

შეჯამება



123

და
ნა

რთ
ებ

ი 

დანართები 
დანართი N1

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის შეფასების ფორმა 

დემოგრაფიული მონაცემები

მოსწავლის/პირის სახელი, გვარი

პირადი ნომერი

მისამართი  

ტელეფონის ნომერი

დაბადების თარიღი (წელი, თვე, რიცხვი)

ასაკი  

შეფასება

შეფასების თარიღი:

შეფასების ადგილი:

შემფასებლები:

შეფასების მეთოდოლოგია

გამოყენებული მეთოდი/ინსტრუმენტი

შეფასების სფერო

მომართვის მიზეზი

სამედიცინო საჭიროება
დიაგნოზი

მედიკამენტები (მიღების სიხშირე და ხანგ-
რძლივობა)

სოციალური ისტორია და ოჯახური გარემო

საგანმანათლებლო გამოცდილება

საჯარო სკოლა №

კლასი

საგანმანათლებლო ისტორია (საბავშვო 
ბაღი, სკოლა, პროფესიული კოლეჯი)
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ი შეფასების ანგარიში

დაკვირვების მონაცემები

ინტერესები

შეფასების სფეროები

მოტორული სფერო
მსხვილი მოტორიკა

ნატიფი მოტორიკა

კოგნიტური ფუნქციები

აღქმა

ყურადღება

მეხსიერება მხედველობითი, სმენითი

აზროვნება

მეტყველება რეცეპტული, ექსპრესიული

აკადემიური უნარები

წერა

კითხვა

თხრობა

არითმეტიკა

ფუნქციური უნარები

თვითმომსახურების ჩვევები

ტრანსპორტის სარგებლობა

ფულის მენეჯმენტი  

უსაფრთხოების დაცვა

დროის მენეჯმენტი

სამუშაო, სასწავლო და საცხოვრებელი სივრ-
ცის ორგანიზება

ქცევა და ემოცია

კონფლიქტურ სიტუაციებში რეაგირება

სხვათა/თვით დაზიანება

 ტანტრუმი, პიკა

დესტრუქციული ქცევა

ემოცია

კომუნიკაცია

დასკვნა

პასუხი რეფერალზე

რეკომენდაციები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი

ხელმოწერა თარიღი
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ი დანართი N2

პროფესიულ ტესტირებაში მონაწილე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა 
შეფასების მიზნით შექმნილი კომისიის/კომისიების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
აპლიკანტთა შეფასების ფორმა

1. პროფესიული ტესტირების დაგეგმვის ფორმა 
ფორმა ივსება დაგეგმვისას, როდესაც ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის 
წევრი და/ან ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი, სპეციალური საგანმანათ-
ლებლო საჭროების მქონე სტუდენტის ასისტენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), პროფესიული 
განათლების მასწავლებელი და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ეცნობიან კონკრეტული აპლი-
კანტის რეგისტრაციის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ექსპერტთა 
გუნდის შეფასების ფორმებს, რის საფუძველზეც ერთობლივად ადგენენ პროფესიული ტესტირების 
გეგმას. ფორმა ივსება ყველა პრიორიტეტული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის 
ცალ-ცალკე

ფაქტორი საქმიანობა

პიროვნება • ჩამოთვალეთ პიროვნების ინტერესები
• ჩამოთვალეთ პრიორიტეტული პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამები

სასწავლო პრაქტიკის 
მოსინჯვისთვის არჩეული 
პროფესიული საქმიანობა

• ერთ წინადადებაში, მოკლედ აღწერეთ საქმიანობა და პროფესიის-
თვის ამ საქმიანობის მნიშვნელობა

გამოყენებული საგნები და 
მათი თვისება

• აღწერეთ იარაღები, მასალა და აღჭურვილობა, რაც გამოიყენება 
ამ საქმიანობის განსახორციელებლად
აღწერეთ გამოყენებული საგნების თვისებები

სივრცის მოთხოვნები • აღწერეთ გარემო, რომელშიც საქმიანობა ხორციელდება შემდეგი 
კატეგორიების გამოყენებით (იყავით სპეციფიკური):
ავეჯის განლაგება
აღჭურვილობის მომზადება
აღჭურვილობის განლაგება
განათება
ხმაურისა და სხვა ხელის შემშლელი ფაქტორების თავიდან არიდების 
აუცილებლობა და სხვა

თანმიმდევრობა და დრო  
მაქსიმუმ 45 წთ.

• დაყავით საქმიანობა არაუმეტეს 10 ამოცანად/ნაბიჯად/მოქმედე-
ბად (გამოიყენეთ ზმნები)
• მიუთითეთ ნაბიჯის განხორციელებისთვის საჭირო დრო (მაგ.: და-
ლოდება 10 წთ, სანამ არ გაშრება წებო, არ აფუვდება ცომი, და ა. შ.)
• აღნიშნეთ უცვლელია თუ არა ნაბიჯების თანმიმდევრობა (მაგ.: 
აუცილებელია, რომ ჯერ წყალი ჩაასხა და მერე დადგა ცეცხლზე; 
შესაძლებელია ნებისმიერი თანმიმდევრობით ჩაალაგო საჭირო 
საგნები)

უსაფრთხოება • პოტენციური რისკი და მისი თავიდან აცილების გზები
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ი 2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის რეიტინგული ჩამონათვალი

ფორმა ივსება პროფესიული ტესტირებისას გაცნობის/ინფორმირების ეტაპზე პროფესიული საგანმანათ-
ლებლო პროგრამების პრიორიტეტული თანმიმდევრობის განსაზღვრის მიზნით, იმ შემთხვევაში, როდე-
საც აპლიკანტის მიერ რეგისტრაციისას შერჩეულია 2 ან 3 სასურველი პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამა

აპლიკანტის სახელი 

აპლიკანტის გვარი 

შევსების თარიღი 

ბლანკი შეავსო: 

პოზიცია:

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 1

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 2

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 3

მოათავსეთ ვიზუალური ნიშნულები

მოათავსეთ ვიზუალური ნიშნულები

მოათავსეთ ვიზუალური ნიშნულები

შევსების ადგილი

ინსტრუქცია: განსაზღვრეთ შერჩეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები პრიორიტეტული თანმიმდევრობის 

მიხედვით.
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ი 3. პროფესიული ტესტირების პროცესზე დაკვირვებისა და რეფლექსიის ფორმა

ფორმას ავსებს ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი და/ან ინკლუზიური პროფე-
სიული განათლების სპეციალისტი და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის ასის-
ტენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აპლიკანტის პროფესიული ტესტირების პროცესზე დაკვირვებისას. 
ფორმაში უნდა მოინიშნოს ყოველი წუთი, როდესაც ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის 
წევრი და/ან ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე სტუდენტის ასისტენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ხედავს აპლიკანტის მიერ პროფე-
სიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ინსტრუქციის შესრულებისა და მასალა-ხელსაწყოებთან კონტაქტის 
მცდელობას (რაც ასახავს აპლიკანტის მიერ პროფესიული საქმიანობის პროცესში ჩართულობის ხანგრძ-
ლივობას). ფორმაში ასევე აღინიშნება აპლიკანტის მიერ პროფესიული ტესტირების პროცესში გამოვლენილი 
ინტერესი (დასმული კითხვა ან თხოვნა უკუკავშირის მიღებაზე) და პრაქტიკის პროცესში განცდილი ემოცია. 
დაკვირვებისას გამოვლენილი მნიშვნელოვანი, დამატებითი ინფორმაცია იწერება კომენტარის გრაფაში. 

აპლიკანტი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

მიზანი: პროფესიულ საქმიანობაში აპლიკანტის ჩართულობის ხარისხის დადგენა

დებულება 1-წუთიანი ინტერვალების სკალა კომენტარი:

ცდილობს 

ინსტრუქციის 

შესრულებას

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

კონტაქტი 

მასალასთან/

ხელსაწყოებთან

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 კომენტარი:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

დაკვირვების თარიღი 

ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი და/ან ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი 

და/ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის ასისტენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
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ი 3. პროფესიული ტესტირების პროცესზე დაკვირვებისა და რეფლექსიის ფორმა

აპლიკანტის მხრიდან შეკითხ-

ვების დასმა
კი არა კომენტარი

აპლიკანტის მხრიდან პროფე-

სიული განათლების მასწავლებ-

ლისგან უკუკავშირის მოთხოვნა

კომენტარი

ემოცია

პროცესი პოზიტიური ნეიტრალური ნეგატიური კომენტარი

სამუშაოს შე-

დეგი/ ნაწარმი
პოზიტიური ნეიტრალური ნეგატიური კომენტარი

სამუშო მასა-

ლის ფაქტურა
პოზიტიური ნეიტრალური ნეგატიური კომენტარი

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტის რეფლექსია განხორციელებულ პროფესიულ ტესტირების 

პროცესზე

(დასვით შემდეგი შეკითხვები: რას ფიქრობ ამ საქმიანობაზე? რისი კეთება მოგეწონა ყველაზე მეტად? არის ისეთი რამე, რაც 

არ მოგეწონა ან რისი კეთებაც გაგიჭირდა? გინდა ამ საქმიანობის კიდევ კეთება?
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ი 4. პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ პროფესიული ტესტირების პროცესზე აპლიკანტის 
შესრულებული აქტივობების შეფასება

საკონსულტაციო შეხვედრაზე საკუთარი შეხედულების წარმოდგენის მიზნით, პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

პროფესიული ტესტირების შემდეგ ავსებს ფორმას, სადაც აღწერს აპლიკანტის მიერ გამოვლენილ ძლიერ მხარეებს პროფე-

სიულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან მიმართებით

აპლიკანტი 

პროფესიული  განათლების მასწავლებელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კომენტარი

აპლიკანტის მიერ სასწავლო პრაქტიკის მოსინჯვის პროცესში პროფესიულ საგანმანათლებლო 
პროგრამასთან მიმართებით გამოვლენილი ძლიერი მხარეები
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ი 5. უკუკავშირი დახმარების შესახებ პროფესიული ტესტირების პროცესისას

საკონსულტაციო შეხვედრაზე საკუთარი შეხედულების წარმოდგენის მიზნით სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე სტუდენტის ასისტენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ინკლუზიური პროფესიული გა-
ნათლების სპეციალისტი და/ან ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი პროფესიული 
ტესტირების შემდეგ ავსებს ფორმას, სადაც აღწერს აპლიკანტის მიერ ტესტირების პროცესში გამოვლენილ 
დამოუკიდებლობის ხარისხსა და ასისტირების საჭიროებას

აპლიკანტი 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის ასისტენტი, ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტი და/ან ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კომენტარი

დამოუკიდებლობის ხარისხი, ასისტირების საჭიროება და ტიპი
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ი 6. საკონსულტაციო შეხვედრის ოქმი

ადგილი

შეხვედრის წამყვანი

შეხვედრის მიზანი: პროფესიული ტესტირების შედეგების განხილვა და აპლიკანტის კონსულტირება 

უპირატესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასადგენად

1 ოქმი ივსება პროფესიული ტესტირების საკონსულტაციო შეხვედრის ეტაპზე. რეკომენდებულია, რომ ოქმი შეავსოს ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეცი-
ალისტმა ან პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა 

შეხვედრის მონაწილეები:

სახელი, გვარი პოზიცია მობ. ტელეფონი ელ. ფოსტა მისამართი

აპლიკანტი

აპლიკანტის კანონიერი წარმომადგენელი

ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტი

ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტი

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭირო-

ების მქონე სტუდენტის ასისტენტი

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

პროფესიული განათლების მასწავლებელი

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწე-

სებულების ადმინისტრაციის წარმომად-

გენელი

მონიტორი

ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპ-

ლინური გუნდის წევრი

თარიღი

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტის პროფესიული ტესტირების კომისიის
საკონსულტაციო შეხვედრის

ოქმი1 №
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საკონსულტაციო შეხვედრის შეჯამება

პროფესიული ტესტირების პროცესი განხორციელდა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში შემდეგი თანმიმდევრობით:

აპლიკანტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პროფესიული ტესტირების გაგრძელებასთან დაკავშირებით:

კომისიის წევრების მიერ წარდგენილი შედეგები:

ოქმის მწარმოებლის სახელი, გვარი:

პოზიცია:

შერჩეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:

კომენტარი:

გადაწყვეტილება √

1. პირველი პრიორიტეტის შემდეგ ტესტირების შეწყვეტა

2. გადასვლა მეორე პრიორიტეტზე

3. მეორე პრიორიტეტის შემდეგ ტესტირების შეწყვეტა

4. გადასვლა მესამე პრიორიტეტზე

5. არსებობდა მხოლოდ ერთი პრიორიტეტი

1. 

2. 

3. 
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ი 6. საკონსულტაციო შეხვედრის ოქმი

შეხვედრის მონაწილეების ხელმოწერები:

სახელი, გვარი პოზიცია ხელმოწერა
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ი 7. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტის პროფესიული 
ტესტირების პროცედურის შესახებ უკუკავშირის ფორმა

ფორმა ივსება პროფესიული ტესტირების პროცედურის სამომავლო გაუმჯობესების მიზნით პროფესიული 
ტესტირების დასრულების შემდეგ. ფორმას ნებაყოფლობით ავსებს პროფესიულ ტესტირებაში მონაწილე პირი

თუ შეიძლება მონიშნეთ, რომელი პოზიცია შეგესაბამებათ:

• აპლიკანტი

• აპლიკანტის ოჯახის წევრი/მეურვე 

• პროფესიული განათლების მასწავლებელი

• ინკლუზიური პროფესიული განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი

• ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის ასისტენტი

• პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის წევრი

• კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი

დებულება არა ნაწილ ობრივ დიახ კომენტარი

 პროფესიული ტესტირების პროცედურა აპლიკანტის საჭიროების შესაბამი-

სად იყო დაგეგმილი

აპლიკანტთან პირველმა, გაერთიანებულმა შეხვედრამ კეთილგანწყობილი 

ატმოსფერო შექმნა ტესტირების პროცესისთვის

სასწავლო პრაქტიკის მოსინჯვამ აპლიკანტს წარმოდგენა შეუქმნა პროფესიაზე

საბოლოო საკონსულტაციო შეხვედრა დაეხმარა აპლიკანტს ინფორმირებუ-

ლი გადაწყვეტილების მიღებაში

პროფესიული ტესტირების მონაწილეებმა წვლილი შეიტანეს პროფესიული 

ტესტირების პროცესში

პროფესიული ტესტირებისთვის დრო ადეკვატურად იყო გათვლილი

აპლიკანტი ჩართული იყო პროცესში

თქვენი აზრით, რა იყო პროფესიული ტესტირების დადებითი მხარე?

თქვენი აზრით, რა იყო პროფესიული ტესტირების სუსტი მხარე?

რის შეცვლას ისურვებდით? მოიყვანეთ არგუმენტები

გმადლობთ უკუკავშირისთვის!
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სტუდენტის სახელი, გვარი 

პროფესიული მოდული 

თარიღი 

მასწავლებლის ხელმოწერა 

მასწავლებლის დასკვნა:

• გთხოვთ, გააკეთოთ დასკვნა სტუდენტის სასწავლო მიზნებსა და კომპეტენციებთან დაკავშირებით

•   საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, აღწეროთ სტუდენტის საჭიროებები და გამოწვევები, რომლებიც გამოვ-
ლინდა თქვენი დაკვირვების დროს

• გთხოვთ, მიუთითოთ გამოვლენილი სირთულეების გადაჭრის გზები

დანართი N3

სტუდენტზე დაკვირვების ანკეტა

• ანკეტის მიზანია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის ძლიერი მხა-
რეებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირება.

• გაეცანით ანკეტის შინაარსს ლექციების დაწყებამდე. გთხოვთ შეავსოთ ანკეტა 5 დღის განმავ-
ლობაში ყოველი ლექციის დასრულებისთანავე ყურადღებით და გულმოდგინედ.

• გააკეთეთ შესაბამისი აღნიშვნა ყოველ გრაფაში და დაამატეთ კომენტარი.

წინასწარ გმადლობთ გაწეული თანამშრომლობისთვის!



136

და
ნა

რთ
ებ

ი დებულებების სვეტი შემოხაზეთ შესაბამისი დებულება და დააზუსტეთ/დაწერეთ კომენტარი, 

მოკლე აღწერა

იყო თქვენზე კონცენტრირებული, 

გიყურებდათ, როცა ხსნიდით მასალას, 

გქონდათ გამოკითხვა

დიახ არა

თქვენ დაუსვით სტუდენტს შეკითხვა დიახ არა

სტუდენტმა დასვა შეკითხვა თემატური არა თემატური

სტუდენტმა უპასუხა შეკითხვას დიახ არა

პასუხი შეესაბამებოდა შეკითხვას სრულად ნაწილობრივ არ შეესაბამებოდა საერთოდ

მიმართეთ სტუდენტს არაფორმალური 

კითხვით ან კომენტარით

დიახ არა

კონტაქტს ამყარებს თქვენთან ვერბალურად წერილობით ჟესტურ ენაზე მიმიკით

დაამყარა კონტაქტი ჯგუფელთან/ებთან 

(გადაულაპარაკა, ჰკითხა, უპასუხა)

კი არა

დაიცვა ჯგუფში დადგენილი წესები/ 

რუტინა

სრულად ნაწილობრივ

შეასრულა თქვენი ინსტრუქცია/დავალე-

ბა დააზუსტეთ ინსტრუქცია/დავალება 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

სრულად და დამოუკიდებლად დასჭირდა დახმარება:

– ფიზიკური

– სიტყვიერი მინიშნება

– ნიმუშის ჩვენება

– ინსტრუქციის გამარტი-

ვება

– ინსტრუქციის განსხვავე-

ბული ფორმით მიწოდება

ინსტრუქციის დანაწევრება

არა

იმუშავა წყვილში კი არა არ შემითავაზებია

იმუშავა ჯგუფურად კი არა არ შემითავაზებია

ითხოვა დახმარება კი არა

შეასრულა საშინაო დავალება კი 

კარგად

დამაკმაყოფილებელად

არადამაკმაყოფლებელად

არა ნაწილობრივ

რა ტიპის შეცდომები დაუშვა?

გამოხატა ემოციები სოციალურად მისაღები ფორმით 

(აღწერეთ)

სოცალურად მიუღებელი ფორმით 

(აღწერეთ)
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ი სტუდენტზე დაკვირვების შეჯამება 

• ხუთდღიანი ინტენსიური დაკვირვების შემდეგ თქვენ უკეთ დაინახავდით სტუდენტის ძლიერ 
მხარეებსა და საჭიროებებს

• გთხოვთ, შეაჯამოთ დაკვირვების შედეგები
• გაეცანით დებულებებს და შემოხაზეთ ერთი ან რამდენიმე მათგანი თქვენი შეხედულებისამებრ
• სურვილის შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი აღნიშნულ დებულებასთან დაკავშირებით

თქვენი აზრით, სტუდენტი უკეთ ითვისებს მასალას, როდესაც:

• ისმენს თემას

• კითხულობს ტექსტს

• უყურებს, როგორ კეთდება ფიზიკურად

• ხედავს, როგორ გამოიყურება სურათზე (მოცემულია ვიზუალურად)

• საკითხავი მასალა მოცემულია ცხრილების ან დიაგრამების სახით

• იწერს მასალას (კარნახით, გადაწერით)

• მასალა დანაწევრებულია მცირე მონაკვეთებად

თქვენი აზრით, სტუდენტი უკეთ გადმოსცემს ნასწავლ მასალას:

• ივერბალურად (თხრობით)

• წერილობით

• ტესტით

• პრაქტიკული დემონსტრირებით

• ვიზუალური დამხმარე მასალის გამოყენებით

• სხვა

კი 

კი 

არა 

არა 

არ ვიცი

არ ვიცი

გთხოვთ, მიუთითოთ:

ÂÐ¾ËÌ ·Î ºËº ÌÍÎ½¾ÇÍÂ ÄºËÇºÑÂ·, ËÈ½¾Ìº¼ ºÆ Æ¾·È½Ì ÂÒ¾Ç¾»·? 

ÂÐ¾ËÌ ·Î ºËº ÌÍÎ½¾ÇÍÂ ÄºËÇºÑÂ· ÆÂÐÈ½¾»ÎÅ ÆºÌºÅºÌ ·ºÏÂ½ºÇ »ÈÅÈÆ½¾? ÇºÐ¾ËÂ ºÌËÎÅ¾»Ì ÌºÄÈÆÎÇÂÄº¼ÂÈ ¿ÎÇÊ¼ÂºÌ? 

კომენტარი
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ი იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ სტუდენტი ახალი მასალის ახსნისას საჭიროებს დახმარებას, მიუთითეთ, რა ინტენსივობის 

უნდა იყოს ან რა არის ეს დახმარება:

• სისტემატური (ყოველი ახალი მასალის ახსნის დროს)

• მხოლოდ ზოგიერთ თემასთან დაკავშირებით

• სხვა 

რა სახის დახმარებას საჭიროებს სტუდენტი:

• სიტყვიერი მითითება (ვერბალური მინიშნება)

• ფიზიკური მინიშნება

• ფიზკური დახმარება (მასთან ერთად კეთება)

• მასალის გამარტივება

• მასალის დანაწევრება მცირე მონაკვეთებად

• გამეორება

• სხვა

თქვენი აზრით, რა არის ხელისშემშლელი ფაქტორი/გამოწვევა, რომელიც განსაზღვრავს სირთულეებს სასწავლო პრო-

ცესში ან დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისას:

კი არა არ ვიცი

გჭირდებათ თუ არა ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის სასწავლო პროგრამის დაგეგმვა/განხორციელების პრო-

ცესში ჩართვა?
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კი 

კი 

არა 

არა 

არ ვიცი

არ ვიცი

გჭირდებათ თუ არა ასისტენტის ინტერვენცია სტუდენტის ადაპტაციურ/ფუნქციურ უნარებში გამოვლენილ საჭირო-

ებებთან დაკავშირებით?

(გადაადგილება, კომუნიკაცია, თვითმოვლა, სოციალური უნარები, კოგნიტური უნარები)

საჭიროებთ თუ არა დამატებით რესურსს (ადამიანურს, მატერიალურს, მეთოდოლოგიურს) სასწავლო პროცესის უკეთ 

განსახორციელებლად?

გთხოვთ, ჩამოთვალოთ ან აღწეროთ:

ÞÕïæíÕ, ÛØìÙéìåÛÜÕ çàéíÜã ÞíÜéÛê ÛØ ÞØØâÜÕæÕ ÛØêâíåØ /ÔÜáØäÜÙØ êêêä êëìÛÜåëàê ×ãàÜéà äïØéÜÜÙàêØ 

ÛØ êØÖàéæÜÙÜÙàê ÔÜêØïÜÙ.
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ი დანართი N4
პირადი მონაცემები

სტუდენტის სახელი, გვარი

სქესი

დაბადების თარიღი რიცხვი თვე წელი

დაბადების ადგილი

პირადი ნომერი

მშობლის/მეურვის სახელი, გვარი

პირადი ნომერი

ტელეფონი 

სტუდენტის იურიდიული მისამართი

სტუდენტის ფაქტობრივი მისამართი  

ტელეფონი  

ელ. ფოსტა  

ინფორმაცია სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებაზე

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება დიახ არა

დამადასტურებელი/საჭიროების აღმწერი დოკუმენტაცია

- ექსპერტთა გუნდის შეფასების ფორმა დიახ

იხ. დანართი

არა

- ინკლუზიური პროფესიული განათლების გუნდის შეფასება

- მასწავლებლის/მასწავლებლების შეფასება* დიახ

იხ. დანართი

არა

სამედიცინო დიაგნოზი (არსებობის შემთხვევაში)

დიაგნოზის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია დიახ არა

 – ფორმა #100 დიახ არა

 – შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დოკუმენტი დიახ არა

 – სხვა (მიუთითეთ დოკუმენტი)  

*შენიშვნა: აუცილებელია ყველა მასწავლებელი

ა) აღწერდეს სასწავლო პროცესში სტუდენტის მიერ გამოვლენილ შესძლებლობას, ქცევასა და პროგრესს; 

ბ) ასაბუთებდეს ისგ-ით სწავლების საჭიროებას

სოციალური ისტორია

 გიორგი ცხოვრობს მამიდასთან. მამიდა არ მუშაობს.

 

საგანმანათლებლო ისტორია

საჯარო სკოლა N

საბაზო განათლება დიახ არა

საშუალო განათლება დიახ არა
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ინფორმაცია მიმდინარე პროფესიული განათლების შესახებ

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა იხ. დანართი N

მიმართულება

განათლების საფეხური

კრედიტი  

პროგრამის დაწყების თარიღი რიცხვი თვე წელი

პროგრამის დასრულების თარიღი რიცხვი თვე წელი

სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღი რიცხვი თვე წელი

სწავლის დასრულების თარიღი რიცხვი თვე წელი

პროფესიული მოდულები*

კოდი დასახელება სტატუსი დაწყების თა-

რიღი

დასრულების 

თარიღი

ისგ-ის საჭირო-

ება**

მასწავლებელი

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

*რეკომენდებულია მოდულების ჩამონათვალი მოცემული იყოს სასწავლო განრიგში 

მათი თანმიმდევრობის შესაბამისად

**სავალდებულოა არსებობდეს მასწავლებლისა და ინკლუზიური პროფესიული განათლების გუნდის შეფასება კონკრეტული 

მოდულის ისგ-ით სწავლების საჭიროებაზე ან საჭიროების უარყოფაზე. 



142

გამოყენებული ლიტერატურა 
– ადამიანის უფლებების უნივერსალური დეკლარაცია. 1948
– ბაგრატიონი-გრუზინსკი მ., ზაქარეიშვილი მ., ფილაური ქ., კვაჭაძე ჟ. (რედ.) თ. პაჭკორია. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, 

გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. თბილისი, 2014.
– ეროვნული სასწავლო გეგმა, 2017-2023
– კუტალაძე ი. (სამეცნიერო რედ.). 2013. აირჩიე პროფესია. ადამიანური რესურსის მენეჯმენტის ცენტრი (PMC), საქართველოს 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, World Vision ფინანსური მხარდაჭერით
– მოდულის შემუშავების სახელმძღვანელო მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის. ხარისხის განვი-

თარებისა და შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობის პროგრამა საქართველოს პროფესიული განათლების სექტორში
– პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი
– პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულება, 2013. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინიტრო
– საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ
– საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
– საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
– საქართველოს პროფესიული განათლების განვითარების სტრატეგია, 2013-2020 
– უღრელიძე ნ. სტუდენტზე დაკვირვების ანკეტა
– შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია, 2006
– ჰესტეტუნი ს. ს. 2010. პროექტი – კარიერის დაგეგმვა და პროფორიენტაცია – სოგნი, ფიორდები“ 
– Black, P, & Wiliam, D. (1998). Inside the black box; raising standards through classroom assessment. London: School of Education, 

Kings’ College in Engh K.R., Rose R. Assessment for Learning in Inclusive Schools. Publication is prepared within the project 
"Implementation of Inclusive Education in Vocational Education and Training System of Georgia"

– Booth, Ainscow, 2002, 2011. The Index for Inclusion; developing learning and participation in schools. http://www.eenet.org.uk/
resources/docs/Index%20English.pdf  

– Bruce L. B. 2001. Student Self-assessment: making standards come alive. Classroom leadership. 5(1), 1-6 in Engh K.R., Rose R. 
Assessment for Learning in Inclusive Schools. Publication is prepared within the project "Implementation of Inclusive Education in 
Vocational Education and Training System of Georgia"

– Burgstahler Sh. 2012. Universal Design of Instruction (UDI): Definition, Principles, Guidelines, and Examples. Disabilities, Opportunities, 
Internetworking, and Technology (DOIT), University of Washington, Seattle 

– CAST. 2011. Universal Design for Learning Guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author 
– Engh K.R., Rose R. Assessment for Learning in Inclusive Schools. Publication is prepared within the project "Implementation of 

Inclusive Education in Vocational Education and Training System of Georgia"
– European Agency for Development in Special Needs Education. 2002. Transition from school to employment. Main problems, issues 
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