INCLUSIVE EDUCATION
Research, Learning, Teahing and Student Support
International Science conference

ინკლუზიური განათლება
კვლევა, სწავლა/სწავლება და სტუდენტური მხარდაჭერა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

Abstracts Book
კონფერენციის თეზისები
20-21 November/ნოემბერი, Tbilisi 2017 თბილისი

1

Abstracts Book of International Scientific Conference of EU Erasmus + project DARE (De-

veloping programs for Access of disadvantaged groups of people and Regions to higher
Education) Project.
ევროკავშირის Erasmus + პროექტის DARE –ს („სოციალურად მოწყვლადი ადამიანთა ჯგუფებისა და ნაკლებგანვითარებული რეგიონებისათვის უმაღლესი განათლების
მისაწვდომობის ხელშემწყობი პროგრამების შექმნა“) საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის თეზისების კრებული

Editors:
Zurab Khonelidze, Hanan Alexander, Lia Akhaladze
Editorial Board:
Valerian Gobronidze, Eka Dgebuadze (Georgia), Mee Foong Lee (United Kingdom),
Rhonda Sofer (Israel), Tamar Shinjiashvili, Tamar Jojua, Nino Tsulaia (Georgia),
Rachel Pear (Israel), Omar Ardashelia (Georgia)

რედაქტორები:
ზურაბ ხონელიძე, ჰანან ალექსანდერი, ლია ახალაძე
სარედაქციო საბჭო:
ეკა დგებუაძე, ვალერიან გობრონიძე (საქართველო), მი ფუნგ ლი (გაერთიანებული
სამეფო), რონდა სოფერი (ისრაელი), თამარ შინჯიაშვილი, თამარ ჯოჯუა, ნინო
წულაია (საქართველო), რახელ პეარი (ისრაელი), ომარ არდაშელია (საქართველო)

© Sokhumi State University
© Erasmus + project DARE
ISBN 978-9941-25-352-2

2

DARE – International Science conference Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support – Abstracts

Sokhumi State University, Tbilisi – 20-21 November, 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTENTS = შინაარსი
 Zurab Khonelidze (9)
Rector's greeting - Forward to Inclusive Education
ზურაბ ხონელიძე (11)
რექტორის მისალმება - წინ ინკლუზიური განათლებისაკენ
 Palmira Juceviciene, Jurgita Vizgirdaite, Hanan Alexander (14)
How and why accessibility to higher education is contextualized?
პალმირა იუცევიციენე, იურგიტა ვიზგირდაიტე, ჰანან ალექსანდერი (15)
როგორ და რატომ არის კონტექსტუალიზირებული წვდომა უმაღლესი განათლებისადმი?
 Sophio Arsenishvili, Tamar Aslanishvili (17)
Learning together, learning from each other
სოფიო არსენიშვილი, თამარ ასლანიშვილი (17)
ვსწავლობთ ერთად, ვსწავლობთ ერთმანეთისაგან
 Jemal Arikhovi, Elnura Arikhova (18)
Psychological Services in Educational System of Azerbaijan
ჯემალ არიხოვი, ელნურა არიხოვა (19)
ფსიქოლოგიური სამსახურები აზერბაიჯანის საგანმანათლებლო სისტემაში
 Peter Barck-Holst, Carina Hellgren, Aleksandra Sjöstrand (20)
Inheriting higher education - how do attitudes to higher education differ between Swedes from
academic and non-academic backgrounds?
პეტერ ბარკ ჰოლსტი, კარინა ჰელგრენი, ალექსანდრა სჯოსთრანდი (25)
უმაღლესი განათლების მემკვიდრეობით მიღება
 Iagor Balanchivadze (31)
Inclusive Education Problems in the University
იგორ ბალანჩივაძე (32)
ინკლუზიური განათლების პრობლემატიკა უნივერსიტეტში
 Manana Bochorishvili (34)
The challenges of sustainable development in rural small contigent schools
მანანა ბოჭორიშვილი (35)
მდგრადი განვითარების გამოწვევები სოფლის მცირეკონტინგენტიანი
სკოლებისთვის
3

 Izo Bukhuleishvili, Elena Machaladze (36)
Some psychological problems of working with the street beggar children
იზო ბუხულეიშვილი, ელენა მაჩალაძე (37)
ქუჩის მათხოვარ ბავშვებთან მუშაობის ზოგიერთი ფსიქოლოგიური პრობლემა
 Nino Chiabrishvili, Davit Malazonia, Tamar Pkhaladze (40)
Multicultural school, as a place of integration
ნინო ჭიაბრიშვილი, დავით მალაზონია, თამარ ფხალაძე (41)
მულტიკულტურული სკოლა, როგორც ინტეგრაციის ადგილი
 Lobke Dedrie, Nele Pierlet (43)
Sharing Effective Strategies in Supporting Minority Students
ლობკე დედრი, ნელე პიერლეტი (43)
ეროვნული უმცირესობების სტუდენტთა მხარდამჭერი ეფექტური სტრატეგიების
გაზიარება
 Eka Dgebuadze (45)
Development of inclusive education in Georgia
ეკა დგებუაძე (46)
ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოში
 Shorena Dzamukashvili, Ana Gigauri (47)
Teaching English to Students with Learning Disabilities: Developing Writing Skills
შორენა ძამუკაშვილი, ანა გიგაური (48)
ინგლისური ენის სწავლება დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე სტუდენტებისთვის
(წერის სწავლების მაგალითზე)
 Ovidiu Gavrilovici (49)
Narrative interviewing to ressurect alternative desirable identity descriptions
ოვიდიუ გავრილოვიჩი (50)
ნარატიული ინტერვიუ, რომელიც ალტერნატიულ და სასურველ იდენტურობათა
აღწერილობებს აღადგენს
 Elza Garakanidze (52)
Using adapted lessons in the process of studying
ელზა გარაყანიძე (53)
ადაპტირებული გაკვეთილების გამოყენება სასწავლო პროცესში
 Irina Gogonaia (54)
For the issue of importance of a museum, as an intercultural agent
ირინა გოგონაია (55)
მუზეუმის, როგორც ინტერკულტურული აგენტის, მნიშვნელობის საკითხისათვის
4

 Natia Gorgadze (57)
Career Growth and Employment Perspectives of Ethnic Minority Students and Graduates
ნათია გორგაძე (58)
ეთნიკური უმცირესობების სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების კარიერული
ზრდისა და დასაქმების პერსპექტივები
 Ekaterine Gigashvili (59)
Providing supportive environment to students with special educational needs in high education institutions
ეკატერინე გიგაშვილი (61)
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტთა ხელშემწყობი
გარემოს უზრუნველყოფა უმაღლეს საგანმანთლებლო დაწესებულებებში
 Rozeta Gujejiani (64)
Traditional expressions and modern forms of solidarity in Georgia (Svaneti region)
როზეტა გუჯეჯიანი (65)
სოლიდარობის ტრადიციული გამოხატულებები და თანამედროვე ფორმები საქართველოში (სვანეთის რეგიონი)
 Filip Habrman, Martin Vrubel (67)
Family Education Programme for Parents of Disabled Students
ფილიპ ჰაბრმანი, მარტინ ვრუბელი (68)
საოჯახო განათლების პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა მშობლებისათვის
 Filip Habrman, Martin Vrubel (69)
Integration through education
ფილიპ ჰაბრმანი, მარტინ ვრუბელი (70))
ინტეგრაცია განათლების მეშვეობით
 Levan Jinjikhadze (72)
Teaching Georgian as a State Language with National Minorities within the DARE project
ლევან ჯინჯიხაძე (74)
ქართულის, როგორც სახელმწიფო ენის სწავლება ეროვნულ უმცირესობებთან
DARE-ს პროექტის ფარგლებში
 Natia Jokhadze (77)
Accessibility of Higher Education in Georgia
ნათია ჯოხაძე (78)
უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა საქართველოში

5

 Tamar Jojua, Omar Ardashelia (80)
The Question of Education Related to Disadvantaged Groups of People in the International
Legislation and Georgia
თამარ ჯოჯუა, ომარ არდაშელია (82)
მოწყვლადი ჯგუფების განათლების საკითხი საერთაშორისო კანონმდებლობაში და
საქართველო
 Maya Kalandarishvili, Yana Torchinava (85)
The Study of Pedagogical and Psychological Aspects of Inclusive Education in Secondary
School
მაია კალანდარიშვილი, იანა ტორჩინავა (87)
ინკლუზიური განათლების პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტების კვლევა
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში
 Nato Kobuladze, Maia Akhvlediani (89)
The Practice of Inclusive Education at Akaki Tsereteli State University
ნატო ქობულაძე, მაია ახვლედიანი (90)
ინკლუზიური განათლების პრაქტიკა აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
 Irma Kurdadze (92)
Student-oriented Teaching Aspects
ირმა ქურდაძე (93)
სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების ზოგიერთი ასპექტი
 Gulnaz Khukhua (94)
Overcoming inferiority complex of pupils in inclusive classes
გულნაზ ხუხუა (96)
მოსწავლეთა არასრულფასოვნების კომპლექსის დაძლევა ინკლუზიურ კლასებში
 Ludmila Malcoci (99)
Mainstreaming children with special educational needs in regular schools in the Republic of
Moldova
ლუდმილა მალკოკი (100)
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვები ჩვეულებრივ სკოლებში მოლდავეთის რესპუბლიკაში
 Bela Mosia (101)
Inclusive Education, Socially Vulnerable Groups, University Development and Regional
Politics
ბელა მოსია (101)
ინკლუზიური განათლება, სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფები, საუნივერსიტეტო განვითარება და რეგიონული პოლიტიკა
6

Rusudan Pipia (103)
Specifics of Methodological Subjects Teaching in Bachelor Program of Inclusive Education
რუსუდან ფიფია (104)
მეთოდიკურ საგანთა სწავლების სპეციფიკა ინკლუზიური განათლების საბაკალავრო
პროგრამაში
 Maia Pirchkhadze, Lali Akhaladze (106)
The possibilities of inclusivity and non-stop education on the example of the study course
methodologies
მაია ფირჩხაძე, ლალი ახალაძე (107)
ინკლუზიურობისა და სწავლის უწყვეტობის შესაძლებლობები სასწავლო პროგრამების მეთოდოლოგიის მაგალითზე
 Izabella Petriashvili, Kakha Gabunia, Manana Rusieshvili (109)
Challenges of learning/teaching state and foreign languages to ethnic minorities in Georgia
იზაბელა პეტრიაშვილი, კახა გაბუნია, მანანა რუსიეშვილი (110)
ეთნიკური უმცირესობებისთვის სახელმწიფო / უცხოური ენების სწავლა-სწავლების
პრობლემები საქართველოში
 Lela Rekhviashvili (112)
Art Pedagogics in Inclusive Education
ლელა რეხვიაშვილი (113)
არტპედაგოგიკა ინკლუზიურ განათლებაში
 Rhonda Sofer, Lia Akhaladze, Tamar Shinjiashvili (115)
Multicultural Education and Diversity in Higher Education: From Curriculum Development
to University Policy
რონდა სოფერი, ლია ახალაძე, თამარ შინჯიაშვილი (117)
მულტიკულტურული განათლება და მრავალფეროვნება უმაღლეს განათლებაში:
კურიკულუმის შექმნიდან საუნივერსიტეტო პოლიტიკამდე
 Rhonda Sofer (120)
Sharing Results from the Erasmus+Project TEACHEX: aimed to improve the quality of
teaching in higher education
რონდა სოფერი (123)
ერაზმუსის პროექტის TEACHEX-ის შედეგები უმაღლეს საგანამანათლებლო სისტემაში სწავლების ხარიხის გაუმჯობესების შესახებ
 Michal Shani (127)
Academic Learning Disabilities and Attention Disorders:Definitions and Prevalence from a
Historical and Current-international Perspective, Evidence from Brain Research and Inclusion
Practices in Higher Education
7

მიხალ შანი (129)
აკადემიური სწავლების შეზღუდული შესაძლებლობები და ყურადღების დარღვევები: განსაზღვრებები და გავრცელება ისტორიული და თანამედროვე საერთაშორისო
პერსპექტივებიდან, ტვინის კვლევისა და ინკლუზიის პრაქტიკის მტკიცებულებები უმაღლეს განათლებაში
 Lela Tavdgiridze (131)
High school and new challenges in inclusive education
ლელა თავდგირიძე (132)
უმაღლესი სკოლა და ახალი გამოწვევები ინკლუზიურ განათლებაში
 Tinatin Tchintcharauli (135)
Learning disabilities, learning related difficulties and higher education
თინათინ ჭინჭარაული (136)
დასწავლის უნარის დარღვევა, დასწავლასთან დაკავშირებული სიძნელეები და უმაღლესი განათლება
 Brolisa Tsulaia (137)
Methodological Issues of Teaching Natural Science in the Bachelor’s Program of Inclusive
Education
ბროლისა წულაია (138)
ბუნებისმეტყველების სწავლების მეთოდიკური საკითხები ინკლუზიური განათლების
საბაკალავრო პროგრამაში
 Martin Vrubel (141)
Accessibility of colleges for people with disabilities
მარტინ ვრუბელი (141)
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისათვის კოლეჯებთან წვდომის
შესაძლებლობა
 Mariam Zakariashvili, Irakli Tchitchashvili (142)
Digital Learning Environment for supporting Inclusive Education at Iakob Gogebashvili Telavi State University
მარიამ ზაქარიაშვილი, ირაკლი ჭიჭაშვილი (143)
ციფრული სასწავლო გარემო ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობისთვის იაკობ
გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
 Nural Zarbal Ogli Tchalabaev (145)
Psychological character of structural and functional changes of Azeri family model in globalization conditions
ნურალ ზარბალ ოღლი ჩალაბაევი (145)
აზერბაიჯანული ოჯახის მოდელის სტრუქტურული და ფუნქციონალური ცვლილებების ფსიქოლოგიური ხასიათი გლობალიზაციის პირობებში.
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Zurab Khonelidze,
Sokhumi State University, Georgia

Rector's greeting
Forward to Inclusive Education!
I welcome the participants of the International Conference, the guests of Sokhumi State University and international partners in the framework of DARE project,
as well as nonmember colleagues from Israel, Czech Republic, Lithuania, United Kingdom, Romania, Sweden, Belgium, Azerbaijan and Moldova, I welcome Georgian
universities - Tbilisi, Kutaisi, Batumi Telavi, Gori and Zugdidi State Universities. Today we have gathered for discussion about Inclusive Education and today's day is a
continuation of September 28, 2017 conference, organized by the Ministry of Education and Science of Georgia and Sokhumi State University at the national level.
Inclusive Education is one of the most important challenges of the 21st century.
It is natural that this challenge is especially shown in Higher Education System. Our
duty is to overcome various problems we face. In spite of the fact that international
conventions exist, for example Declaration of Tolerance Principles (1995), UN
Special Convention (2006) about the rights of persons with disabilities, which guarantee the right of getting education, we are still far from the idea that we have partially solved the problem. One of the main and specific issues in the variety of problems is the right to education at all levels of teaching. According to the article 24 of
the UN Convention, the countries signing the document recognize the right of the persons with disabilities to receive education. Without any kind of discrimination and based on equality, we, the signatory states must inculcate an inclusive system of Education at all stages and provide an opportunity of getting education during the whole life,
which will serve to: a) Display the personality potential and reveal dignity and selfrespect, strengthen the respect for human rights, fundamental freedoms and human
diversity; b) Develop personality, talent and creative skills and maximize the display
of mental and physical abilities by the persons with disabilities; c) Promote full participation by the persons with disabilities in free society.
Naturally, these requirements should be considered and applied to all levels of
education system, including higher education system.
We set an issue “Inclusive Education in Higher Education System – research,
studying, supporting services“ as an object and the given problem has been discussed
9

at the National Scientific Conference, attended by Georgian and European experts of
Higher Education, governmental and nongovernmental sectors. The main problems we
face and must be taken into consideration are the following: what we have to implement and consider to overcome the problems in Inclusive Education in Universities,
what are the challenges we face now, what forms of support are more acceptable and
useful for both students and our curriculum learning outcomes.
Today’s conference proves that we think about the given problems and we
need to share international and national experience. In Sokhumi State University we
have provided support services with student service offices whose management took
special trainings with foreign experts (trainings were held by Georgian and foreign
experts), we shared their experience, by the recommendations of Dare project members special questionnaires have been established for the freshmen student s, with
the help of which they identify the problem. The questionnaire is confidential and the
faculty administration uses it only in case of needs of the students. Special examination conditions have been established which would help us in identifying the problems
and finding the ways and forms to solve them in the nearest future. National and
international conferences should show us what we have done in this regard, what we
can share from Georgian, European and Israel Universities and discuss and make this
world attractive for inclusive education.
The most important thing we expect from our conference is that it should give
considerable motivation to socially cut off groups of our society to get higher education, feel and make sure that the universities are ready to support them in the process
of education.

------------------------------
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რექტორის მისალმება
წინ ინკლუზიური განათლებისაკენ!
ზურაბ ხონელიძე

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

მივესალმები საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუმრებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს DARE - ს პროექტის ფარგლებში, აგრეთვე პროექტის არაწევრ კოლეგებს ისრაელიდან, ჩეხეთიდან, ლიტვიდან, გაერთიანებული სამეფოდან, რუმინეთიდან, შვედეთიდან, ბელგიიდან, აზერბაიჯანიდან, მოლდოვადან, მივესალმები ქართულ უნივერსიტეტებს
თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, თელავის, გორის, ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ ინკლუზიურ განათლებაზე სამსჯელოდ და დღევანდელი დღე არის გაგრძელება 2017 წლის 28 სექტემბრის კონფერენციისა, რომელიც
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი ძალისხმევით ეროვნულ დონეზე ჩატარდა.
ინკლუზიური განათლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა XXI საუკუნისთვის. ბუნებრივია ეს გამოწვევა განსაკუთრებით კარგად ჩანს უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში, რომლის ვალია დაძლიოს ის პრობლემები, რომელიც მრავალფეროვანი სპექტრით არის წარმოდგენილი ჩვენს წინაშე.
მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს საერთაშორისო კონვენციები, მაგალითად
ტოლერანტობის პრინციპების დეკლარაცია 1995 წლისა, გაეროს სპეციალური კონვენცია (2006 წ) შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებების შესახებ, რომლითაც გარანტირებულია სწავლის და განათლების უფლება და ა. შ., ჩვენ ჯერ კიდევ
შორსა ვართ იმ აზრისაგან, რომ პრობლემა ნაწილობრივ მაინც მოვაგვარეთ. მრავალაფეროვან პრობლემათა შორის ერთ-ერთი უმთავრესი და სპეციფიკურია განათლების უფლება სწავლების ყველა საფეხურზე.
გაეროს კონვენციის 24-ე მუხლით, დოკუმენტზე ხელმომწერი სახელმწიფოები

აღიარებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებას განათლების
მიღებაზე. ამ უფლებით დისკრიმინაციის გარეშე და სხვებთან თანასწორობის საფუძველზე სარგებლობის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ ხელმომწერმა სახელმწიფოებმა
ყველა

საფეხურზე

უნდა

დავნერგოთ

განათლების
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ინკლუზიური

სისტემა

დამთელი ცხოვრების მანძილზე განათლების მიღების შესაძლებლობა, რაც ემსახურება: ა) პიროვნების პოტენციალის სრულად გამოვლენასა და ღირსებისა და საკუთარი თავის პატივისცემის გაღვივებას, ადამიანის უფლებების, ფუნდამენტური თავისუფლებებისა და ადამიანური მრავალფეროვნების პატივისცემის განმტკიცებას; ბ)
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ საკუთარი პიროვნების, ნიჭისა და
შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და გონებრივი თუ ფიზიკური შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას; გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
თავისუფალ საზოგადოებაში სრულყოფილ მონაწილეობას.
ბუნებრივია, ეს მოთხოვნები გასათვალისწინებელი და დასანერგია განათლების სისტემის ყველა საფეხურზე, მათ შორის უმაღლესი განათლების სისტემაში.
ჩვენ მიზანმიმარულად დავსვით საკითხი „ინკლუზიური განათლება უმაღლეს
საგანმანათლებლო სისტემაში - კვლევა, სწავლა, მხარდაჭერის სერვისები“ და ეს
თემა სპეციალური მსჯელობის საგნად გამოვიტანეთ ჯერ ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე, ხოლო შემდეგ აქ საერთაშორისო - პრაქტიკულ კონფერენციაზე, მოვიწვიეთ სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სპეციალისტები, საკითხში ჩახედული ევროპელი და ქართველო კოლეგები, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორი, რათა შევჯერდეთ, რა გვაქვს ჩვენ დანერგილი და გათვალისწინებული უნივერსიტეტებში ინკლუზიური განათლების პრობლემების მოსაწესრიგებლად, რა
გამოწვევების წინაშე ვდგავართ ახლა, მხარდაჭერის რომელი ფორმებია უფრო მისაღები და სასარგებლო როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე ჩვენი კურიკულუმის სწავლის შედეგების უზრუნველსაყოფად.
დღევანდელი კონფერენცია დასტურია იმისა, რომ ჩვენ ვფიქრობთ ამ საკითხებზე და საჭიროა საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილების გაზიარება. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დავნერგეთ მხარდაჭერის სერვისები სტუდენტთა
მომსახურების სამსახურებთან, რომლის ხელმძღვანელებმა სპეციალური ტრენინგები გაიარეს უცხოელ ექსპერტებთან (ტრენინგს ატარებდნენ ქართველი და უცხოელი
ექსპერტები), გავიზიარეთ მათი გამოცდილება, DARE - ს პროექტის წევრების რეკომენდაციით მიმდინარე სასწავლო წელს დაინერგა სპეციალური ანკეტა - კითხვარი
პირველკურსელებისათვის, რომლითაც ისინი პრობლემების იდენტიფიკაციას ახდენენ. ეს კითხვარი კონფიდენციალურია და უნივერსიტეტის, ფაკულტეტის ადმინისტრაცია მას მხოლოდ სტუდენტის საჭიროებების შემთხვევაში იყენებს. ჩამოყალიბდა
სპეციალური საგამოცდო პირობები, რომელიც დაეხმარება სპეციალური საჭიროებების მქონე სტუდენტებს. გვქონდა სპეციალური შეხვედრა სპეციალური საჭიროებების
მქონე სტუდენტებთან, რომელთა დახმარებით მოვახდენთ პრობლემების იდენტიფ12

იცირებას და შემდეგ მათი გადაჭრის გზების და ფორმების მოძიებას უახლოეს მომავალში.
ეროვნულმა და საერთაშორისო კონფერენციებმა უნდა გვიჩვენოს რა გვაქვს
ინკლუზიური განათლების კუთხით გაკეთებული, რა შიეძლება გავიზიაროთ ერთმანეთისგან ქართულმა და ევროპულმა, ასევე ისრაელის უნივერსიტეტემა, გავიზიაროთ, ვიმჯელოთ და ვეცადოთ გავხადოთ ეს სამყარო ინკლუზიური განათლებისთვის მიმზიდველი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც ჩვენი კონფერენციიდან ველით - არის ის,
რომ მან მნიშვნელოვანი მოტივაცია უნდა მისცეს ჩვენი საზოგადოების სოციალურად
მოწყვლად ჯგუფებს

მიიღონ უმაღლესი განათლება, იგრძნონ და დარწმუნდნენ

რომ უნივერსიტეტები მზადაა მათ მხარდასაჭერად განათლების მიღების პროცესში.

-------------------------------------------------
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How and why accessibility to higher education is contextualized?
Palmira Juceviciene, Jurgita Vizgirdaite,
Kaunas University of Technology, Lithuania

Hanan Alexander
University of Haifa, Israel

Accessibility to higher education (HE) is one of the primary tasks that is emphasized by the EU, UNESCO, OECD. The task discloses that the international structures mentioned above have similar understanding of the basic meaning of accessibility
to HE. The countries that aim at enhancing the accessibility in real practice need to
make it more concrete through a number of derivative terms and the goals meant by
them. Thus, a number of problems are confronted while attempting to solve this
objective. Meanwhile, the researchers identify, that the essential terms in this area,
primarily – accessibility itself, are yet understood differently and quite controversially.
Comparative research detects that quite a different accessibility policy to higher
education is performed by various countries. Therefore, despite the common policy
guidelines formulated by the EU, UNESCO, OECD, the countries still formulate and
implement their own policy.
Scholars performing research in this field usually concentrate their efforts on
the meanings and policies of accessibility, specific support and education questions
that solve the problem of accessibility. However, there is a lack of research on the impact of contexts of higher education institutions implementing various means to increase accessibility to HE. Thus, the research problem should be focused on the contexts that condition the different means used by the higher education institutions that
strive for increasing the accessibility to HE. This report tries to contribute to solving
that problem.
Aim of the research is to detect how and why accessibility to higher education is
contextualized.
The research methods used: literature review, document analysis.
Structure of the report. In the first part the fundamental concepts of this work are
revealed. The second part introduces: a) the essence of the DARE project, which seeks
for the most advanced accessibility by implementing various means; b) the Project
results. In the third part, the results of the DARE project are discussed based on the
Ecological systems theory and Action science theories.
14
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როგორ და რატომ არის კონტექსტუალიზირებული წვდომა
უმაღლესი განათლებისადმი?
პალმირა იუცევიციენე, იურგიტა ვიზგირდაიტე

კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ლიტვა

ჰანან ალექსანდერი,
ჰაიფას უნივერსიტეტი, ისრაელი

უმაღლესი განათლებისადმი წვდომა წარმოადგენს იმ ერთ-ერთ
ძირითად ამოცანას რომელიც ხაზგასმით აღნიშნულია ევროკავშირის, იუნესკოსა
და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ. ეს
მაჩვენებელია იმისა, რომ ზემოთ აღნიშნულ საერთაშორისო სტრუქტურებს გააჩნიათ იდენტური გაგება უმაღლესი განათლებისადმი წვდომის ძირითადი მნიშვნელობისა. იმ ქვეყნებს რომლებიც მიზნად ისახავენ ამ წვდომის გაძლიერებას რეალურ პრატიკაში ესაჭიროებათ, რომ ის უფრო კონკრეტული გახდეს რამდენიმე დერივაციული ტერმინისა და მათთან დაკავშირებული მიზნის მეშვეობით. ამგვარად,
გარკვეული სახის პრობლემები თავს იჩენენ ამ ამოცანის გადაჭრისას. ამასობაში,
როგორც მკვლევარები ადგენენ ძირითადი ტერმინები ამ სფეროში, უშუალოდ კი
თავად წვდომა (accessibility) გაგებულია განსხვავებულად და საკმაოდ საკამათოდ.
შეპირისპირებითმა კვლევამ ცხადყო, რომ სხვადახვა ქვეყნების მიერ წარმოებს
საკმაოდ განსხვავებული წვდომის პოლიტიკა (a different accessibility policy) უმაღლესი განათლებისადმი. ამიტომაც, მიუხედავად ევროკავშირის, იუნესკოსა და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ ფორმულირებული რეკომენდაციებისა საერთო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ქვეყნები
მაინც აყალიბებენ და ნერგავენ საკუთარ პოლიტიკას. მეცნიერები რომლებიც

ამ

სფეროში კვლევას ატარებენ, ჩვეულებისამებრ საკუთარი ძალისხმევის კონცენტრირებას ახდენენ წვდომის მნიშვნელობასა და პოლიტიკაზე, განსაკუთრებულ მხარდაჭერაზე და განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე რომლებიც წვდომასთან
დაკავშირებული სიძნელეების დაძლევაში არიან ჩართულნი; თუმცა არ არის საკმაო რაოდენობის კვლევა ჩატარებული კონტექსტების ზემოქმედებაზე უმაღლესი
განათლების დაწესებულებებისა რომლებიც ნერგავენ სხვადასხვა საშუალებებს
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რათა გაზარდონ წვდომა უმაღლესი განათლებისადმი. ამგვარად, საკვლევი პრობლემა ფოკუსირებული უნდა იყოს კონტექსტებზე რომლებიც განაპირობებენ სხვადასხვა საშუალებებს რომელთა გამოყენებაც ხდება უმაღლესი განათლებისადმი
წვდომის გაზრდის მოსურნე უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულებების მიერ.
ეს მოხსენება ერთგვარი მცდელობაა, რომ წვლილი შეიტანოს ამ პრობლემის გადაჭრაში.
მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენს იმის დადგენა თუ როგორ და რატომ
არის კონტექსტუალიზირებული უმაღლესი განათლებისადმი წვდომა.
გამოყენებული კვლევის მეთოდები: ლიტერატურის მიმოხილვა, დოკუმენტის
ანალიზი.
მოხსენების სტრუქტურა: პირველ ნაწილში მოცემული ნაშრომის ფუნდამენტური კონცეფციებია განხილული. მეორე ნაწილი წარმოადგენს DARE პროექტის
არსს, რომელიც ყველაზე წინ წაწეული წვდომის ძიების პროცესშია სხვადასხვა საშუალებათა იმპლიმენტაციის მეშვეობით; ბ) პროექტის შედეგები. მესამე ნაწილში,
DARE პროექტის შედეგებია განხილული რომელიც ეფუძნება ეკოლოგიური სისტემებისა და მოქმედების მეცნიერულ თეორიებს.

---------------------------------------------
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Learning together, learning from each other
Sophio Arsenishvili, Tamar Aslanishvili
Iakob Gogebashvili Telavi State University

Telavi State University is the institution of higher education where representatives of different ethnic and religious minority groups settled in Kakheti region
are educated. In TeSaU we can find diverse groups as well as mono ethnic, mono religious groups. How the process of education goes in diverse groups? Is there important
difference for students who study together with minorities rather than only with Georgians? What do they learn from each other? Are they becoming closer or on contrary
more separated? What demands do they have towards the university environment?
These are the questions which we are addressing in our article.
The article is based on experience of authors together with results of survey
conducted by DARE team at TeSaU recently.
---------------------------------------------ვსწავლობთ ერთად, ვსწავლობთ ერთმანეთისაგან
სოფიო არსენიშვილი, თამარ ასლანიშვილი
თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოადგენს უმაღლეს სასწავლებელს, სადაც განათლებას იღებენ კახეთში მაცხოვრებელი სხვადასხვა რელიგიურ- ეთიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ახალგაზრდები . თესაუ-ში ჩვენ ვხვდებით როგორც მონოეთნიკურ, ასევე

შერეულ ჯგუფებს.

როგორ მიმდინარეობს სწავლის პროცესი განსხვავებულ ჯგუფებში? განსხვავდება
თუ არა ატმოსფერო შერეულ და ერთფეროვან ჯგუფებში ერთმანეთისაგან? უახლოვდებიან თუ შორდებიან სტუდენტები ერთმანეთს? რა მოთხოვნებს უყენებენ ისინი
საუნივერსიტეტო გარემოს? ეს არის ის კითხვები რაზეც პასუხის გაცემას შევეცდებით
აღნიშნულ სტატიაში.
სტატიის საფუძველს წარმოადგენს ჩვენი, როგორც ლექტორების, პირადი
გამოცდილება, ასევე ის გამოკითხვა, რომელიც DARE-ს სამუშაო ჯგუფმა ჩაატარა
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახლახანს.
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Psychological Services in Educational System of Azerbaijan
Jemal Arikhovi, Elnura Arikhova

Zaqatala State Pedagogical University /
Zaqatala State College, Azerbaijan

The report has studied the history of the establishment of psychological services
in Azerbaijan, regulation of psychological service in the education system and oath
creation of the school psychologist. What does the psychologist's oath obligate others
and how important it is to school psychological services in practical activity - what
place do "the special children" have in this system?
Experience of psychological services has been studied on the example of
Zaqatala region. In the work there is a special focus on preventions, which are performed by Azeri psychologists in the psychological services in the case of revealing the
peculiarities of adolescence and early youth period problems, what ways and methods
are used to overcome these and similar problems. The most interesting was the
peculiarities of the work of psychologists with “special children”, children with special educational needs and learning difficulties, children with nervousness and atention
deficit, as well as with hyperactive ones.
In the sudy qualitative research methods are used: 1. in-depth interview; 2.
group interview (focus group research); The methods of observation are also used to
specify specific issues. We used experimental method as well, which enabled us to
form a general picture of the work of psychological services with "special children" in
the Zaqatala region of Azerbaijan.

-------------------------------------------------------
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ფსიქოლოგიური სამსახურები აზერბაიჯანის
საგანმანათლებლო სისტემაში
ჯემალ არიხოვი, ელნურა არიხოვა

ზაქათალის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი,
ზაქათალის სახელმწიფო კოლეჯი, აზერბაიჯანი

მოხსენებაში შესწავლილია აზერბაიჯანში ფსიქოლოგიური სამსახურების ჩამოყალიბების, განათლების სისტემაში ფსიქოლოგიური სამსახურის დებულებისა და
სკოლის ფსიქოლოგის ფიცის შექმნის ისტორია. რას ავალდებულებს ფსიქოლოგის
ფიცი და რამდენად მნიშვნელოვანია იგი სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახურებისთვის პრაქტიკული საქმიანობის დროს - რა ადგილი უჭირავს ამ სისტემაში „განსაკუთრებულ ბავშვებს“?
შესწავლილია ფსიქოლოგიური სამსახურების მუშაობის გამოცდილება ზაქათალის რაიონის მაგალითზე. ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება აქვთ დათმობილი თუ რა პრევენციებს ახორციელებენ აზერბაიჯანელი ფსიქოლოგები ფსიქოლოგიურ სამსახურებში მოზარდისა და ადრეული ახალგაზრდობის პერიოდის
პრობლემთაა თავისებურებების გამოვლენის შემთხვევაში, რა გზებსა და მეთოდებს
იყენებენ აღნიშნული და მსგავსი პრობლემების დაძლევის მიზნით. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა „განსაკუთრებულ ბავშვებთან“- სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და დასწავლის პრობლემების მქონე, შფოთვისა
და ყურადღების დეფიციტის მქონე, ასევე ჰიპერაქტიულ ბავშვებთან ფსიქოლოგების
მუშაობის თავისებურებები.
კვლევის მეთოდებად გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდები: 1.
ჩაღრმავებული ინტერვიუ; 2. ჯგუფური ინტერვიუ (ფოკუსჯგუფების კვლევა); კონკრეტული საკითხების დაზუსტებისას გამოყენებულია დაკვირვების მეთოდებიც. კვლევისას გამოვიყენეთ ექსპერიმენტის მეთოდიც, რამაც საშუალება მოგვცა ჩამოგვეყალიბებინა აზერბაიჯანის ზაქათალის რაიონში ფსიქოლოგიური სამსახურების „განსაკუთრებულ ბავშვებთან“ მუშაობის ზოგადი სურათი.
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Inheriting higher education
- how do attitudes to higher education differ between Swedes from academic and
non-academic backgrounds?
Peter Barck-Holst
Carina Hellgren, Aleksandra Sjöstrand,
Swedish Council for Higher Education, Sweden

Introduction
Students from non-academic backgrounds have been underrepresented in Swedish
higher education for over a decade, and more knowledge is needed about the process
by which this underrepresentation is maintained. A recent report from the Swedish
Higher Education Authority found that 69% of all students born in 1991 that had at
least one parent with three years of higher education transitioned to higher education,
whereas the corresponding figure for students from non-academic backgrounds was
22% (Universitetskanslerämbetet 2017a). Underrepresentation of students from nonacademic backgrounds has been consistent at this level for the last ten cohorts born
between 1981 and 1991 (Universitetskanslerämbetet 2017a). International research
shows that students who come from non-academic homes have lower expectations of
studying in higher education, and that their expectations plummet faster than others do
(Anders and Micklewright 2015). How positive and negative expectations are formed
early in life, and reinforced, is thus of interest for widening access to higher education.
Widening access interventions targeting non-academic families is a priority for
stakeholders involved in widening access, but for effective interventions, data is
needed that illuminates the concrete processes which create and maintain this longstanding societal division. In 2016 the Swedish Council for Higher education published a
national survey of how Swedish higher education institutions work with widening
access and widening participation (Swedish Council for Higher Education 2016)
which found that although many initiatives are taken in these areas, few focus on primary school. In 2017, the Swedish council for Higher Education conducted an internet
survey regarding attitudes to higher education in Sweden, in order to learn more about
possible differences that could illuminate how a tentative process could be concepttualized. In this study, we report the findings of the survey that directly pertain to the
importance of parental academic background.
Method
The study methodology, which is well established in Sweden in national surveys,
entails recurring randomization until a 1 000 answers have been received, distributed
20

evenly along pre-selected population characteristics. T-tests were then performed to
examine whether a difference between the study subgroups was statistically
significant with 95% probability (p<.05). Only significant differences are presented,
both for differences in population characteristics and for survey results.
Population characteristics
A 1 000 randomly recruited Swedish citizens between the ages of 19 and 64 answered
the survey online, with a response rate of 34,6% (n=2 890) Data on parental education
was available for 972 participants. Gender and age for the two groups studied here is
presented in
Table 1.
Table 1. Distribution of gender and age by parents educational background
Background Women
Men
N
19-29
30-49
50-64
Academic
83
113
196
83
84
28
Non-academic 263
286
549
95
238
216

In the survey, all participants stated their highest education level, but only participants
from non-academic backgrounds reported the lowest education level - 14% had only
two years of secondary school, compared to none of the participants from academic
backgrounds (0%). Almost half (48%) of those from academic backgrounds lived in
one of Sweden’s three largest cities, Stockholm, Gothenburg and Malmö. More than
half (58%) of those from non-academic backgrounds lived in smaller cities
(population>3000) compared to those from academic backgrounds (45%). More
participants from non-academic backgrounds (17%) lived in low-populated areas
(<3000) compared to participants from academic backgrounds (7%).
Survey results
Participants from academic backgrounds more often reported having received
information about higher education in primary school (21%) than those from nonacademic backgrounds (12%). Participants from academic backgrounds were also
informed about higher education to a higher degree in secondary school (52%) than
those from non-academic backgrounds (31%). Participants from academic
backgrounds reported having very good grades in primary school to a higher degree
(58%) than those from non-academic backgrounds (32%). Participants from academic
backgrounds also reported having very good grades in secondary school to a higher
degree (47%) than those from non-academic backgrounds (29%).
Reasons for not entering higher education differed between groups. Those from non21

academic backgrounds cited wanting to start work as quickly as possible more often
(46%) than those who came from academic backgrounds (21%). As for reasons to
enter higher education, participants from academic backgrounds cited being advised
by their families to do so to a higher degree (33%) than those from non-academic
backgrounds (11%). Another reason to enter higher education was going to a school
where transition to higher education was common. Participants from academic
backgrounds stated more often (11%) that this was a reason to transition to higher
education, than participants from non-academic backgrounds (1%). Participants from
academic backgrounds also cited a general interest in higher studies more often (58%)
than those from non-academic backgrounds (40%).
Participants with non-academic backgrounds (43%) thought it was more important
that their higher education provider was close to their home, compared to those from
academic backgrounds (26%). The status of the higher education provider, on the
other hand, was more important for those from academic backgrounds (38%) than for
those from non-academic backgrounds (25%). Long distance learning was more of an
option for participants from non-academic backgrounds (74%) than for those from
academic backgrounds (66%). Participants from academic backgrounds were more
interested in doctoral studies (58%) than those from non-academic backgrounds
(28%).
It was more common for participants from academic backgrounds to drop out of
higher education (23%) than those from non-academic backgrounds (13%). However,
when dropping out, it was more common for non-academic students to do so because
life circumstances made it difficult to complete higher education (32%) than for those
from academic backgrounds (13%).
Both groups considered higher education equally important for getting a job in the
current work market, and both groups found salary level employment from higher
education to be equally important.
Discussion
The study provides data that illustrate the systemic vulnerability of children born in
non-academic families, from which a tentative outline of the process which
reproduces academic backgrounds in Sweden emerges. Swedish citizens from
academic backgrounds, with two parents with higher education, seems to be a group
that has an advantage throughout all education cycles, from primary school to possible
doctoral studies. Participants from academic backgrounds reported receiving
information about higher education more often both in primary and secondary school,
as well as very good grades, and more often attended schools where transition to
higher education was common. They also reported more often being encouraged by
their parents to enter higher education and more often prioritized entering higher
22

education after upper secondary school rather than working. They also considered the
status of higher education providers in their choice of higher education institution
more often, were more willing to move to study, and were more interested in doctoral
studies. This indicates both how their knowledge of the academic system is formed
and supported by their background, as well as how this reinforces their belief in the
value of higher education, and provides academic self-confidence to enter it.
The study findings are supported by previous research on how Swedish students
relate to higher education, depending on background. Swedish students with low
social capital tend to choose higher education institution based on convenience
principles, with a lower degree of academic self-confidence, whereas students with
high social capital take into account how an institution’s status affects their career
opportunities, and make their choices with a high degree of academic self-confidence
(Beach and Puaca 2015).
A quantitative UK study found a strong link between having the will to study in
higher education before the age of 14 and to actually enter higher education (Anders
and Micklewright 2015). The finding in this study that children from non-academic
backgrounds often receive their first formal information about higher education later
than children from academic families, is thus particularly troubling. All Swedish
primary schools are legally obliged to balance disadvantages due to social
background, primarily by way of curriculum integrated career and guidance
counselling (Skolverket 2014). Despite this, inspections of primary schools made by
the Swedish School Inspectorate have repeatedly found that primary schools do not
follow the law in this regard (Skolinspektionen 2010). Most Swedish pupils tend to
receive their first career and guidance counselling in upper secondary school, if at all.
Although all children in Sweden are affected by the uneven distribution of career and
guidance counseling in the Swedish school system, children from academic
backgrounds may receive extra early counselling at home that compensates for this,
which the results suggested. In this sense, higher education can be seen as something
that is passed on from generation to generation, or that is inherited.
However, this study also indicates that Swedish students from non-academic
backgrounds are less likely to drop out of higher education once they have entered it
than students from academic backgrounds. A recent statistical analysis by the Swedish
Higher Education Authority found no differences in completion rate in higher
education programs due to non-academic background, instead final grade average
from secondary school predicted drop out (Universitetskanslerämbetet 2017b).
Although the results presented by the Swedish Higher Education Authority were
restricted to a selection of programs leading to professional qualifications, they
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indicate that those who have entered the educational system fare as well as students
from academic backgrounds, depending on their upper secondary grades. It is thus
somewhat alarming that participants with an academic background more often
perceived their grades from secondary school to be very high, than those from nonacademic backgrounds.The question the Swedish educational system as a whole needs
to consider is how to widen access for Swedes from non-academic backgrounds who
do not at the moment transcend the barriers to entering higher education described
here. This means making sure information about higher education reaches them early,
to make sure adequate academic support is given to them in primary and secondary
school, that higher education in general, and doctoral studies in particular is
humanized and made less inaccessible. Widening participation interventions targeting
those students from non-academic backgrounds that have entered higher education
might do well to target life circumstances, as this is one dropout reason that is more
prevalent for them than for students from academic backgrounds.
References:
Anders, J. and Micklewright, J. (2015) Teenagers' expectations of Applying to University: How do they change? Education Sciences 5:281-305.
Beach, Dennis and Puaca, Goran (2014) Changing higher education by converging
policy packages: education choices and student identities. European Journal of Higher
Education 20(4).
Skolverket (2014) Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Report 14:1414.
Skolinspektionen (2010) Rätten till kunskap. Report 2010:14.
Swedish Council for Higher Education (2016) Can excellence be achieved in homogeneous student groups?
Universitetskanslersämbetet (2017a) Universitet och högskolor. Årsrapport 2017.
Report 2017:8.
Universitetskanslersämbetet (2017b) Tidiga avhopp från högskolan. Report 2017:17.

----------------------------------------------

24

DARE – International Science conference Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support – Abstracts

Sokhumi State University, Tbilisi – 20-21 November, 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

უმაღლესი განათლების მემკვიდრეობით მიღება რამდენად განსხვავდება უმაღლესი განათლებისადმი დამოკიდებულებები იმ შვედებს
შორის, რომლებიც მოდიან აკადემიური და არააკადემიური განათლების მქონე ოჯახებიდან?

პეტერ ბარკ ჰოლსტი
კარინა ჰელგრენი, ალექსანდრა სჯოსთრანდი
უმაღლესი განათლების საბჭო, შვედეთი
შესავალი

ათწლეულებია შვედეთის უმაღლეს სასწავლებლებში არააკადემიური განათლების მქონე სტუდენტები ნაკლებად არიან წარმოდგენილი და ამისთვის მეტი ცოდნაა საჭირო, რათა გავიგოთ რითაა გამოწვეული ეს ფაქტი. შვედეთის უმაღლესი განათლების ორგანოს მიერ ბოლო დროს გამოქვეყნებული დასკვნიდან ჩანს, რომ
1991 წელს დაბადებული ყველა სტუდენტის 69 პროცენტმა, რომელთაც ერთ-ერთი
მშობელი მაინც ჰყავთ სამი წლის უმაღლესი განათლების მქონე, გააგრძელა უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა, ხოლო არააკადემიური წინაპრების მქონე სტუდენტების მაჩვენებელი არის 22% (Universitetskanslerämbetet 2017a). იმ სტუდენტების ნაკლები წარმომადგენლობა, რომელთაც აქვთ არააკადემიური წარსული აღინიშნება
ერთი და იმავე მდგარი მაჩვენებლით 1981სა და 1991 წლებს შორის დაბადებული
თაობისთვის (Universitetskanslerämbetet 2017a). საერთაშორისო კვლევებმა გვიჩვენა,
რომ მოსწავლეებს, რომლებიც მოდიან არააკადემიური წარსულის მქონე ოჯახებიდან, აქვთ ნაკლები მოლოდინი უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების გაგრძელებისა და მათი ასეთი მოლოდინი სულ უფრო სუსტდება. (Anders and Micklewright
2015). რამდენად პოზიტიურ და ნეგატიურ მოლოდინებს შეიქმნი ადრეულ ცხოვრებაში, იმდენად გექნება ინტერესი უმაღლესი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის
გაფართოებისა. გაფართოება ჩართულობის ხელმისაწვდომობისა, მიმართული
არააკადემიური განათლების მქონე ოჯახებისადმი, არის პრიორიტეტი დაინტერესებულ მხარეთა, მაგრამ ეფექტური ინტერვენციებისთვის (ჩართულობისთვის) აუცილებელია მონაცემები, რომელიც გამოააშკარავებს იმ კონკრეტულ პროცესებს, რომლებიც ქმნიან და ინარჩუნებენ ამ გრძელვადიან საზოგადოებრივ გაყოფას. 2016
წელს შვედეთის უმაღლესი განათლების საბჭომ გამოაქვეყნა ეროვნული კვლევა
იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს შვედეთის უმაღლესი განათლების დაწესებულებე25

ბი ხელმისაწვდომობის და მონაწილეობის გაფართოებისთვის, (შვედეთის უმაღლესი განათლების საბჭო, 2016), თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ინიციატივას იღებენ ამ სფეროში, მცირე ფოკუსირება ხდება დაწყებითი განათლების სკოლებში. 2017
წელს შვედეთის უმაღლესი განათლების საბჭომ ჩაატარა ინტერნეტ-კვლევა, რათა
გაცნობოდნენ შესაძლო განსხვავებებთან დაკავშირებულ უფრო მეტ შეხედულებას,
თუ როგორ შეიძლება განვსაზღვროთ სავარაუდო პროცესი. ამ კვლევაში ჩვენ გამოვაქვეყნეთ შედეგები, რომელიც პირდაპირ ეხება მშობლის აკადემიური ფონის მნიშვნელობას.
მეთოდი
კვლევის მეთოდოლოგია, რომელიც კარგად არის დადგენილი შვედეთის
ეროვნულ კვლევებში, გულისხმობს შემდეგს: განმეორებადი რანდომიზაციის დაწყებამდე 1 000-მდე პასუხია მიღებული, წინასწარ შერჩეული მოსახლეობის მახასიათებლებით, თანაბრად ნაწილდება. შემდგომში ტესტები წარმოადგინეს, რათა გაეგოთ განსხვავება კვლევის ქვეჯგუფებს შორის იყო თუ არა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 95 % ალბათობით (p <.05). წარმოდგენილია მხოლოდ მნიშვნელოვანი განსხვავებები, როგორც მოსახლეობის მახასიათებლებისთვის, ასევე კვლევის შედეგებისთვის.
მოსახლეობის მახასიათებლები
შვედეთის მოქალაქეებმა, რომელთა ასაკი იყო 19 -დან 64 წლამდე უპასუხეს
ინტერნეტ კვლევას 34,6%ით, (n=2 890). მონაცემები მშობელთა განათლებაზე იყო
ხელმისაწვდომი 972 მონაწილესთვის. სქესი და ასაკი ორი შესწავლილი ჯგუფისა
წარმოდგენილია ცხრილში.
ცხრილი 1. სქესის და ასაკის განაწილება მშობლების საგანმანათლებლო ფონზე
წარმომავლობა

ქალები

კაცები

N

19-29

30-49

50-64

აკადემიური

83

113

196

83

84

28

არააკადემიური

263

286

549

95

238

216

გამოკითხვაში მონაწილეებმა განაცხადეს თავიანთი უმაღლესი განათლების დონე, მონაწილეები არააკადემიური ოჯახებიდან იკავებდნენ განათლების ყველაზე დაბალ საფეხურს იკავებდნენ - 14%-ს ჰქონდა საშუალო განათლების მხო26

ლოდ 2 წელი, აკადემიური ოჯახების მონაწილეებში კი ეს არ დაფიქსირდა (0%).
თითქმის ნახევარი (48%) მონაწილეებისა აკადემიური ოჯახებიდან ცხოვრობდნენ
შვედეთის სამ უმსხვილეს ქალაქში - სტოკჰოლმში, გოტებურგსა და მალმოში. ნახევარზე მეტი (58%) არააკადემიური ოჯახების წარმომადგენლებისა ცხოვრობდა უფრო პატარა ქალაქებში (მოსახლეობა - 3000), შედარებით აკადემიური განათლების
მქონე ოჯახების ჩამომავლებისა (45%). უფრო მეტი მონაწილე არააკადემიური ოჯახების წარმომადგენლებისა (17%), მეორე ჯგუფის წარმომადგენლებთან შედარებით
(7%) ცხოვრობდა ნაკლებად დასახლებულ რაიონებში (3000).
კვლევის შედეგები
აკადემიური განათლების მქონე ოჯახების წარმომადგენელი მონაწილეები
უფრო ხშირად აღნიშნავდენ, რომ დაწყებით კლასებში უმაღლესი განათლების შესახებ ინფორმაცია ჰქონდათ (21%), ვიდრე არააკადემიური ოჯახების წარმომადგენელ
მონაწილეებს (12%). ისინი ასევე საშუალო სკოლაში იყვნენ ინფორმირებულნი უმაღლესი განათლების უფრო მაღალი ხარისხის შესახებ (52%), ვიდრე არააკადემიური განათლების მქონე მშობლების შვილები (31%). მათ ასევე განაცხადეს, რომ ძალიან კარგი ნიშნებით გამოირჩეოდნენ დაწყებით სკოლაში (58%), ვიდრე არააკადემიური განათლების მქონე მშობლების შვილები (32%). მათ ასევე ძალიან კარგი
ნიშნები ჰქონდათ საშუალო სკოლაში (47%), ვიდრე არააკადემიური წარმომავლობის მონაწილეებს(29%).
უმაღლეს სასწავლებლებში არშესვლის მიზეზები განსხვავდებოდა ჯგუფებს
შორის. არააკადემიური განათლების მქონე მშობლების შვილები აღნიშნავდნენ რომ
უნდოდათ რაც შეიძლება სწრაფად დაეწყოთ მუშაობა (46%), ვიდრე პირველი ჯგუფის მონაწილეებს (21%). რაც შეეხება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელების მიზეზებს, აკადემიური განათლების მქონე მშობლების
შვილები აღნიშნავდნენ, რომ მათ რჩევას თავიანთი ოჯახები უფრო აძლევენ (33%),
ვიდრე მეორე ჯგუფის მონაწილეებს (11%).
უმაღლეს განათლებაში სწავლის გაგრძელების კიდევ ერთი მიზეზი იყო ის,
რომ სკოლიდან უმაღლეს დაწესებულებაში გადასვლა იყო საერთო. აკადემიური
განათლების მქონე მშობლების შვილები უფრო ხშირად აცხადებდნენ (11%), რომ ეს
იყო მიზეზი მათი უმაღლესი განათლების გაგრძელებისა, ვიდრე მეორე ჯგუფის მონაწილეები (1%). აკადემიური განათლების მქონე მშობლების შვილები უფრო ხშირად გამოთქვამდნენ ზოგად ინტერესს უმაღლეს დაწესებულებებში სწავლისა (58%),
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ვიდრე მეორე ჯგუფის წარმომადგენლები (40%). არააკადემიური განათლების მქონე
მშობლების შვილებს (43%) მიაჩნდათ, რომ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო უმაღლესი განათლების დაწესებულება ყოფილიყო სახლთან ახლოს, ვიდრე აკადემიური განათლების მქონე მშობლების შვილებისთვის (26%). უმაღლესი სასწავლებლის
სტატუსი, მეორეს მხრივ, მნიშვნელოვანი იყო აკადემიური განათლების მქონე ოჯახებიდან წარმოსულებისთვის (38%), ვიდრე მეორე ჯგუფისთვის (25%). დისტანციური
სწავლების უფრო მეტი სურვილი არააკადემიური განათლების ოჯახების წარმომადგენლებს ჰქონდათ (74%), ვიდრე აკადემიური განათლების მქონე ოჯახების ჩამომავლებს (66%). აკადემიური ოჯახების ჩამომავლები უფრო მეტად იყვნენ დაინტერესებულნი სადოქტორო სწავლით (58%), ვიდრე მეორე ჯგუფი (28%).
აკადემიური განათლების მქონე ოჯახების წარმომადგენლებისთვის უფრო
დამახასიათებელი იყო უმაღლესი განათლებიდან გარიცხვა (23%), ვიდრე მეორე
ჯგუფის წარმომადგნელებისთვის (13%). არააკადემიური განათლების მქონე ოჯახების ჩამომავლები უფრო მეტად ვერ ამთავრებდნენ უმაღლეს განათლებას (32%),
ვიდრე აკადემიური განათლების მქონე ოჯახის წარმომადგენლები (13%), რთული
ცხოვრებისეული ვითარებებისა გამო.
ორივე ჯგუფს თანაბრად მნიშვნელოვნად მიაჩნია უმაღლესი განათლება სამსახურის მოძებნაში და ასევე მნიშვნელოვნად დაასახელა თანაბარი სახელფასო
დონის დასაქმება უმაღლესი განათლების შემდეგ.
განხილვა
კვლევა წარმოგვიდგენს მონაცემებს, რომლებიც ასახავს სისტემურ დაუცველობას არააკადემიური განათლების მქონე ოჯახებში დაბადებული ბავშვებისა, საიდანაც პროცესის სავარაუდო მონახაზი იქმნება. შვედეთის მოქალაქეები, რომელთაც
ორივე მშობელი უმაღლესი განათლებით ჰყავთ, როგორც ჩანს არის ის ჯგუფი, რომელსაც აქვს უპირატესობა ყველა საგანმანათლებლო ციკლის განმავლობაში,
დაწყებითი სკოლის საფეხურიდან შესაძლო სადოქტორო სწავლით დამთავრებული. აკადემიური განათლების მქონე ოჯახებიდან წარმოსულ მონაწილეებს ჰქონდათ
უმაღლესი განათლების შესახებ ინფორმაცია როგორც დაწყებით, ასევე საშუალო
საფეხურზე, ასევე გამოირჩეოდნენ კარგი შეფასებებით და უფრო მეტად შედიოდნენ
სკოლებში, საიდანაც გადასვლა უმაღლეს სასწავლებელში იყო ჩვეული. ისინი ასევე
ხშირად აღნიშნავდნენ, რომ მათ სტიმულირება ჰქონდათ მშობლებისგან და უპირატესობას ანიჭებდნენ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებას, ვიდრე
მუშაობის დაწყებას. ისინი ასევე მნიშვნელობას ანიჭებდნენ სასწავლებლის სტატუსს
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და დაინტერესებულნი იყვნენ სადოქტორო სწავლით. ეს მიუთითებს იმაზე თუ
როგორ

განსაზღვრავს

წინაპრების

განათლება

მათი

აკადემიური

სისტემის

ჩამოყალიბებას და მხარდაჭერას და ამტკიცებს მათ რწმენას უმაღლესი განათლების
აუცილებლობაში და უზრუნველყოფს მათ აკადემიურ თავდაჯერებულობას.
კვლევის დასკვნები დაფუძნებულია წინა კვლევაზე თუ რა დამოკიდებულება
აქვთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო წარმომავლობის მქონე შვედ სტუდენტებს
უმაღლესი განათლების მიმართ. შვეიცარიელი სტუდენტები, დაბალი სოციალური
კაპიტალით, ირჩევენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას

მოხერხე-

ბულობის პრინციპებზე დაფუძნებით, დაბალი ხარისხით აკადემიური თავდაჯერებულობისა, ხოლო მაღალი სოციალური კაპიტალის მქონე სტუდენტები ითვალისწინებენ თუ რამდენად გავლენას ახდენს დაწესებულების სტატუსი მათი კარიერის
შესაძლებლობებზე და აკეთებენ არჩევანს აკადემიური თვითდაჯერებულობის
მაღალი ხარისხით (Beach და Puaca 2015).
ბრიტანეთის რაოდენობრივმა კვლევამ აღმოაჩინა ძლიერი კავშირი 14 წლამდე ასაკის ბავშვების სურვილსა (უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გასაგრძელებლად) და თვით უმაღლეს განათლებაში შებიჯების პერიოდის სურვილებს შორის
(Anders and Micklewright 2015). კვლევაში აღმოჩენილია, რომ არააკადემიური განათლების ოჯახების ჩამომავლები ხშირად პირველ ფორმალურ ინფორმაციას უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით იღებენ დაგვიანებით, რაც განსაკუთრებით შემაშფოთებელია.შვედეთის დაწყებითი საფეხურის ყველა

სკოლა იურიდიულად

ვალდებულია დააბალანსოს სოციალური წარმომავლობით გამოწვეული ნაკლოვანებები. პირველ რიგში, კურიკულუმის ინტეგრირებული კარიერისა და ხელმძღვანელობის კონსულტაციების გზით (Skolverket 2014). მიუხედავად ამისა, შვედეთის სკოლების ინსპექციამ არაერთხელ დაადგინა, რომ დაწყებითი საფეხურის სკოლები არ
ასრულებენ კანონს ამ თვალსაზრისით (Skolinspektionen 2010). შვედეთის მოსწავლეთა უმრავლესობა, ჩანს რომ, ყველაზე კარგ შემთხვევაში, პირველ კარიერულ
კონსულტაციას იღებს საშუალო განათლების ზედა საფეხურზე. მიუხედავად იმისა,
რომ შვედეთში ყველა ბავშვი განიცდის არათანაბარ განაწილებას კარიერისა და ხელმძღვანელობის კონსულტირებისა, აკადემიური განათლების მქონე ოჯახების ჩამომავლებს შეუძლიათ ეს კონსულტირება სახლში მიიღონ. ამ თვალსაზრისით, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ უმაღლესი განათლება გადაეცემა თაობიდან თაობას, ანუ
მემკვიდრეობით.
თუმცა, ეს კვლევა ასევე მიუთითებს იმაზე, არააკადემიური განათლების მქონე
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ოჯახების ჩამომავლები ნაკლებად ირიცხებიან უმაღლესი სასწავლებლებიდან, მას
შემდეგ რაც ისინი შევლენ უმაღლეს განათლების დაწესებულებებში, ვიდრე აკადემიური განათლების მქონე ოჯახებიდან წარმოსული სტუდენტები. შვედეთის უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ორგანოს მიერ ჩატარებულმა სტატისტიკურმა
ანალიზმა გვიჩვენა, რომ არ იყო განსხვავება უმაღლესი განათლების პროგრამების
დასრულების მაჩვენებლებში საგანმანათლებლო წარმომავლობის ფონზე (Universitetskanslerämbetet 2017b).
შემაშფოთებელია, რომ აკადემიური განათლების ოჯახების ჩამომავლები ძალიან მაღალ შეფასებებს აძლევდნენ თავიანთი საშუალო განათლების საფეხურზე
მიღებულ ნიშნებს, ვიდრე არააკადემიური განათლების მქონე მშობლების შვილები.
შვედეთის საგანმანათლებლო სისტემამ უნდა იზრონოს თუ როგორ გააფართოვოს ხელმისაწვდომობა არააკადემიური განათლების მქონე მშობლების შვილებისთვის, რომლებიც აწყდებიან ბარიერებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ეს იმას ნიშნავს, რომ უმაღლესი განათლების შესახებ ინფორმაცია
მათ ადრეულ ეტაპზე უნდა მიეწოდებოდეთ, სათანადო აკადემიური მხარდაჭერა
უნდა ჰქონდეთ დაწყებითი და საშუალო საფეხურების სკოლებში და ზოგადად, უმაღლესი განათლება და კონკრეტულად, სადოქტორო სწავლა გახდეს უფრო ჰუმანიზებული და ნაკლებად მიუწვდომელი. მონაწილეობის და ჩართულობის გაღრმავებამ არააკადემიური ოჯახების წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებმაც გააგრძელეს სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში შეიძლება დადებითი შედეგი გამოიღონ იმ ცხოვრებისეული ვითარებების გადასალახად, რაც არის მათი მხრიდან სწავლის მიტოვების მიზეზი, რომელიც მათთვის უფრო დამახასიათებელია, ვიდრე აკადემიური განათლების მქონე მშობლების შვილებისთვის.

გამოყენებული ლიტერატურა იხილეთ 24-ე გვერდზე.
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Inclusive Education Problems in the University
Iagor Balanchivadze
Akaki Tsereteli Kutaisi State University, Georgia

At the beginning of the current century, based on the changes in the field of
education, gradually started getting students with special education needs in public
schools. The university is faced with a problem - it is necessary for the future teachers
of the primary classes to have full awareness of the inclusive education. The faculty
began to take care of inclusive education and the topic "Defectology-Logopedia" was
replaced by "Defectology and Inclusive Education" in 2005, which finely was replaced by "inclusive education".
Today, the number of such kind of schoolchildren has increased in public
schools. It is important that in each particular case, clearly and timely determine the
reasons for failure, to provide the necessary assistance, which exactly reflects their
results. The university was again faced with a new problem - there was no longer
enough a lecture-practice. The Faculty of the Pedagogics of the University has decided
to add the new subject named "Built-in Practice" together with the lecture-practice.
About 200 students pass through the "Built-in Practice” in public schools every year.
In "Built-in Practice" students conduct observations on pupils, learn from their strengths and weaknesses, based on which individual study plans are implemented. According to the target pupils students create cases, which will be presented to the faculty at
the final meeting.
Students are enrolled in the Master's program of our faculty, with no specialty,
who have not gone through the inclusive education in the Bachelor. The problem was
resolved by the fact that the subject is optional. Inclusive education is also taught on
teacher training program, learned and observed by their pupils. An individual curriculum for these two programs is prepared for students of 2nd and 3rd cycles.
This form of inclusive education teaching helps the staff of public schools and
university. It is good opportunity to talk about and solve problems, besides students
have a chance to develop their professional skills and be ready for independent work.
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ინკლუზიური განათლების პრობლემატიკა უნივერსიტეტში
იაგორ ბალანჩივაძე

აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთსისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

მიმდინარე საუკუნის დასაწყისში ნელ-ნელა დაიწყო სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მიღება საჯარო სკოლებში, რომელსაც საფუძვლად დაედო განათლების სფეროში განხორციელებული ცვლილებები. უნივერსიტეტის წინაშე დადგა პრობლემა - აუცილებელი გახდა დაწყებითი კლასების
მომავალი მასწავლებლების ინკლუზიურ განათლებაზე სრული ინფორმირება. ფაკულტეტმა დაიწყო ინკლუზიური განათლების სწავლებაზე ზრუნვა და საგანი „დეფექტოლოგია-ლოგოპედია“ 2005 წელს შეიცვალა საგნით „დეფექტოლოგია და
ინკლუზიური განათლება“, რომელიც შედგმომში შეიცვალა საგნით „ინკლუზიური
განათლება“.
დღეისათვის საკმაოდ გაიზარდა საჯარო სკოლებში ასეთ მოსწავლეთა რაოდენობა. მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, სწორად და დროულად მოხდეს წარუმატებლობის მიზეზების დადგენა, საჭიროების შესაბამისი დახმარების გაწევა, რომელიც ნათლად აისახება მათ შედეგებზე. უნივერსიტეტი ისევ
დადგა ახალი პრობლემის წინაშე - საკამარისი აღარ იყო მხოლოდ ლექცია-პრაქტიკულები. აწსუ-ს პედაგიგიურმა ფაკულტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება საგანს ლექცია-პრაქტიკულბთან ერთად დაემატოს „ჩაშენებული პრაქტიკა“, როემლსაც ყოველწლიურად 200-მდე სტუდენტი გადის საჯარო სკოლებში.
„ჩაშენებული პრატიკის“ დროს სტუდენტები მოსწავლეებზე აწარმოებენ დაკვირვებას, სწავლობენ მის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, რომლის საფუძველზეც ადგენენ
და ანხორციელებენ ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას. სტუდენტები დასაკვირვებელ მოსწავლეზე ქმნიან ქეისს, რომელსაც ფაკულტეტს წარუდგენენ შემაჯამებელ
შეხვედრაზე.
ჩვენი ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე, სტუდენტები ირიცხებიან სხვადასხვა სპეციალობით, რომლებმაც ვერ გაიარა ინკლუზიური განათლება ბაკალავრიატში. აქაც პრობლემა მოგვარდა იმით, რომ მათთვის საგანი არის არჩევითი.
ინკლუზიური განათლება ისწავლება ასევე მასწავლებლის მოსამზადებელ საგანმა32

ნათლებლო პროგრამაზე, კველვა და დაკვირვება ხდება კონტრეტულ მოსწავლეზე.
ამ ორ პროგრამაზე ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა ხდება მე-2 და მე-3
საფეხურის მოსწავლეებისათვის.
ასეთი ფორმით იკნლუზიური განათლების სწავლება ხელს უწყობს საჯარო
სკოლისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლობას, შესაძლებლობა გვეძლევა ერთად
ვიმსჯელოთ და გადავჭრათ პრობლემა, ხოლო სტუდენტებს უვითარდებად პროფესიული უნარ-ჩვევები და უკეთ ემზადებიან დამოუკიდებელი მუშაობისათვის.

-------------------------------------------
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The challenges of sustainable development in rural
small contigent schools
Manana Bochorishvili

National Center for Teacher professional Development,
Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia

Georgia must ensure with normative acts, that every child has an access to
high-quality education. It is important with regard to UN sustainable development 4th
goal, which aims to create an opportunity for inclusive, continuous, and equal education for everyone, to consider the situation in vulnerable villages with multi-age classrooms located in sparsely populated regions.
The comparative analysis of the last three edition of National Curriculum(2007,
2011, 2017) emphasizes, that the last edition of the above-mentioned document is more adapt to the 4th goal of sustainable development statement from UN, because it covers all levels of primary education level - every school, every class and every child.
According to conducted research, which analyzed data gained from interviews
with teachers and from focus groups held with parents of multi-age classrooms in vulnerable villages consisted of few members, there are reasons to be concerned about
the implementation of the 4th goal of sustainable development approach of UN.
The problems are determined by the poverty of vulnerable groups, inappropriately unequipped schools, inequality of access to teachers development programmes,
the hopelessness of teachers and parents.
It is important to support complex initiatives, which will improve the economic condition of vulnerable villages as well as empower schools with material and human resources.

-------------------------------------
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მდგრადი განვითარების გამოწვევები სოფლის
მცირეკონტინგენტიანი სკოლებისთვის
მანანა ბოჭორიშვილი
მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი,
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველომ საკუთარი კანონმდებლობით და საერთაშორისო ვალდებულებებით უნდა უზრუნველყოს ყველა ბავშვისთვის ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა. მნიშვნელოვანია განვიხილოთ რა მდგომარეობაა საქართველოს ღარიბი

სოფლების მცირეკონტინგენტიან სკოლებში არსებულ კლას-კომპლექტებში

გაეროს მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზნთან მიმართებაში. რომელიც ითვალისწინებს - ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფას და უწყვეტი
სწავლის შესაძლებლობის შექმნას ყველასთვის.
ეროვნული სასწავლო გეგმის ბოლო სამი რედაქციის შედარებითი ანალიზიდან იკვეთება რომ ბოლო რედაქცია ბევრად უფრო მოქნილია გაეროს მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზნის შესრულების თვალსაზრისით - თითოეული სკოლის, კლასის, ბავშვის დონეზე.
ჩატარებული კვლევიდან, რომელიც ღარიბ სოფლებში მცირეკონტინგენტიანი სკოლების კლას-კომპლექტის მასწავლებლების ჩაღრმავებულ ინტერვიუებს და
მოსწავლეთა მშობლების ფოკუსჯგუფების მასალებს ეყრდნობა ნათლად იკვეთება
პრობლემები გაეროს მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზნის შესრულებასთან მიმართებაში. პრობლემები

განპირობებულია: მოწყვლადი ჯგუფების სიღარიბით,

სკოლის მწირი რესურსებით; პედაგოგთა პროფესიული განვითარების არათანაბარი
ხელმისაწვდომობით, მასწავლებელთა და მშობელთა უიმედობით.
მნიშვნელოვანია კომპლექსური ინტერვენციები რაც დადებითად აისახება,
როგორც ღარიბი სოფლების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ასევე ასეთ სოფლებში
არსებული სკოლების მატერიალურ და პროფესიულ გაძლიერებაზე.
-------------------------------------
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Some psychological problems of working with the street beggar children
Izo Bukhuleishvili, Elena Machaladze
Sukhumi State University

For the time being, the problem of homeless, beggar and, generally, "street
children", is one of the most caustic and actual issues. Who are the street beggar children and did the similar event exist in our country or not? It is known, that such problems are accompanied by big catastrophes, wars, and the important changes, occured
in the society. Many things have been changed in our country, as a result of famous
events of Georgia 15-20 years ago. Unfortunately, socially defenseless families have
multiplied. Most of the beggar children are from poor families. Most of them are of
destructive and not trustworthy concerning upbringing, in the streets they lack
warmth, care, love and so on.
Though, generation of beggar children is not a reason only of poor families.
There are many families of such category, but their children do not go or are not able
to go to the streets for beg.
Because of their heavy traumatic situation, street beggar children have essential problems: emotional-disobedience to the general rules; cognate-pedagogical backwardness; most of them do not go to schools; inability of adaptation with others and
social environment and communication.Generally, they have serious development
problems of social skills, sometimes they are also aggressive. For such children street
or Tbilisi Metro is a home, where they go from a train into another train, from a wagon into another wagon and they request charity all day long. As for parents, they wait
for them nearly on the platforms or in the streets and take "earned" money from them.
The government knows that street beggar, homeless children are one of the most
important problems and together with non-governmental organizations they try to help
them. During these years, serious steps were made towards this direction - State made
programs, activities are made, it functions the special center for crisis assistance, it is
planned to open new centers with specialists. Unfortunately, the quantity of beggar
children grows up very much. The question arises - are the methods and ways well
enough to solve the problem of beggar children. In fact, there are no appropriate technologies and acting mechanisms to solve this problem today. It also depends on our
professional abilities and citizenship position.
It is necessary to study and solve these problems by the point of view of researcher-scientists. We consider, that we must learn not only the mechanisms which cause
36

the children to do it, but also the means, which can stop these processes.
When a child is in the street, we should switch them in re-socialization program
step by step. The first step is his crisis assistant. These children are used to independent free life in the street - that is destructive independence. Not only the mechanism
of development is involved in it, but physical self-defense mechanism. It is necessary
to open various centers, filled with qualified psychologists and inclusive specialists, to
connect with the families of such children and the psycho-therapeutic work with them.
We must connect these children with such social programs, which will help to
their adaptation in environment. After this they will be able to take their real places in
thesociety.
The work is enclosed with practical materials carried out by Education Faculty
Inclusive Specialty students with street beggar children.

------------------------------------------

ქუჩის მათხოვარ ბავშვებთან მუშაობის ზოგიერთი
ფსიქოლოგიური პრობლემა
იზო ბუხულეიშვილი, ელენა მაჩალაძე
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
დღეისათვის მიუსაფარ, მათხოვარ და საერთოდ, ,,ქუჩის ბავშვთა“ პრობლემა
ერთ - ერთი ყველაზე მწვავე და აქტუალურია.
ვინ არიან ქუჩის მათხოვარი ბავშვები და არსებობდა თუ არა მსგავსი მოვლენა ჩვენს ქვეყანაში. ცნობილია, რომ ასეთი პრობლემები დიდი კატასტროფების, ომებისა და საზოგადოებაში მომხდარი მნიშვნელოვანი ცვლილებების თანმდევია. ამ ბოლო 15 – 20 წლის წინ საქართველოში დატრიალებული ცნობილი
მოვლენების გამო, ჩვენთან ბევრი რამ შეიცვალა. სამწუხაროდ, მომრავლდა სოციალურად დაუცველი ოჯახები. მათხოვარი ბავშვების უმრავლესობა კი სწორედ
უღარიბესი ოჯახებიდანაა. მთლიანად თუ არა, მათი უმრავლესობა დესტრუქციული და არაკეთილსაიმედოა მოზარდთა აღზრდის მხრივ, ბავშვებს იქ აკლიათ
სითბო, მზრუნველობა, განიცდიან მშობლიური სიყვარულის დეფიციტს და ა.შ.
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თუმცა მათხოვარ ბავშვთა კატეგორიის წარმოშობა არ არის მარტო ოჯახის სიღარიბის მიზეზი. არის ბევრი ოჯახი ასეთი კატეგორიის , მაგრამ მათი შვილები ქუჩაში
არ ან ვერ გადიან სამათხოვროდ.
ქუჩის მათხოვარ ბავშვებს თავიანთი მძიმე ტრამვული მდგომარეობიდან გამომდინარე აქვთ არსებითი პრობლემები: ემოციური - საერთო წესებისადმი დაუმორჩილებლობა; კოგნიტური - პედაგოგიური ჩამორჩენილობა, მათი უმრავლესობა არ დადის სკოლაში; თანატოლებთან და სოციალურ გარემოსთან ადაპტაციისა და კომუნიკაციის უუნარობა. ზოგადად მათ აქვთ სოციალური უნარების განვითარების მწვავე პრობლემები, ისინი ზოგჯერ გამოირჩევიან აგრესიულობითაც.
ასეთი ბავშვებისთვის ქუჩა ან თბილისის მეტროპოლიტენია სახლი, სადაც მთელი
დღის განმავლობაში დადიან მატარებლიდან მატარებელში, ვაგონიდან ვაგონში
და მოწყალებას ითხოვენ. მშობლები კი მოშორებით, პლატფორმაზე ან ქუჩაში
ელოდებიან და „გამომუშავებულ“ ფულს ართმევენ.
ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ ქუჩის მათხოვარი, მიუსაფარი ბავშვები
ქვეყნის ერთ - ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა, იგი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ცდილობს დაეხმაროს მათ. წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები - სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულია პროგრამები, გაწერილია საქმიანობები, ფუნქციონირებს კრიზისული დახმარების სპეციალური ცენტრი, იგეგმება სპეციალისტებით დაკომპლექტებული ახალი კრიზისული ცენტრების გახსნა. სამწუხაროდ, მათხოვარი ბავშვების რაოდენობა სულ უფრო მკვეთრად იზრდება. იბადება კითხვა - არის თუ არა საკმარისი ის
მეთოდები და ხერხები, რომლებსაც იყენებენ ქუჩის მათხოვარი ბავშვების პრობლემის მოგვარებისთვის. ფაქტია, რომ დღეს ნამდვილად არ არსებობს სათანადოდ მოქმედი ტექნოლოგიები და ამ პრობლემის გადაწყვეტის ქმედითი მექანიზმები. ცხადია, ამის მოგვარება დამოკიდებულია აგრეთვე ჩვენს პროფესიონალურ
შესაძლებლობებსა და მოქალაქეობრივ პოზიციაზე.
ამ პრობლემის გადასაწყვეტად, მკვლევარ - მეცნიერთა აზრით, საჭიროა ყურადღებით შევისწავლოთ ეს მოვლენები, მათი სოციალურ - ფსიქოლოგიური და
პედაგოგიური ხასიათი. ავხსნათ იგი, გამოვავლინოთ ამ მოვლენის რედუქციის ბუნება. ჩვენ ვთვლით, რომ უნდა შევისწავლოთ არა მარტო ის მექანიზმები, რომლებსაც მიჰყავთ ეს ბავშვები აქამდე, არამედ ის ბერკეტებიც, რომლებსაც შეუძლიათ ამ პროცესების შეჩერება.
როდესაც ბავშვი ქუჩაშია, ნაბიჯ - ნაბიჯ უნდა ჩავრთოთ რესოციალიზაციის პროგრამებში. პირველი კი სწორედ მისი კრიზისული დახმარებაა. ისინი ქუჩაში მიჩ38

ვეულნი არიან დამოუკიდებელ თავისუფალ ცხოვრებას - ეს არის დესტრუქციული
დამოუკიდებლობა. მასში ჩართულია არა განვითარების, არამედ მხოლოდ ფიზიკურად თვითგადარჩენის მექანიზმი. თვითგადარჩენა რომ განვითარების მექანიზმად გადავრთოთ, აუცილებელია ამ შუალედში, კრიზისული დახმარების მხრივ,
კვალიფიციური ფსიქოლოგებითა და ინკლუზიურის სპეციალისტებით დაკომპლექტებული სხადასხვა ცენტრის გახსნა, ასეთი ბავშვების ოჯახების მაქსიმალურად ჩართვა და მათთან ფსიქოთერაპიული მუშაობის წარმართვა. ეს ბავშვები
უნდა ჩავრთოთ ისეთ სოციალურ პროგრამებში, რომლებიც ხელს შეუწყობს მათ
ადაპტაციას გარემოში. ამის შემდეგ ისინი ლებენ საზოგადოებაში თავიანთი ნამდვილი ადგილის დაკავებას.
ნაშრომს თან ახლავს განათლების ფაკულტეტის ინკლუზიური საბაკალავრო
პროგრამის სტუდენტის მიერ ქუჩის მათხოვარ ბავშვებთან ჩატარებული პრაქტიკული მასალა.

--------------------------------------------------
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Multicultural school, as a place of integration
Nino Chiabrishvili, Davit Malazonia
Ilia State University. Georgia

Tamar Pkhaladze
St. Andrew the First-Called Georgian University
Of the Patriarchate of Georgia

From standpoint of the goals of multicultural education, school represents a complex
social system, consisting of interrelated factors and variables, such as: school culture, school
practice, formalized curriculum and training courses. A special attention should be paid to the
abovementioned factors in the process of school reform, however the changes should be made
individually to each of them in order to create an efficient multicultural school environment.
It needs to be considered that teachers and students already have their own
individuality and culture at the time they enter the school. In this case, reflection on existing
ones may become one of the goals of education. Multicultural education can help us in the
process of personal and group reflection. Through self-contemplation, teachers and students
have to come to the conclusion that each of them is identified with not only one particular
culture (monoculture), but he/she is a multicultural person at the same time. While discussing
with people of different cultural identities, listening to their thinking and analyzing their
reasoning, teachers and students will discover many common and different things from each
other’s cultural contexts.
When talking about multicultural school environment, one should take into
consideration that the education reform and transformation of school environment are not
aimed at replacing the diversity with monotony, but, on the contrary, they are focused on
deepening the ties between the component groups of diversity, getting them closer.
Since the communication plays a significant role in teaching and learning, it is
necessary to make it a focal point of education reform, which is aimed at improving the results
of low-performing students. The more perfectly teacher knows the reasoning style
characteristic to students of different nationalities (dynamism of mother language, vocabulary,
distinction of linguistic structure, etc), the better she/he can improve their academic
achievements. Knowledge of common communication models is useful but not enough for
ethnic groups. Teachers have to adopt/customize these diversified models to specific teaching
situations, so that such metamorphoses shall not remain unclear for students. Teachers should
learn how to identify discussion/communication skills of the students from ethnic groups and
how to react on them respectively.
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მულტიკულტურული სკოლა, როგორც ინტეგრაციის ადგილი
ნინო ჭიაბრიშვილი, დავით მალაზონია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თამარ ფხალაძე
წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტი.

მულტიკულტურული განათლების მიზნების თვალსაწიერიდან სკოლა რთული სოციალური სისტემაა, რომელიც შედგება ურთიერთდაკავშირებული ფაქტორებისა და ცვლადებისგან. ესენია: სკოლის კულტურა, სკოლის პოლიტიკა, ფორმალიზებული კურიკულუმი და სასწავლო კურსები. ზემოაღნიშნულ ფაქტორებზე განსაკუთრებით უნდა გამახვილდეს ყურადღება სკოლის რეფორმის პროცესში, მაგრამ
ცვლილება უნდა შეეხოს თითოეულ მათგანს რათა შეიქმნას ეფექტური მულტიკულტურული სკოლის გარემო.
გასათვალისწინებელია, რომ მოსწავლეებს და მასწავლებლებს სკოლაში
მოსვლის დროს უკვე აქვთ საკუთარი ინდივიდუალობა და კულტურა. ამ შემთხვევაში, განათლების ერთ-ერთ ამოცანად შეიძლება იქცეს რეფლექსია უკვე არსებულზე. მულტიკულტურული განათლება შეიძლება დაგვეხმაროს პირადი და ჯგუფური
რეფლექსიის პროცესში. მასწავლებლები და მოსწავლეები, საკუთარ თავზე დაკვირვებით, თვითჩაღრმავებით უნდა მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ თითოეული მათგანი ერთდროულად არა მხოლოდ ერთ, კონკრეტულ კულტურასთან (მონოკულტურა) იდენტიფიცირდება, არამედ მულტიკულტურული ადამიანია. განსხვავებული
კულტურული იდენტობის მქონე ადამიანებთან დისკუსიით, მათი მსჯელობის მოსმენით, და ამ მსჯელობის გაანალიზება-შეფასებით მოსწავლეები და მასწავლებლები
აღმოაჩენენ ბევრ საერთო და, ასევე, განსხვავებულ პლასტებს ერთმანეთის კულტურული კონტექსტებიდან.
მულტიკულტურულ სასკოლო გარემოზე საუბრისას უნდა ვითვალისწინებდეთ,
რომ განათლების რეფორმისა და სოციალური გარემოს ტრანსფორმაციის მიზანი
არა მრავალფეროვნების ერთფეროვნებით შეცვლის პერსპექტივაა, არამედ მრავალფეროვნების შემადგენელ ჯგუფებს შორის კავშირების გაღრმავება, მათი დაახლოება.
41

რამდენადაც კომუნიკაციას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა სწავლისა და
სწავლებისათვის, აუცილებელია, რომ ის იქცეს იმ სასწავლო რეფორმის ცენტრალურ ნაწილად, რომლის მიზანია გააუმჯობესოს დაბალი მოსწრების მქონე მოსწავლეთა შედეგები. რაც უფრო სრულყოფილად ეცოდინება მასწავლებელს სხვადასხვა ეროვნების მოსწავლეებისთვის ნიშანდობლივი მსჯელობის სტილი (მშობლიური
ენის დინამიურობა, ლექსიკური მარაგი, ლინგვისტური სტრუქტურის განსხვავებულობა და ა.შ), მით უკეთ შეძლებს გაზარდოს მათი აკადემიური მიღწევები. ეთნიკური
ჯგუფებისათვის საერთო საკომუნიკაციო მოდელების ცოდნა არის სასარგებლო,
მაგრამ არასაკმარისი. მასწავლებლებმა ეს დივერსიფიცირებული მოდელები უნდა
მოარგონ/მიუსადაგონ კონკრეტულ სასწავლო სიტუაციებს, ისე, რომ ასეთი მეტამორფოზები გაუგებარი არ დარჩეს მოსწავლეებისთვის. მასწავლებლებმა ასევე უნდა
ისწავლონ განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების მოსწავლეების სადისკუსიო-საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების ამოცნობა და მათზე შესაბამისი რეაგირება.

--------------------------------------
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Sharing Effective Strategies in Supporting
Minority Students
Lobke Dedrie, Nele Pierlet
Artevelde University College Ghent, Belgium

In Western universities, there are student support centers and departments that
support students, including students of national minorities in achieving of academic
and professional goals. The existing student support systems provide their educational,
technical and personal assistance, which are used by a number of national minority
students regularly.
The aim of the presentation is to get acquainted with the student support system;
what is this system, what is its purpose, how to use effective strategies for student
support and who is implementing them for national minority students. The focus is
made on the online student assistance programme “Studies without worries”. The
presentation also includes Interactive Design Session in which participants will design
their own Student Support System.
During the presentation will be used “Lego Serious Play“’. This method incorporates participants’ experience and background and fosters their engagement in
designing a student support system. Firstly, participants will work individually. In a
final phase, they will put their ideas together. At the end of the presentation relevant
conclusions and recommendations will be provided.

----------------------------ეროვნული უმცირესობების სტუდენტთა მხარდაჭერი
ეფექტური სტრატეგიების გაზიარება
ლობკე დედრი, ნელე პიერლეტი
არტეველდის უნივერსიტეტის გენტის კოლეჯი, ბელგია
დასავლეთის ქვეყნების უნივერსიტეტებში არსებობს სტუდენტთა მხარდაჭერის
ცენტრები და განყოფილებები, რომლებიც ეხმარებიან სტუდენტებს, მათ შორის
ეროვნულ უმცირესობებს აკადემიური და პროფესიული მიზნების მიღწევაში. აღნიშ43

ნული ცენტრები უზრუნველყოფენ მათ საგანმანათლებლო, ტექნიკურ, პიროვნულ
და სოციალურ მხარდაჭერას, რითაც მრავალი ეროვნული უმცირეობების მქონე
სტუდენტი რეგულარულად იყენებს.
პრეზენტაციის მიზანია სტუდენტური მხარდაჭერის სერვისების გაცნობა; თუ რას
წარმოადგენს ეს სერვისები, რა არის მათი დანიშნულება, როგორ ხდება სტუდენტური სერვისების გამოყენება და ვინ ახორციელებს მხადაჭერის ეფექტურ სტრატეგიებს
ეროვნული უმცირესობების სტუდენტებისთვის. აქტენტი გაკეთებულია სტუდენტთა
ონლაინ დახმარების პროგრამაზე „სწავლა შფოთვის გარეშე“. პრეზენტაცია მოიცავს
ასევე ინტერაქტიულ სესიას, რომლის მონაწილეები შეიმუშავებენ საკუთარ სტუდენტურ მხარდაჭერის სისტემას.
გამოყენებული იქნება „ლეგოს სერიოზული თამაში“. ეს მეთოდი აერთიანებს
მონაწილეთა გამოცდილებას და ხელს უწყობს მათ ჩართულობას სტუდენტის მხარდაჭერის სისტემის შემუშავებაში. თავდაპირველად მონაწილეები ინდივიდუალურად
იმუშავებენ, ბოლოს კი თავიანთ იდეებს გააერთიანებენ. პრეზენტაციის ბოლოს წარმოდგენილი იქნება სათანადო დასკვნები და რეკომენდაციები.
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Development of inclusive education in Georgia
Eka Dgebuadze
The Ministry of Education and Science of Georgia

The Ministry of Education and Science of Georgia has started developing Inclusive Education Since 2005. Despite many obstacles, the education system has carried out significant steps for developing Inclusive Education. According to the Low of
General Education, Inclusive Education is recognized as a compulsory educa
tion. Under the Ministry of Education and Science the multidisciplinary team works to
determine special education needs of students by the instruments adapted on Georgian
evaluation forms. The ministry is working on developing Georgian sign Language. It
recognized Georgian Sign Language as a learning language in schools. The ministry is
developing various methodologies of teaching and learning. It has developed alternative curriculum for sensory and multiple disability students.A new profession of Special
Teacher has emerged. Public schools are provided with additional financial support.
The Teacher Professional Development Center is implementing different training programs for teachers, relevent specialists and parents. Ilia State University carris out
Master program in “Special Education”. To provide an access to education and support for all children at school, the Ministry implements “Social Inclusion” and “Second Chance Education” programs. In spite of implemented activates, Inclusive Education faces many challenges. The policy of the Ministry of Education and Science is
to offer high quality education to the students with Special Education Need.

---------------------------
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ინკლუზიური განათლების განვითარება
საქართველოში
ეკა დგებუაძე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ინკლუზიური განათლების განვითარება 2005 წლიდან დაიწყო. მრავალი დაბრკოლების მიუხედავად დღეს განათლების სისტემამ ინკლუზიური განათლების განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა. „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით ინკლუზიური განათლება აღიარებულია განათლების სავალდებულო ფორმად. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში
ფუნქციონირებს კვალიფიციური მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც ადგენს
მოსწავლის/პირის საგანმანათლებლო საჭიროებას ქართულ ნორმებზე ადაპტირებული შეფასების ინსტრუმენტებით. მუშაობს ქართული ჟესტური ენის განვითარებაზე,
ქართული ჟესტური ენა აღიარა სასწავლო ენად. მუშაობს მრავალფეროვანი სწავლების მეთოდოლოგიის განვითარებაზე. შეიმუშავა ალტერნატიული სასწავლო
გეგმა სენსორული და მძიმე და მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებითვის.
გაჩნდა სპეციალური მასწავლებლის პროფესია, სკოლები ინკლუზიური განათლების
მხარდასაჭერად იღებენ დამატებით დაფინანსებას. შექმნილია სატრენინგო მოდულები მასწავლებლებისთვის, შესაბამისი სპეციალისტებისთვის, მშობლებისთვის.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს „სპეციალური განათლების“ სამაგისტრო პროგრამას. ყველა ბავშვისთვის განათლების უფლების და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება „სოციალური ინკლუზიის“ და
„განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა“ პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც
ცდილობს უზრუნველყოს ყველა ბავშვის განათლების მიღების უფლება. მიუხედავად
განხორციელებული ღონისძიებებისა ინკლუზიური განათლება დგას მრავალი
გამოწვევის წინაშე. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პოლიტიკაა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს შესთავაზოს ხარისხიანი
განათლება.
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Teaching English to Students with Learning
Disabilities: Developing Writing Skills
Shorena Dzamukashvili, Ana Gigauri

Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia

It is important to incorporate inclusive principles in education at the university
level. This will ensure high quality education for students with learning disabilities.
In the frame of DARE Project (coordinated with Israel) we carried out research.
Its aim was to find out students learning needs and disabilities. The subjects of the
study were the students of Iakob Gogebashvili Telavi State University. They were 519
in all. The questionnaire comprised 14 closed-ended and open-ended questions. 8,2 %
of the respondents said that they have some kinds of special educational needs. Quite a
large number of students claim that they have attention, reading, writing, arithmetic
calculation, etc. problems/difficulties. It turned out that the most frequent problem is
connected with writing.
Based on the results of the study it is necessary to identify these language
learners. Besides, universities should provide support system and services for these
students.
In modern world people communicate with one another by the means of internet. Their language of communication is often English. Hence, it is essential to develop writing skills while teaching English.
It is claimed that students with learning disabilities are characterized by difficulties in organizing and writing their ideas and thoughts. They usually cannot successfully plan writing process and finally revise their papers. These language learners
may possess vocabulary and grammatical constructions but they still fail to express
themselves in writing. The reason of their failure is usually disability of incorporating
and using writing strategies in the process. Consequently, students with learning
disabilities are in need of finding and teaching appropriate writing strategies to improve their writing performance.
The article deals with the different stages of the writing process and the strategies/techniques that might be utilized to improve writing of students with learning disabilities.
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ინგლისური ენის სწავლება დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე
სტუდენტებისთვის (წერის სწავლების მაგალითზე)
შორენა ძამუკაშვილი, ანა გიგაური
თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საუნივერსიტეტო განათლებაში ინკლუზიური პრინციპების დანერგვა

გა-

ნსხვავებული შესაძლებლობებისა და სირთულეების მქონე სტუდენტებს ხარისხიანი
განათლების მიღების საშუალებას აძლევს. ისრაელის კოორდინატორობით პროექტ DARE-ს ფარგლებში ჩატარდა სტუდენტთა სწავლასთან დაკავშირებული საჭიროებების კვლევა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გამოიკითხა 519 სტუდენტი. მათგან 8,2 %-მა დაკონკრეტების გარეშე
აღნიშნა, რომ აქვს სწავლების სირთულე. საკმაოდ მაღალი პროცენტული რაოდენობის სტუდენტი, უკვე კონკრეტულად მიუთითებს უყურადღებობასთან დაკავშირებულ, კითხვის, წერის სწავლების და მათემატიკური უნარ-ჩვევების სირთულეებზე.
სტუდენტების ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი წერასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ასახელებს. გამომდინარე კვლევის შედეგებიდან აუცილებელია
მოხდეს იდენტიფიცირება და მხარდამჭერი ფორმებისა და მომსახურების შეთავაზება უნივერსიტეტის მხრიდან.
თანამედროვე მსოფლიოში ჩვეულებრივი გახდა ადამიანთა ურთიერთობა
ინტერნეტის საშულებით. მათი საკომუნიკაციო ენა კი ხშირად ინგლისურია. ამრიგად,
წერის უნარ-ჩვევის განვითარებას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ინლისური ენის
სწავლების დროს.
დადგენილია, რომ დასწავლი უნარის დარღვევის მქონე ენის შემსწავლელებს,
მიუხედევად იმისა, ფლობენ თუ არა ლექსიკურ მარაგს და გრამატიკულ კონსტრუქციებს, უჭირთ მათი ნააზრევის ჩამოყალიბება და დაწერა, წერის პროცესის დაგეგმვა
და ბოლოს ნაწერის რედაქტირება. ამ პრობლემის მიზეზი ჩვეულებრივ მათ მიერ
წერის სტრატეგიების არასათანადო გამოყენებაა. შესაბამისად, წერის უნარის დარღვევის მქონე ენის შემსწავლელებისთვის შესაფერისი სტრატეგიების შერჩევა და სწავლება ხელს შეუწყობს მათი წერის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას.
სტატიაში განხილულია წერის სხვადასხვა ეტაპი და თითოეულ ეტაპზე განსახორციელებელი სტრატეგიები.
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Narrative interviewing to ressurect alternative desirable
identity descriptions
Ovidiu Gavrilovici

“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania

Theoretical background
The experiences and the abilities of people who surpass marginalization are rarely
studied topic. This study is a qualitative case study research based on narrative
approaches (White, 2007).
Methods
The report underlines the narrative interviewing methodology applied in situations of
socially vulnerable groups. The case example presents the principles, the method, and
excerpts of video recording and transcripts from a “definitional ceremony” – a
narrative therapy practice of conversation with public, having in the centre a person
with particular life experiences which result in marginalization, segregation and
isolation.
Results
The case study depicts the narrative facilitated conversations with a person who lives
with the effects of schizophrenia and a past of violence and alcohol abuse while in a
long process of social and professional reinsertion and rehabilitation, including access
to adult education. The study identifies the alternative desirable identity descriptions
that are recruited from the life experiences of the person in the centre and circulated
during the group interview and beyond.
Conclusions
There is a lack of opportunities to systematically engage in respectful interactions
related to dignifying professional/social identity of persons who are marginalized.
Narrative interviews are useful practices to complete the communication competencies
and attitudes of staff and academics or educators in order to ressurect pro-social and
educational prone desirable identity descriptions. These identity descriptions have an
agentic or motivational effect on engaging the persons in developing directions of
their lives, including re-entering in education.
Actions/Recommendations/Impact. The study results suggests there is a need to
support the academic and educational staff to develop narrative competencies in order
to recruit and support alternative, desirable identity personal and professional
conclusions or narratives of previously marginalized persons.
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ნარატიული ინტერვიუ, რომელიც ალტერნატიულ და
სასურველ იდენტურობათა აღწერილობებს აღადგენს
ოვიდიუ გავრილოვიჩი

იასის ალექსანდრუ იოან გუზას უნივერსიტეტი,
რუმინეთი

თეორიული ფონი
იმ ადამიანთა გამოცდილებანი და შესაძლებლობები, რომლებიც გადალახავენ მარგინალიზაციას იშვიათ გამოკვლეულ თემათა რიცხვს მიეკუთვნება. ეს არის თვისებრივი კვლევა, რომელიც ეფუძნება ნარატიულ მიდგომებს (White, 2007).
მეთოდები
მოხსენებაში ხაზგასმულია სოციალურად დაუცველი ჯგუფების სიტუაციებში გამოყენებული ნარატიული ინტერვიუების მეთოდოლოგია. მაგალითისთვის წარმოდგენილია „დეფინიციური ცერემონიალის“ - ვიდეოჩანაწერისა და ტრანსკრიპციის
პრინციპები, მეთოდები და ნაწყვეტები - ხალხთან გასაუბრების ნარატიული თერაპიის პრაქტიკა, რომელსაც ცენტრში ჰყავს კონკრეტული ცხოვრებისეული გამოცდილების მქონე პირი, მარგინალიზაციის, სეგრეგაცის და იზოლაციის შედეგით.
შედეგები
შემთხვევის ანალიზი ასახავს ნარატიულ საუბრებს პიროვნებასთან, რომელიც
სოციალური და პროფესიული რეაბილიტაციის ხანგრძლივ პროცესში ცხოვრობს შიზოფრენიის შედეგითა და ძალადობის და ალკოჰოლური სასმელების მოხმარების
წარსულით. რეაბილიტაცია მოიცავდა ზრდასრულთა განათლების ხელმისაწვდომობას. კვლევა ალტერნატიული სასურველი იდენტურობის აღწერების იდენტიფიცირებას ახდენს,რომლებიც შეგროვებულია ცენტრში მყოფი ადამიანის ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან და მის ფარგლებს გარეთ ინტერვიუებიდან.
დასკვნები
აღინიშნება სისტემიურად ჩართვის შესაძლებლობების ნაკლებობა ურთიერთპატივსცემულ ურთიერთობებში, რომლებიც დაკავშირებულია იმ პირთა პროფესიულ /
სოციალურ იდენტობის ღირსებასთან, რომლებიც მარგინალიზებულია. ნარატიული
ინტერვიუ სასარგებლო პრაქტიკებია იმისათვის, რომ შესრულდეს საკომუნიკაციო
50

კომპეტენციები და პერსონალის, აკადემიკოსებისა და პედაგოგების დამოკიდებულება, რათა აღდგეს პრო-სოციალური და საგანმანათლებლო მიდრეკილების სასურველი იდენტურობის აღწერები. ამ პირადობის აღწერილობებს აქვთ აგენტური ან
მოტივაციური ეფექტი პიროვნებების ჩასართავად მათი ცხოვრების მიმართულებების
გასავითარებლად, მათ შორის განათლების მიღებისას.
ქმედებები / რეკომენდაციები / გავლენა
კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ აკადემიური და საგანმანათლებლო პერსონალის მხარდასაჭერად აუცილებელია ნარატიული კომპეტენციების განვითარება,
რათა მოხდეს ალტერნატიული, სასურველი იდენტურობის პირადი და პოფესიული
დასკვნების ან ადრე მარგინალიზებული პირების ნარატივების აღდგენა და
მხარდაჭერა.

----------------------------------------
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Using adapted lessons in the process of studying
Elza Garakanidze
Sokhumi State University, Georgia

An access to the education is a fundamental right of every child according to
the Children’s Rights Convention. Every right mentioned in the convention concerns
each child without any discriminative exception. Recognition of children’s rights has
not only theoretical basis. Children’s rights are exercised in every country of the world
on the legislative, administrative and executive levels.
• Many children undergo difficulties during the learning process which can be
caused by their physical, intellectual, social, emotional, linguistic and other
conditions. However, it is a duty of the country’s educational system to look
for each child’s successful way of learning.
• School provides integration of students with special educational needs in the
educational process alongside other students. A student needs special education if he/she cannot pass the minimal requirements of the national curriculum
and requires special educational service.
• School creates the individual study plan based on the national curriculum
which itself is a part of the school curriculum. It concerns every aspect of the
students with special educational needs, the ways of implementation, students’
interests and individual capabilities.
• In order to engage all the students equally in the process of studying active use
of adapted lessons is important. It promotes transferring the knowledge according to the objectives of each student.

--------------------------------------
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ადაპტირებული გაკვეთილების გამოყენება
სასწავლო პროცესში
ელზა გარაყანიძე
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბავშვის უფლებების კონვენციის თანახმად, განათლების მიღება ყველა ბავშვის
ფუნდამენტური უფლებაა. კონვენციაში გამოკვეთილი თითოეული უფლება ეხება
ყველა ბავშვს, ყოველგვარი დისკრიმინაციული გამონაკლისის გარეშე. ბავშვის უფლებათა ამგვარ ფართო აღიარებას მხოლოდ თეორიული საფუძველი არ გააჩნია.
მსოფლიოს თითოეულ ქვეყანაში ბავშვის უფლებები განმტკიცებულია კონკრეტული
ღონისძიებებით საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ და აღმასრულებელ სფეროებში.
•

სწავლისას ბევრი ბავშვი განიცდის სწავლასთან დაკავშირებულ სირთულეებს, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს მოსწავლის ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა მდგომარეობით.
ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის ვალდებულებას კი წარმოადგენს მოძებნოს ყველა ასაკის ბავშვის წარმატებით სწავლების გზები.

•

სკოლა უზრუნველყოფს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში სხვა მოსწავლეებთან (თანატოლებთან) ერთად. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე, რომელიც, ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო
გეგმით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნებს და საჭიროებს სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას.

•

სკოლა შეიმუშავებს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას ეროვნულ სასწავლო
გეგმაზე დაყრდნობით, რომელიც წარმოადგენს სასკოლო სასწავლო გეგმის
ნაწილს. იგი მაქსიმალურად ითვალისწინებს სსსმ მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს.

•

ყველა მოსწავლის თანაბარი ჩართულობისათვის სასწავლო პროცესში აქტიურად გამოსაყენებელია ადაპტირებული გაკვეთილები, რომელიც ხელს
შეუწყობს თითოეული მოსწავლისათვის დასახული მიზნის შესაბამისი ცოდნის გადაცემას.
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For the issue of importance of a museum, as an intercultural agent
(the project of the National Centre of Manuscripts “The Construction of the Peace
through Intercultural Education – Youth Camp for IDP students from Abkhazia”)
Irina Gogonaia

Korneli Kekelidze Georgian National centre of Manuscripts,Geogria

Korneli Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts keeps one of the
largest and important manuscript collection throughout the country. There are in fact
gathered the whole manuscript heritage of the country: the “Historic Memory” of
ancient Georgia, as well as thoughts of public figures of new and the newest periods in
form of their private archives. The existence of the collection leads the positioning of
this scientific-research institution as a museum.
Based on the collection kept, the National Centre of Manuscripts developed
the educational project “The Construction of the Peace through Intercultural Education – Youth Camp for IDP students from Abkhazia”, which was executed in 2014,
within the civil and cultural education sub-program of the Ministry of Education and
Culture of the Autonomous Republic of Abkhazia. The participants of the camp were
the students of LEPL V. Vekua Abkhazia N3 and N2 public schools.
The educational activities of the camp included traditional sources of historic
science – the private archives of Georgian writers and public figures, historic documents, manuscript books, which were thematically connected to the Abkhazia. As
well as above-mentioned sources, the program provided the utilization of alternative
sources – verbal stories.
The educational program included three components: learning course (lectures,
interactive activities and workshops); students’ independent work (homework that
included the collection of photos, items and verbal stories connected to the Abkhazia);
the thematic exhibition-presentation based on the independent work of the students
(Abkhazia Kept on Photo; Memories Revived through the Items; Interviews – verbal
stories).
One of the most important component of the program was the collection and
presentation of the verbal stories of IDPs from Abkhazia by the students, accordingly
within the project the special attention was paid to the: 1. Organization of independent
work within the students, through developing organizational tools – study cards; 2.
Presentation of verbal stories, considering the intercultural aspects.
Based on our observation, the role of the museum, as an intercultural agent is
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important. Furthermore, the development of multicultural education and intercultural
sensitivity in museum educational programs for the students requires the development
of appropriate interactive methods and organizational tools.

---------------------------------------------------

მუზეუმის, როგორც ინტერკულტურული აგენტის,
მნიშვნელობის საკითხისათვის

(ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტი „მშვიდობის მშენებლობა
ინტერკულტურული განათლების გზით - ახალგაზრდული ბანაკი აფხაზეთიდან
დევნილი მოსწავლეებისათვის“ )
ირინა გოგონაია
კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სახელმწიფოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი
ხელნაწერი კოლექციაა დაცული. აქ ფაქტობრივად თავმოყრილია ჩვენი ქვეყნის
მთელი წერილობითი მემკვიდრეობა: როგორც ძველი საქართველოს ’’ისტორიული
მეხსიერება’’, ისე ახალი და უახლესი პერიოდის საზოგადო მოღვაწეთა ნააზრევი მათი პირადი არქივების სახით. კოლექციის არსებობა განაპირობებს ამ სამეცნიეროკვლევითი დაწესებულების, როგორც მუზეუმის, პოზიციონირებას.
ცენტრში დაცული კოლექციების საფუძველზე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში შემუშავდა საგანმანათლებლო პროექტი „მშვიდობის მშენებლობა ინტერკულტურული განათლების გზით - ახალგაზრდული ბანაკი აფხაზეთიდან დევნილი მოსწავლეებისათვის“, რომელიც განხორციელდა 2014 წელს აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სამოქალაქო და კულტურის განათლების ქვეპროგრამის ფარგლებში. ბანაკში მონაწილეობა მიიღეს სსიპ
ვ. ვეკუას სახელობის აფხაზეთის №3 და სსიპ აფხაზეთის №2 საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა.
ბანაკის საგანმანათლებლო აქტივობებში გამოყენებულ იქნა საისტორიო
მეცნიერების ტრადიციული წყაროები - ცენტრის ქართველ მწერალთა და საზოგადო
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მოღვაწეთა პირადი არქივები, ისტორიული დოკუმენტები, ხელნაწერი წიგნები, რომლებიც თემატურად აფხაზეთთან იყო დაკავშირებული. აღნიშნული ტრადიციული
წყაროების პარალელურად პროგრამა ითვალისწინებდა ალტერნატიული წყაროების - ზეპირი ისტორიების - გამოყენებას.
საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავდა სამ კომპონენტს: სასწავლო კურსს
(ლექციებს, ინტერაქტიულ აქტივობებსა და ვორქშოფებს); მოსწავლეთა დამოუკიდებელ მუშაობას (საშინაო დავალების ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებდა აფხაზეთთან დაკავშირებული ფოტოების, ნივთების და ზეპირი ისტორიების შეგროვებას);
მოსწავლეთა დამოუკიდებელი მუშაოების შედეგების თემატურ გამოფენა-პრეზენტაციას (ფოტოზე დარჩენილი აფხაზეთი; ნივთებით გაცოცხლებული მოგონებები; ინტერვიუები - ზეპირი ისტორიები).
ბანაკის პროგრამის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს მოსწავლეების მიერ ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილებში ზეპირი ისტორიების შეგროვება და წარდგენა
შეადგენდა, შესაბამისად, პროექტის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო: 1. მოსწავლეთა დამოუკიდებელი მუშაობის ორგანიზებას სპეციალური ორგანიზაციული საშუალებების -სასწავლო ბარათების - შემუშავების გზით; 2. ზეპირი ისტორიების წარდგენას, ინტერკულტურული ასპექტების გათვალისწინებით.
ჩვენი დაკვირვებით, მუზეუმის, როგორც ინტერკულტურული აგენტის, როლი
მნიშვნელოვანია. ამავე დროს, მოსწავლეებისათვის განკუთვნილ სამუზეუმო საგანმანათლებლო პროგრამებში მუკტიკულტურული განათლება და ინტერკულტურული
მგრძნობელობის განვითარება შესაბამისი ინტერაქტიული მეთოდებისა და ორგანიზაციული საშუალებების შემუშავებას მოითხოვს.
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Career Growth and Employment Perspectives
of Ethnic Minority Students and Graduates
Natia Gorgadze
Centre for Civil Integration and Inter-Ethnic Relations, Georgia

The paper sheds light into the aspects of professional development, career
growth and employment perspectives of ethnic minority students and graduates who
were enrolled in Georgian Higher Educational Institutions as a result of the Affirmative Action. The findings introduced in this paper are based on the results of the studyresearch conducted in 2017 and having three specific objectives, namely: 1. To analyse labour market particularities from the students’ perspectives; 2. To learn capacity
and policy of Georgian state universities with regard to the career growth and employment; 3. To learn perceptions of ethnic minority students and graduates towards their
employment opportunities. In response to the research objectives the desk research of
available vacancies in the country for the three year period took place. The qualitative
research of career growth centres at five state universities was conducted. 75 ethnic
minority students and graduates were surveyed and 1 focus group organized. The results of the research verified that in general wide range of cognitive, instrumental and
interpersonal skills as well professional experience are required for an employment.
The universities are less oriented on a development of those skills and on provision of
practical experience though. The ethnic minority students and graduates have a good
understanding of the labour market requirements and accordingly well-coordinated
state policy would increase their employment potential.
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ეთნიკური უმცირესობების სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების კარიერული
ზრდისა და დასაქმების პერსპექტივები
ნათია გორგაძე

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი
ურთიერთობების ცენტრი

სტატიაში განხილულია საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა პროფესიული განვითარების, კარიერული ზრდისა და დასაქმების პერსპექტივები, რომელიც ეფუძნება
2017 წელს ჩატარებულ კვლევის შედეგებს. ძირითადი მიზნის შესაბამისად,
განისაზღვრა კვლევის სამი კონკრეტული ამოცანა: 1.ქვეყანაში არსებული ზოგადი
კონტექსტის შესწავლა სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების პერსპექტივიდან; 2.კარიერული ზრდისა და დასაქმების პოლიტიკისა და შესაძლებლობების შესწავლა სამიზნე უნივერსიტეტებში; 3.ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა აღქმებისა და მოლოდინების შესწავლა
საკუთარ დასაქმების პერსპექტივებთან მიმართებით; შესაბამისად, განხორციელდა
სამაგიდე კვლევა, რომლის ფარგლებშიც გაანალიზდა დასაქმების ბაზარზე არსებული ვაკანსიების რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები სამწლიან ჭრილში; განხორციელდა სამიზნე უნივერსიტეტების კარიერული ზრდის ცენტრების თვისობრივი ანალიზი და გამოიკითხა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი 75 სტუდენტი და კურსდამთავრებული კითხვარებისა და ფოკუსჯგუფის მეშვეობით. კვლევის შედეგების მიხედვით, დასაქმების ბაზარი ორიენტირებულია მრავალფეროვანი
უნარჩვევებსა და პრაქტიკულ გამოცდილებაზე, რომელთა განვითარების ხედვა და
ხელშეწყობა ნაკლებად არის ინტეგრირებული საუნივერსიტეტო პროგრამებსა და
პოლიტიკაში. სტუდენტებს /კურსდამთავრებულებს გააჩნიათ შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა მკაფიო აღქმა, ხოლო კოორდინირებული სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების შემთხვევაში კი, დასაქმების მაღალი პოტენციალი.
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Providing supportive environment to students with special educational needs
in high education institutions
Ekaterine Gigashvili
Gori State Teaching University, Georgia

Inclusive education is no longer a novelty for the education system of Georgia,
although inclusion, as an approach, is still not equally implemented at all stages of the
education system. The “locked” system of the special schools existing in Georgia prior
to 2006, which was giving education to the students with special educational need, did
allow graduates to be partially ready for life, but was lacking the possibility of continuing their studies. As a result of the decentralization process of the education system,
special schools have changed their status and as public schools are integrated into the
part of the common school system. The open discussion on inclusive education in Georgia, as the educational concept, started in 2004-2005 and the first project for schools
was implemented with the support of the Government of Norway. Later, along with
other activities, this activity was followed by the introduction of inclusive education
training course as the new component in the university education and later, by promoting the introduction of inclusive education in vocational education system.
It has to be mentioned, that inculcation and implementation of inclusive
education, despite the good will and the support of the state, is absolutely unimaginable without the support of the relevant material or human resources. At this stage,
at the levels of general and secondary education, it can be said that, with difficulties,
but implementation of the inclusive education component is supported and relevant legislative amendments are made, namely, teachers’ training, changes in the national
curriculum, prescribing the obligations related to inclusion in the strategic documents
of education policy and creation of the strategic document of inclusive education in
vocational education.
Currently, promotion of inclusive education at the level of higher education is
initiated and supported by the state, by conveying it in elaborating standards of authorization and accreditation, in particular, according to the new standards, the higher
education institution is obliged to provide access to education for students with special
needs of disabilities, and to give them the possibility of social integration by strengthening the possibilities of receiving education. Based on the same principle, the records in the sub-standards related to educational program structure and content are of
general character and are linked to the elaboration of an individual curriculum.
Through individual curriculums, higher education institution takes different neces59

sities, needs and academic preparedness into consideration and allows their uninterrupted engagement in educational process. According to the undertaken obligations,
through individual curriculum, higher education institution offers relevant forms and
conditions of learning-teaching and evaluating, taking into consideration students’
different needs, special educational necessities and academic preparedness, as well as
the possibility of conducting learning process in the adapted environment and if needed, relevant human resources.
The possibility of obtaining higher education for students with special needs or
disabilities is still a problem. Currently, in reality, to satisfy the requirements of the
authorization standards of higher education institutions, they have the adapted environment for people with special need, which means only adapting ramps and bathrooms,
but they do not have modified curriculums, as well as human resources who could
elaborate the form of individual curriculum, they do not have manuals and literature
on Braille font or gesture language, access to higher education for people with special
needs and possibilities is not supported by appropriate material-technical base, as well
as human resources with appropriate equipment. The study about the characteristics of
inclusive environment in the higher education institutions of Georgia and attitudes
towards students with special need or disabilities, is not large and does not have systemic nature, but the findings of analysis of our survey allows us to develop some
recommendations and approaches.
1. Implementation of research practice of the necessities in the university society
2. The attitudes of the university society towards people with special needs and
disabilities should be changed.
3. The contents of the educational programs need to be changed and modified.
4. Strategies of learning and teaching should be adjusted to people with special
needs and disabilities.
5. Infrastructural projects should be implemented in the universities in order to
improve and support of environment for inclusive education.
6. Activities of academic society should be supported by creating university resource centers.
7. The guidebook for university society, administrative and technical staff should
be elaborated in order to provide better service for people with special needs
and disabilities, as well as to create safe and well-disposed environment.
8. In order to increase awareness of people with special needs and disabilities,
access to information of the website should be available within the reasonable
timeframe.
9. Distant learning opportunities should be created for people with special needs
and disabilities.
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10. Considering the possibilities of people with different disorders, special textbooks and/or audio-visual technical resources should be provided to the people with special need and disabilities.

--------------------------------------------------------------

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტთა
ხელშემწყობი გარემოს უზრუნველყოფა უმაღლეს საგანმანთლებლო
დაწესებულებებში
ეკატერინე გიგაშვილი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

საქართველოს განათლების სისტემისთვის ინკლუზიური განათლება სიახლეს აღარ წრმოადგენს, თუმცა ინკლუზია, როგორც მიდგომა, განათლების სისტემის ყველა საფეხურზე, თანაბრად ჯერ კიდევ არ არის დანერგილი. 2006 წლამდე
საქართველოში არსებული სპეციალური სკოლების „ჩაკეტილი“ სისტემა, რომელიც
სპეციალური საგანამანთლებლო სჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების უზრუნველსაყოფად არსებობდა, კურსდამთავრებულთათვის ცხოვრებისთვის ნაწილობრივი მომზადების შესაძლებლობას იძლეოდა და მოკლებული იყო

სწავლის

შემდგომი გაგრძლების შესაძლებლობას. განათლების სისტემის დეცენტრალიზაციის შედეგად სპეცსკოლებმა სტატუსი შეიცვალეს და საჯარო სკოლების სახით საერთო სასკოლო სისტემის ნაწილთან ინტეგრაცია განიცადეს. საქართველოში ინკლუზიურ განათლებაზე, როგორც საგანამანთლებლო კონცეფციაზე ღია საუბარი 20042005 წლიდან დაიწყო და ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით განხორციელდა პირველი პროექტი სკოლებისთვის. შემდგომში სხვა აქტივობებთან ერთად ამ ინიციატივას, საუნივერსიტეტო განათლებაში ახალი კომპონენტის- ინკლუზიური განათლების სასწავლო კურსის დანერგვა, ხოლო მოგვიანებით, პროფესიულ განათლებაში
ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობა მოჰყვა.
აღსანიშნავია, რომ ინკლუზიური განათლების დანერგვა და მისი განხორციელება, სახელმწიფოს მხრიდან კეთილი ნებისა და ხელშეწყობის მიუხედავად, შესაბამისი მატერიალური თუ ადამიანური რესურსის მხარდაჭერის გარეშე სრულიად
წარმოუდგენელია. ამ ეტაპისთვის ზოგადი და საშუალო განათლების საფეხურზე,
შეიძლება ითქვას, სირთულეებით, მაგრამ მაინც მოხდა ინკლუზიური განათლების
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კომპონენტის დანერგვის უზრუნველყოფა დაა საკანონმდებლო ცვლილებებით
მხარდაჭერა, კერძოდ, მასწავლებელთა გადამზადება, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში
განხორციელებული ცვლილება, განათლების პოლიტიკის სტრატეგიულ დოკუმენტებში ინკლუზიასთან დაკავშირებული ვალდებულებების გაიწერა და პროფესიულ
განათლებაში ინკლუზიური განათლების სტრატეგიული დოკუმეტის შექმნა.
დღეისათვის, უმაღლესი განათლების საფეხურზე ინკლუზიური განათლების
ხელშეწყობა უკვე ინიცირებული და მხარდაჭერილია სახელმწიფოს მხრიდან რაც
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტების შემუშავებით იქნა გამოხატული
კერძოდ: ახალი სტანდარტებით, უმაღლესი საგანამანთლებლო დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს სსსმ ან შშმ პირთათვის განათლების ხელმისაწვდომობა
და განათლების შესაძლებლობების გაძლიერებით მისცეს მათ სოციალური ინტეგრაციის შესაძლებლობა. ამავე პრინციპზე დაყრდნობით, ქვესტანდარტში საგანმანთლებლო პროგრამის სტრუქტურასა და შინაარსთან დაკავშირებით არის ზოგადი
ხასიათის ჩანაწერები, რომელიც ინდივიდულური სასწავლო გეგმის შემუშავებასთნ
არის დაკავშირებული. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების მეშვეობით უსდ უზრუნველყოფს

სტუდენტების

განსხვავებული

მოთხოვნების,

საჭიროებებისა

და

აკადემიური მომზადების გათვალისწინებას და მათ შეუფერხებელ ჩართულობას
საგანმანათლებლო პროცესში. აღებული ვალდებულებების მიხედვით ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტის განსხვავებული მოთხოვნების, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და აკადემიური მომზადების
გათვალისწინებით სწავლა-სწავლების, შეფასების სათანადო ფორმებისა და პირობების შეთავაზებას, ამასთან სასწავლო პროცესის ადაპტირებულ გარემოში განხორციელების შესაძლებლობას და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ადამიანური
რესურსით უზრუნველყოფას.
სსსმ ან შშმ სტუდენტისთვის უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა
ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს. მიმდინარე პერიოდში, რეალურად, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ავტორიზაციის სტანდარტის დაკმაყოფილების მიზნით, აქვთ ადაპტირებული გარემო სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებისთვის,
რაც მხოლოდ პანდუსებით და სველი წერტილების ადაპტირებით ვლინდება, მაგრამ
არ გააჩნიათ მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმები, არ ყავთ ადამიანური რესურსი,
ვინც ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარმატს შეიმუშავებს, არ გააჩნიათ მაგალითად ბრაილის შრიფტი, ჟესტური ენის სახელმძღვანელოები და ლიტერატურა,
უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა შშმ ან სსსმ პირტათვის არ არის მხარდაჭერილი სათანადო მატერიალურ-ტქნიკური ბაზით და ასევე ადამიანური რესურსით,
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შესაბამისი აღჭურვილობით. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ინკლუზიური გარემოს მახასიათებლების და სსსმ ან/და შშმ სტუდენტთა მიმართ დამოკიდებულებების კვლევა არ არის მასშტაბური და სისტემური ხასიათის, თუმცა ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის ანალიზის შედეგები რამდენიმე რეკომენდაციის თუ მიდგომის
შემუშავების შესაძლებლობას იძლევა.
11. უნდა დაინერგოს საჭიროებების კვლევის პრაქტიკა საუნივერსიტეტო საზოგადოებაში;
12. უნდა შეიცვალოს სსსმ და შშმ პირების მიმართ საუნივერსიტეტო საზოგადოების დამოკიდებულება;
13. ცვლილებები უნდა განიცადოს საგანამანათლებლო პროგრამების შინაარსმა და მოხდეს მათი მოდიფიცირება;
14. სწავლისა და სწავლების სტრატეგიები უნდა იყოს სსსმ და შშმ პირებზე მორგებული;
15. უნივერსიტეტებში გარემოს გაუმჯობესების და ინკლუზიური განათლების
მხარდაჭერისთვის უნდა მოხდეს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება;
16. საუნივერსიტეტო რესუსრს-ცენტრების შექმნის გზით მხარდაჭერილი უნდა
იყოს აკადემიური საზოგადოების საქმიანობა;
17. სსსმ და შშმ პირთა უკეთ მომსახურებისა და შესაბამისი უსაფრთხო და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნის თვალსაზრისით სასურველია საუნივერსიტეტო საზოგადოებისთვის, ადმინისტრაციისა და დამხამრე პერსონალისთვის შემუშავდეს გზამკვლევი;
18. სსსმ და შშმ პირთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით ხელმისაწვდომი
უნდა გახდეს ინფორმაციის გონივრულ ვადებში მიღება ვებგვერდის საშუალებით;
19. სსსმ და შშმ პირთათვის უნდა შეიქმნას დისტანციური სწავლების შესაძლებლობები;
20. სხვადასხვა დარღვევის მქონე პირთა შესაძლებლობების გათვალისწინებით
უნდა მოხდეს სპეციალური სახელმძღვანელოების შექმნა ან და აუდიო-ვიზუალური ტექნიკური რესურსით სსსმ და შშმ პირთა უზრუნველყოფა;
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Traditional expressions and modern forms of solidarity
in Georgia (Svaneti region)
Rozeta Gujejiani
Ivane Javakhishvili Tbilisi State Universitety, Georgia

Svaneti is one of the mountainous parts of Georgia, where the achievement of
social stability is highly depended on the solidarity between the society members. The
society was structured by the certain units, which were forming the hierarchic chain:
starting from the smaller one – family and later on – kin group, village, community,
gorge, Svaneti, Georgia and generally the mankind.
In Georgia, in Svaneti there were functioning the mechanical (Durkheim), inclusive and universal (Arendt) forms of solidarity. Solidarity was expressed in traditional
norms (traditional low, etiquette, mode of behavior) in following segments:
1. Each member of the community (men, women, children, disabled, ill) were
equal and had the similar rights;
2. The community controlled the demonstration of solidarity to each member by
moral or material assistance;
3. The community (village, kin group) followed the certain forms of solidarity
during the fests or mourning: in case of death in the community all events were
stopped, relatives were dressed in mourning clothes, men were not shaving.
The family of the deceased was helped materially during the whole year;
4. Society defended the rights of widows and orphans; this was considered as a
prestige task for the society;
5. The solidarity towards the disabled persons was considered to be norm in the
traditional societies. They were supported materially and the mechanism of defense was elaborated as well. In the Villages in Svaneti the children with specific features were not distinguished from the others, they were involved in the
everyday activities together with the others according to their abilities, they
were taught the crafts. The ethnographic reality proves the facts of adoption of
disabled children by the aristocrats. Such cases are connected to the history of
Dadeshkeliani feudal house (rulers of the part of Svaneti). For example they
have adopted and brought to house Demetriani orphan brothers who had
several problems. The traditional being was regulating also the issue of disabled persons’ property protection. Responsible for this was the whole community and the local ecclesiastic authorities. The protection of property and moral
support was also regulated by the traditional low.
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6. There were practiced also the labour solidarity (“Nadi”, “Ochkhri”). The village supported the villagers during the construction works or economic activities etc.
Some forms of solidarity are practiced nowadays as well; some have been
transformed the others have maintained their forms. The dynamics of these
developments are discussed in the paper.
The research is based on the ethnographic field research carried out in Svaneti
(Mestia and Lentekhi municipalities) in 1995-2016; in Dali gorge (Gulripshi municipality) in 2007-2008 and among the eco-migrants from Svaneti in Kartli and
Trialeti in 2006-2015.
------------------------------------------------------------------სოლიდარობის ტრადიციული გამოხატულებები და თანამედროვე
ფორმები საქართველოში (სვანეთის რეგიონი)
როზეტა გუჯეჯიანი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
სვანეთი საქართველოს ერთ-ერთი მაღალმთიანი რეგიონია, სადაც სოციალური სტაბილურობის შენარჩუნება საზოგადოების წევრთა სრული სოლიდარობით
მიიღწეოდა. საზოგადოებად მოიაზრებოდა ის კონკრეტული უჯრედები, რომლებიც
ქმნიდნენ იერარქიულ კიბეს: მასში უმცირესი უჯრედი იყო ოჯახი, შემდეგ – საგვარეულო, სოფელი, თემი, ხეობა, სვანეთი, საქართველო, ზოგადად – კაცობრიობა.
საქართველოში და, კერძოდ, სვანეთში არსებობდა სოლიდარობის როგორც მექანიკური (Emile Durkheim), ასევე ინკულზიური და უნივერსალური ფორმები (Hannah
Arendt). სოლიდარობა გამოიხატებოდა ტრადიციულ ნორმებში (ჩვეულებითი სამართალი, ეტიკეტი, ქცევის წესები) შემდეგ სეგმენტებად:
1. თემის ყოველი წევრი სრულუფლებიანი და სრულფასოვანია (ქალიც, კაციც,
ბავშვიც, მოზარდიც, ინვალიდი, ფსიქიკური პრობლემების მქონე).
2. თემი აკონტროლებდა ყოველი წევრისადმი მთელი თემის სოლიდარობის
არსებობას, როგორც მორალური, ასევე მატერიალური მხარდაჭერით.
3. თემი (სოფელი, საგვარეულო) იცავდა სოციალური სოლიდარობის ფორმებს
ჭირსა და ლხინში: სოფელში გარდაცვლილის არსებობის დროს წყდებოდა
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სალხინო შეკრებები, ნათესავები იმოსებოდნენ სამგლოვიარო სამოსით,
მამაკაცები უშვებდნენ სამგლოვიარო წვერს. მიცვალებულის დაკრძალვამდე
და შემდეგაც მთელი წლის განმავლობაში (საეკლესიო სულთა მოსახსენებელ დღეებში) ეხმარებოდა გარდაცვლილის ოჯახს მატერიალურად.
4. ტარდიციული სოციუმი უზრუნველყოფდა ქვრივისა და ობლის უფლებების
დაცვას, რაც სოფლის პრესტიჟის საქმედ ითვლებოდა.
5.

ტრადიციულ სოციუმში ნორმად ითვლებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის
პირებისადმი სოლიდარობა, მათი მხარდაჭერა, როგორც მატერიალურად,
ასევე დაცვის მექანიზმების მეშვეობით. სვანეთის სოფლებში განსხვავებული
ნიშნების მქონე ბავშვებს კი არ რიყავდნენ, ან ასხვავებდნენ დანარჩენი მოზარდებისაგან, არამედ ცდილობდნენ მათ ჩართვას ყოველდღიურ ყოფაში,
სხვა თანატოლებთან ერთად და, შესაძლებლობის მიხედვით, ასწავლიდნენ
ხელობას. ამავე დროს, ცნობილია არაერთი ფაქტი, შეზღუდული შესაძლებლობების მოზარდების ე. წ. „შვილად აყვანისა“ არისტოკრატთა მხრიდან. ამ
მხრივ განსაკუთრებით ბევრი ფაქტია შემონახული დადეშქელიანთა (სვანეთის ერთი ნაწილის მთავრები) ისტორიიდან, მაგალითად, ცნობილია რომ
მათ საკუთარ რეზიდენციაში წაიყვანეს და გაზარდეს ობოლი ძმები დემეტრიანები, რომელთაც სხვადასხვა სახის პრობლემები ჰქონდათ. ტრადიციულ
ყოფაში უზრუნველყოფილი იყო შშმ პირების ქონების დაცვის საკითხიც. მათ
დაცვას მთელი სასოფლო თემი და ადგილობრივი საეკლესიო პირები უზრუნველყოფდნენ. შშმ პირების ქონებრივი და მორალური დაცვა კონტროლდებოდა სვანეთის ჩვეულებითი სამართლის ნორმებითაც.

6. არსებობდა შრომითი სოლიდარობის ფომები („ნადი“, „ოჩხარი“...) და სოფელი ეხმარებოდა თანასოფლელს სახლის მშენებლობაში, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში და სხვ.
ჩვენ დროში სოციალური სოლიდარობის ზოგიერთი ფორმა კვლავაც არსებობს, ტრანსფორმირებული ან თითმქის უცვლელი სახით. ცოცხალია თანასოფლელთა შორის სულიერი თუ მატერიალური თანადგომის წესები. ტრადიციული
ფორმების განვითარების დინამიკა საინტერესო სურათს იძლევა.
კვლევა ეყრდნობა საკუთარ საველე-ეთნოგრაფიულ მასალას. კვლევა ხორციელდებოდა 1995-2016 წლებში სვანეთში (მესტიისა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტები), 2007-2008 წლებში დალის ხეობაში (გულრიფშის მუნიციპალიტეტი) და
სვანეთიდან გადმოსახლებულ ეკომიგრანტთა შორის ქართლსა და თრიალეთში
(2006-2015).
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Family Education Programme for Parents
of Disabled Students
Filip Habrman, Martin Vrubel
Masaryk university, Czech Republic

Family Education Programme for Parents of Disabled children – aiming the
elimination of inequalities for the disadvantaged group. Psychological counselors,
special education teachers, child department experts, teachers and school administrators adopt an innovation pedagogical approach to families of children with disabilities. Educators in this regard will gain a standard training materials for disabled
children and benefit from these innovative materials. Families of children with disabilities due to this material will recognize – behaving obstacles, accepting the disability, disability rights, development periods, parental attitudes, communication practices, positive behavior development and change undesirable behavior, neglect and
abuse issues.
Programs developed European consciousness advanced, innovative and comprehensive programs and training modules
Modules contain:
Definition of disability; Children with special needs; Acceptation; Burnout syndrome; Definition of development; Ericson’s theory; Parents like the best experts; Family attitudes; Authoritative; Authoritarian, Perfectionist, Permissive; Parenting style;
And many more…
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საოჯახო განათლების პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე მოსწავლეთა მშობლებისათვის
ფილიპ ჰაბრმანი, მარტინ ვრუბელი

მასარიკის უნივერსიტეტი, ჩეხეთის რესპუბლიკა
საოჯახო განათლების პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა მშობლებისათვის მიზნად ისახავს უთანასწორობის აღმოფხვრას ამ სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფისთვის. ფსიქოლოგი-კონსულტანტები, სპეციალური განათლების პედაგოგები, ბავშვის საქმეთა დეპარტამენტის ექსპერტები, მასწავლებლები
და სკოლის ადმინისტრატორები იზიარებენ ამ ინოვაციურ პედაგოგიურ მიდგომას
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახებთან მიმართებაში. პედაგოგები ამასთან დაკავშირებით მიიღებენ შესაბამის ინოვაციურ სასწავლო მასალებს
განკუთვნილს ამ სტატუსის მქონე ბავშვებისათვის რაც უდავოდ გარკვეული სარგებელის მომტანი იქნება მასწავლებლებისათვის. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ბავშვების ოჯახები ამ ინოვაციური მასალებიდან გამომდინარე შეიცნობენ და გაითავისებენ ისეთ საკითხებს როგორიცაა: ქცევასთან დაკავშირებულ სირთულეები, არსებული შეზღუდვები დაკავშირებული ფიზიკურ შესაძლებლობებთან და ამ სტატუსის
მატარებელი პირთა უფლებები, განვითარების პერიოდები, მშობლების დამოკიდებულება, საკომუნიკაციო პრაქტიკა, პოზიტიური ქცევის ჩამოყალიბება და არასასურველი ქცევის ჩანაცვლება, უყურადღებობა და ცუდათ მოპყრობა.
პროგრამები აყალიბებენ თანამედროვე ევროპულ შეგნებას, ინოვაციურ და
ყოვლისმომცველ სასწავლო მოდულებს.
მოდულები მოიცავენ შემდეგ საკითხებს: შეზღუდული შესაძლებლობის დეფინიციას; სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები; მიღება(აღიარება); ბერნაუტის
სინდრომი; განვითარების

დეფინიცია; ერიქსონის თეორია; მშობლები როგორც

საუკეთესო ექსპერტები; ოჯახის დამოკიდებულება; ავტორიტეტული; ავტორიტარული, პერფექციონისტი, ნებადართულობა; აღზრდის სტილი; და ბევრი სხვა.......
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Integration through education
Filip Habrman, Martin Vrubel
Masaryk university, Czech Republic

The main objective of the integration through education/inclusion is to enforce
the level of the social integration of families at risk of social exclusion by the dissemination of methods of family assistantship in public support institutions.
Detailed goals include:
1. Enhancement of professional competencies of social workers in the field of the use
of modern methods of working with families at the risk of social exclu-sion.
2. Preparation of a new, adequate to the modern forms, form of the environmen-tal
support, addressed to families at risk of social exclusion, by adapting the methods and
techniques used in the process of helping to the conditions and practices used in the
public assistance institutions.
The most important addressee of the impact integration through education are
families experi-encing difficulties, ie the final recipients of activation measures undertaken by staff of public assistance institutions.
Research report „Conditions of the efficient support for families at risk of social exclusion” analyzes the needs of the social professions and the expectations of the
support system recipients in the context of using the methodology of work-ing as a family assistant to prevent family exclusion. The research was conduct-ed on two levels:
1. Cognitive – by:
a) identifying the resources and working methods of family assistants (including knowledge about the functioning of socially excluded families, resources,
needs and expectations, assessing opportunities and threats, forms of help considered useful for families);
b) recognition of the functioning of families at risk of social exclusion (their
knowledge, preferences for social activity, continuing education of children
and conditions for increasing their activity).
2. Pragmatic - by:
a) developing methods and tools addressed to family assistants who work in
their workplace with families at risk of social exclusion.
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ინტეგრაცია განათლების მეშვეობით
ჰაბრმან ფილიპი, ვრუბელ მარტინი
მასარიკის უნივერსიტეტი, ჩეხეთის რესპუბლიკა
ინტეგრაციის მთავარ მიზანს განათლების/ჩართულობის მეშვეობით წარმოადგენს სოციალური გარიყულობის რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახების სამოქალაქო ინტეგრაციის დონის ამაღლება ოჯახის ხელშემწყობი მეთოდების დისიმინაციით სოციალური დახმარების ინსტიტუციებში.

მიზნებში დაზუსტებულია შემდეგი :
1. სოციალური მუშაკების პროფესიული კომპეტენციათა ამაღლება რომელიც
დაკავშირებულია სოციალური გარიყულობის რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახებთან
მუშაობის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების სფეროსთან
2. ახალი, თანამედროვე ფორმებთან შესატყვისი გარემოს მხარდამჭერი ფორმის

შემუშავება რომელიც მიმართული იქნება სოციალური გარიყულობის

რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახებისკენ იმ მეთოდებისა და ხერხების ადაპტირებით
რომლებიც სოციალური დახმარების დაწესებულებებში შესაბამისი პირობებისა და პრაქტიკის ხელშეწყობისათვისაა განკუთვნილი.
ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ადრესატები ზეგავლენის ინტეგრირებისა განათლების მეშვეობით არიან ოჯახები რომლებიც გარკვეულ სირთულეებს აწყდებიან,
ანუ საბოლოო რეციპიენტები იმ ღონისძიებებისა რომლებიც გატარებულია სოციალური დახმარების დაწესებულებების პერსონალის მიერ.
კვლევითი მოხსენება თემაზე „ეფექტური მხარდაჭერის პირობები

სოციალური

გარიყულობის რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახებისათვის“ აანალიზებს სოციალური მუშაკის
პროფესიის საჭიროებას და იმ მოლოდინებს რომლებიც უკავშირდება რეციპიენტთა
მხარდაჭერის სისტემას ოჯახის დამხმარედ მუშაობის მეთოდოლოგიის გამოყენების
კონტექსტში, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ოჯახის გარიყვა. კვლევა წარიმართა ორი მიმართყლებით:

1. კოგნიტიური:
ა) რესურსებისა და ოჯახის დამხმარეთა სამუშაო მეთოდების იდენტიფიცირებით
(რაც მოიცავს გარკვეულ ცოდნას სოციალურად გარიყული ოჯახების ფუნქციონირე70

ბის შესახებ, საჭიროებებსა და მოლოდინებს, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების
შეფასებას, დახმარების ისეთ ფორმებს რომლებიც სასარგებლოდ მიიჩნევა ოჯახებისათვის);
ბ) სოციალური გარიყულობის რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახების ფუნქციონირების აღიარება (მათი ცოდნის დონე, უპირატესობა მინიჭებული სოციალური აქტივობა, ბავშვების შემდგომი განათლება და მათი აქტივობის გაზრდის პირობები).

2. პრაგმატული:
ა) იმ მეთოდებისა და საშუალებების შექმნა/განვითარება რომლებიც განკუთვნილია
სოციალური გარიყულობის რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახებთან მომუშავე დამხმარე მუშაკებისათვის.

---------------------------------
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Teaching Georgian as a State Language with National
Minorities within the DARE project
Levan Jinjikhadze
Sokhumi State University

1. The directions of teaching the Georgian language as a second language
and the purpose of teaching the subject :
Teaching Georgian as a second language covers five directions: listening, speaking, reading, writing, studying learning, which includes the following types of results:
communicative, linguistic, strategic and intercultural. 3 basic levels of language knowledge are defined: A - Basic User (elementary knowledge of language); B – Independent user
(good knowledge of language); C - Specialist (free language proficiency), which for one’s
part gives us 6 directions: A1 (language key) the low level of language proficiency in
which the learner has the elementary ability to listen, read and write, is able to participate
in a simple conversation; A2 (base of language) level of language proficiency when a
learner can take more active part; B1 - the maximum level of language knowledge is
characterized by two distinct signs. In particular, the learner can conduct a dialogue in a
number of different situations, to overcome the daily life goals, as it develops the ability to
exchange different amounts of information; At B2 level of maximum development of
language knowledge, the learner can communicate and speak freely, develops skills of reasoned discussions and business conversations; At C1 professional level of language knowledge the learner possesses a wide range of linguistic means and can speak freely; The
perfect C2 level of language knowledge reveals the high level of use of linguistic means.
2. Outcomes of training of subjects:
After completion of training the listener will be able to understand lectures in Georgian in
different directions of Bachelor's level; master lecture material; participate in discussions;
communicate in Georgian (oral and written); understand certain sentences and frequently
used expressions; solve tasks related to the exchange of simple information on familiar or
household topics; With simple expressions talk about themselves, others and the environment; describe the basic aspects of everyday life and own professional activities; use familiar phrases and expressions in speech (which are needed to perform a particular case);
participate in simple conversations, ask questions; find and understand simple, concrete,
easy-to-find information; participate in the dialogue.
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3. Training and Learning Methods:
The learning process envisages the use of all the approved methods and approaches that
provide an effective result in terms of enhancing language competences. Lectures are conducted using visuals and modern technical means (computer, projector). We actively use
the following methods and strategies: verbal / non-verbal; Work with the book; Questionanswer; Grammar-translation; Direct; Communicative Didactics; Audio-visual; Presentation with verbal explanations; Balanced teaching; Heuristic method Role and situational
games; Written exercises; Audio and video material review; Independent works; Work
with the dictionary; Cooperative training; Working in pairs and in groups; Discussion. The
number of students in one academic group is determined from 5 to 15 people.
4. Listeners’ assessment system
Is assessed: 1.Attending classes 2. Quality of performance of independent works; 3. Midterm exam; 4. Final exam.
The assessment is based on a 100-point scale;10% - attendance, 20% - independent
works, 20% - Mid-term exam (testing) and 50% - Final exam (testing - 25%, interview 25%).
1. Attendance is recorded in the journal per hour.
2. Independent works - The listener is given 10 independent works, taking account all four
components of language teaching. Each is assessed by a 5-point system: checking listening skills; checking reading skills; checking writing skills; checking speaking skills.
3. Mid-term exam is held once during a semester.The test is based on a 50 point scale.
The unfulfilled assignment is assessed by 0 score, performed is assessed by the score defined for a specific test assignment.
4.Exam consists of two parts:testing and interviewing The test is based on 100-point scale.
2 linguistic competences are evaluated at the interview: reading and speaking. The
maximum score is 25. The assessment is as follows: Reading - Each listener will be given
the unknown text of the relevant level that he/she should read and answer the questions
from the read text. Understanding Skills of reading techniques and the read are evaluated.
The maximum result will be assessed by 5 points; Speaking - The listener responds to the
card where a speaking topic is indicated. Depending on how the listener will speak and
answer the questions, speaking skills will be assessed by a maximum of 10 points.
The minimum limit that is required from the listener to overcome is 71 points, provided
that the assessment of the final test-interview should not be less than 30 points.
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ქართულის, როგორც სახელმწიფო ენის სწავლება ეროვნულ
უმცირესობებთან DARE-ს პროექტის ფარგლებში
ლევან ჯინჯიხაძე

სოხუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტი

1.ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების მიმართულებები და საგნის
სწავლების მიზანი:
ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლება იშლება ხუთი მიმართულებით: მოსმენა,
ლაპარაკი, კითხვა, წერა, სწავლის სწავლა, რომელიც მოიცავს შემდეგი ტიპის შედეგებს: კომუნიკაციურს, ენობრივს, სტრატეგიულს და ინტერკულტურულს.
განისაზღვრება ენის ცოდნის 3 ძირითადი დონე: A – ძირითადი მომხმარებელი (ენის
ელემენტარული ცოდნა); B - დამოუკიდებელი მომხმარებელი (ენის კარგი ფლობა);
C - სპეციალისტი (ენის თავისუფალი ფლობა), რომლიც თავის მხრივ გვაძლევს 6
მიმართულებას: A1 (ენის გასაღები) ენის ფლობის დაბალი დონე, რომლის ფარგლებში შემსწავლელს აქვს მოსმენის, კითხვისა და წერის ელემენტარული უნარი,
შეუძლია მარტივ საუბარში მონაწილეობა; A2 (ენის საფუძველი) ენის ფლობის დონე,
როდესაც შემსწავლელს შეუძლია მიიღოს უფრო აქტიური მონაწილეობა; B1 ენის
ფლობის ზღვრული დონე ხასიათდება ორი განსხვავებული ნიშნით. კერძოდ,
შემსწავლელს შეუძლია დიალოგის წარმართვა მთელ რიგ განსხვავებულ სიტუაციებში, ყოველდღიური ცხოვრებისეული ამოცანების დაძლევა, რამდენადაც მას
უვითარდება სხვადასხვა მოცულობის ინფორმაციის გაცვლის უნარი; B2 ენის
ფლობის ზღვრული განვითარების დონეზე შემსწავლელს შეუძლია კომუნიკაციის
დამყარება და საუბრის თავისუფლად წარმართვა, უვითარდება არგუმენტირებული
დისკუსიისა და საქმიანი საუბრის ჩვევები; C1 ენის ფლობის პროფესიონალურ დონეზე შემსწავლელი ფლობს და ავლენს ენობრივ საშუალებათა ფართო სპექტრს და
შეუძლია თავისუფლად მეტყველება; C2 ენის ფლობის სრულყოფილი დონე წარმოაჩენს ენობრივ საშუალებათა გამოყენების მაღალ დონეს.
2.საგნის სწავლების მისაღწევი შედეგები:
სწავლების დამთავრების შემდეგ მსმენელი შეძლებს: ლექციების გაგებას ქართულ
ენაზე საბაკალავრო საფეხურის სხვადასხვა მიმართულებით; სალექციო მასალის
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ათვისებას; დისკუსიებში მონაწილეობას; ქართულ ენაზე კომუნიკაციას (ზეპირად და
წერილობით); ცალკეული წინადადებებისა და ხშირად ხმარებული გამოთქმების
გაგებას; ნაცნობ ან საყოფაცხოვრებო თემებზე მარტივი ინფორმაციის გაცვლასთან
დაკავშირებული ამოცანების გადაწყვეტას; მარტივი გამოთქმებით საკუთარ თავზე,
სხვებზე და გარემოზე ლაპარაკს; ყოველდღიური ცხოვრებისა და საკუთარი პროფესიული საქმიანობის ძირითადი ასპექტების აღწერას; მეტყველებაში ნაცნობი ფრაზებისა და გამოთქმების (რომლებიც საჭიროა კონკრეტული საქმის შესასრულებლად)
გამოყენებას; მარტივ საუბრებში მონაწილეობის მიღებას, შეკითხვების დასმას; მარტივი, კონკრეტული, ადვილად მისახვედრი ინფორმაციის პოვნასა და გაგებას; დიალოგში მონაწილეობას.
3.სწავლებისა და სწავლის მეთოდები:
სწავლებისას გათვალისწინებულია ყველა იმ აპრობირებული მეთოდისა და მიდგომის გამოყენება, რაც იძლევა ეფექტურ შედეგს ენობრივი კომპეტენციების ამაღლების
თვალსაზრისით. ლექციები ტარდება თვალსაჩინოებებისა და თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების (კომპიუტერი, პროექტორი) გამოყენებით. აქტიურად ვიყენებთ
შემდეგ მეთოდებსა და სტრატეგიებს: ვერბალური/არავერბალური; წიგნზე მუშაობა;
კითხვა-პასუხი; გრამატიკულ-მთარგმნელობითი; პირდაპირი; კომუნიკაციური დიდაქტიკა; აუდიოვიზუალური; პრეზენტაცია ვერბალური განმარტებებით; დაბალანსებული სწავლება; ევრისტიკული მეთოდი; როლური და სიტუაციური თამაშები; წერითი
სავარჯიშოები; აუდიო და ვიდეო მასალის განხილვა; დამოუკიდებელი სამუშაოები;
ლექსიკონზე მუშაობა; თანამშრომლობითი სწავლება; წყვილებში და ჯგუფურად მუშაობა; დისკუსია.
მსმენელთა რაოდენობა ერთ აკადემიურ ჯგუფში განისაზღვრება 5-დან 15 კაცამდე.
4.მსმენელთა შეფასების სისტემა:
ფასდება: 1. მეცადინეობებზე დასწრება; 2. დამოუკიდებელი სამუშაოების შესრულების ხარისხი; 3. შუალედური გამოცდა; 4. საბოლოო გამოცდა.
შეფასება 100-ქულიანია: 10% - მეცადინეობებზე დასწრება, 20% – დამოუკიდებელი
სამუშაოების შესრულება, 20% – შუალედური გამოცდა (ტესტირება) და 50% –
საბოლოო გამოცდა (ტესტირება – 25%, გასაუბრება – 25%).
1. დასწრების აღრიცხვა ხდება ჟურნალში საათობრივად.
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2. დამოუკიდებელი სამუშაოები - მსმენელს უტარდება 10 დამოუკიდებელი სამუშაო,
ენის სწავლების ოთხივე კომპონენტის გათვალისწინებით. თითოეული ფასდება 5ქულიანი სისტემით: მოსმენის უნარის შემოწმება; კითხვის უნარის შემოწმება; წერის
უნარის შემოწმება; ლაპარაკის უნარის შემოწმება.
3. შუალედური გამოცდა - სემესტრის განმავლობაში ტარდება ერთხელ. ტესტი 50ქულიანია. შეუსრულებელი დავალება ფასდება 0 ქულით, შესრულებული კონკრეტული ტესტური დავალებისთვის განსაზღვრული ქულით.
4. გამოცდა - შედგება ორი ნაწილისაგან: ტესტირება და გასაუბრება. ტესტი 100ქულიანია.
გასაუბრებაზე ფასდება 2 ენობრივი კომპეტენცია: კითხვა, ლაპარაკი. მაქსიმალური ქულაა -25. შეფასება ხდება შემდეგნაირად: კითხვა - თითოეულ მსმენელს
მიეცემა დონის შესაბამისი უცხო ტექსტი, რომელიც მან უნდა წაიკითხოს და უპასუხოს
წაკითხული ტექსტიდან დასმულ კითხვებს. ფასდება კითხვის ტექნიკა და წაკითხულის
გააზრების უნარი. შედეგის მიხედვით დაიწერება მაქსიმუმ 5 ქულა; ლაპარაკი - მსმენელი პასუხობს ბილეთს, რომელზეც აღნიშნულია სასაუბრო თემა. იმის მიხედვით,
თუ როგორ ისაუბრებს მსმენელი და უპასუხებს დასმულ კითხვებს, მოხდება ლაპარაკის უნარის შეფასება მაქსიმუმ 10 ქულით.
მინიმალური ზღვარი, რომლის დაძლევაც მოეთხოვება მსმენელს, არის 71
ქულა, იმ პირობით, რომ საბოლოო ტესტირება-გასაუბრების შეფასება არ უნდა იყოს
30 ქულაზე ნაკლები.

--------------------------------------------------------
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Accessibility of Higher Education in Georgia
Natia Jokhadze
UNICEF Georgia

Accessibility and quality of education, as priorities of the system are declared
in all relevant state documents. Despite this fact, none of the state documents describe
the concept and criteria of accessibility and quality for different levels of education.
The accessibility issue of the general education, due to its mandatory character
and ensured financing from the state, is regulated better than for other levels of education. Accordingly, on this stage the focus of my research was on higher education and
the goal of the research was to elaborate accessibility criteria for higher education and
based on that to study conditions of equal accessibility of the higher public education
system in Georgia to elaborate recommendations to increase flexibility and effecttiveness of higher education system to meet the education needs of different groups, including vulnerable ones.
Method of content-analyses has been used along with the interviews and smallscale poll.
The analyses of the accessibility of higher education has been based on the following criteria also elaborated within this study: geographical accessibility, financial
accessibility, accessibility of physical environment and infrastructure, accessibility on
distance and/or electronic education, accessibility of educational resources, linguistic
accessibility, accessibility on programs/specializations, accessibility of system.
Study revealed the attitude of the State towards accessibility of higher education – the state has no clear vision, strategy and concrete plan to meet challenges of
higher education accessibility; relevant state documents are inconsistent, uncoordinated and fragmented. The study also revealed that higher education is not accessible for
many not because their individual abilities, but due to the created and/or unsolved
problems of the system. The study revealed the correlation between accessibility criteria and the evidence that solving the challenge of one can influence the raising of
accessibility in another component and vice versa.
According to the study, accessibility of higher education remains among important
challenges for the education system of Georgia and concrete and effective reforms are
needed in this sector.
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უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა
საქართველოში
ნათია ჯოხაძე
გაეროს ბავშვთა ფონდი, საქართველო
საქართველოში განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა, როგორც პრიორიტეტი, ყველა შესაბამის სახელმწიფო დოკუმენტშია დეკლარირებული. მიუხედავად ამისა, საჯარო პოლიტიკის არც ერთი დოკუმენტი არ
განმარტავს ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის არსსა და კრიტერიუმებს განათლების
სექტორის სხვადასხვა საფეხურისთვის.
ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხი, მისი სავალდებულო ხასიათისა და სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი დაფინანსებიდან გამომდინარე,
ყველაზე უკეთაა დარეგულირებული. განსხვავებულია განათლების სხვა საფეხურების ხელმისაწვდომობის მდგომარეობა. შესაბამისად, ამ ეტაპზე, ჩემი კვლევის
ფოკუსი იყო უმაღლესი განათლების საფეხური, ხოლო კვლევის მიზანი იყო პირველ
რიგში ჩამოგვეყალიბებინა უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის კრიტერიუმები და ამის საფუძველზე გვეკვლია საქართველოს უმაღლესი (საჯარო) განათლების სისტემის თანაბარი ხელმისაწვდომობის მდგომარეობა, რათა მომზადებულიყო
რეკომენდაციები უმაღლესი განათლების სისტემის მოქნილობისა და ეფექტიანობის
გასაზრდელად უპასუხონ სხვადასხვა ჯგუფების (მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფები)
საგანმანათლებლო საჭიროებებს.
კვლევაში გამოყენებული იყო კონტენტ-ანალიზის მეთოდი, იგი ასევე მოიცავდა
ინტერვიუირებასა და მცირე მასშტაბის გამოკითხვას.
კვლევაში მოცემულია უმაღლესი განათლების სისტემის ხელმისაწვდომობის
ანალიზი კვლევის ფარგლებში ჩამოყალიბებული შემდეგი სამუშაო კრიტერიუმების
მიხედვით: გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, ფინანსური ხელმისაწვდომობა, ფიზიკური გარემოსა და ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომობა
დისტანციურ და/ან ელექტრონულ განათლებაზე, საგანმანათლებლო რესურსების
ხელმისაწვდომობა, ლინგვისტური ხელმისაწვდომობა, პროგრამული ხელმისაწვდომობა/ხელმისაწვდომობა სპეციალობებზე, სისტემური (სისტემის) ხელმისაწვდომობა.
კვლევის საფუძველზე, პირველ რიგში, გამოიკვეთა სახელმწიფოს დამოკიდებულება უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით - სახელ78

მწიფოს არა აქვს მკაფიო ხედვა, სტრატეგია და კონკრეტული გეგმა უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის პრობლემის მოსაგვარებლად, შესაბამისი საჯარო
დოკუმენტები კი არათანმიმდევრული, არაკოორდინირებული და ფრაგმენტულია.
კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ უმაღლესი განათლება არის ხელმიუწვდომელი ბევრი
ჯგუფისთვის და ხელმისაწვდომობა უმაღლეს განათლებაზე დამოკიდებულია არა
ინდივიდის უნარებზე, როგორი მიდგომაც აქვთ მსოფლიოს განვითარებულ სისტემებს, არამედ საქართველოს სისტემის მიერ შექმნილ და/ან მოუგვარებელ პრობლემებზე. კვლევამ აჩვენა კორელაცია ხელმისაწვდომობის კრიტერიუმებს შორის, როდესაც ერთი ტიპის ხელმისაწვდომობის საკითხის გადაჭრა ხელს უწყობს მეორე
ტიპის ხელმისაწვდომობის გაზრდას და პირიქით, თუკი ხელმისაწვდომობის რომელიმე კომპონენტი არაა მოწესრიგებული, იგი ზეგავლენას ახდენს სხვა კომპონენ0ტებზე.
კვლევის თანახმად, უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა რჩება ერთერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად საქართველოს განათლების სისტემისთვის და ამ
მიმართულებით ჩასატარებელია კონკრეტული და ეფექტიანი რეფორმები.
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The Question of Education Related to Disadvantaged Groups of People in the
International Legislation and Georgia 1
Tamar Jojua, Omar Ardashelia
Sokhumi State University, Georgia

The modern international legislation broadly guarantees the protection of the
right to education of disadvantaged groups of people, ethnic and religious minorities.
Legal documents are presented through acts, recommendations, conventions and framework conventions as well. The aim of our report is to study to what extent the articles referring to education of disadvantaged groups of people under the acts of international law are reflected in Georgian legislation. Does Georgian legislation depict
the data existing in international legislation?
The research method: Table method, that consists of the comparative analysis of the
selected legal acts, framework conventions, existing international and Georgian documents on education within the conducted research.
The key international documents on the disadvantaged groups of people are: The
Framework Convention for the Protection of National Minorities, signed in 1995 and
ratified by the Parliament of Georgia in 2005; 2005 UNESCO Convention on the
Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions; Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms , adopted in 1950, guarantees the observance of the legal rights of the national minorities with regard to
education; 1990 Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of OSCE; 1992 UN Declaration on Minorities; 1994 EU Framework
Convention for the Protection of National Minorities;1998 Oslo Recommendations regarding the Linguistic Rights of National Minorities ;1999 Lund Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in Public Life
In the process of research it was revealed that the Parliament of Georgia ratified
some of the above-mentioned legislative documents, the rest of them naturally
spread in UN, EU, OSCE member states and accordingly, it also includes Georgia;
For example, EU Framework Convention for the Protection of National Minorities,
1
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signed in 1994, proclaims that “The Parties shall create the conditions necessary for
the effective participation of persons belonging to national minorities in education,
cultural, social and economic life and in public affairs, in particular those affecting
them.”
The Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of OSCE of 1990 is implemented in Georgia as well.According to this document OSCE member States respect the right to education of national minorities and
disadvantaged groups of people, including such issues as the protection and facilitation of the identity of these minorities.
The preamble of UN Declaration on Minorities, adopted in 1992, highlights
the necessity for offering full opportunities for the equal enjoyment of the human
rights of persons belonging to minorities, entailing their effective participation decision-making process, especially with regard to those decisions which refer to education.
Apart from all this international legislation the Parliament of Georgia adopted the
following legal acts at the national level: In 2009 the government of Georgia issued
The National Concept for Tolerance and Civil Integration that facilitates the civil
society development; In 2004 the Parliament of Georgia ratified Law of Georgia on
the Elimination of all Forms of Discrimination. The Law is intended to ensure equal
rights to all persons under the legislation of Georgia, although these rights irrespective
of religion and national origin are guaranteed to the Georgian citizens by other Laws
too, first of all by the Constitution. Article 14 in the Constitution of Georgia recognizes fundamental principles of freedom and equality of a person; Article 38 protects
the rights of citizens of Georgia in education, social, economic, cultural and political
life irrespective of their national, ethnic, religious or linguistic belonging. They have
the right to develop freely, without any discrimination and interference, their culture,
participate in the political and economic life of the country. Except for the Constitution of Georgia and aforementioned legislation, the issues related to education of disadvantaged groups of people, are clearly underlined in such regulations as; Law of
Georgia on Higher Education, Law of Georgia on General Education, Law of Georgia
on Vocational Education, Labor Code of Georgia, Law of Georgia on Culture, Law
of Georgia on Broadcasting, Law of Georgia on Freedom of Speech and Expression,
etc.
One part of the existed international legal acts related to the issue of education of
disadvantaged groups of people has already been ratified by the Parliament of Georgia, another part has been depicted in various legislative acts of Georgia.
Thus, in Georgia, on the basis of broadly recognized international law and adop81

ted acts at the national level rights and freedoms of national minorities are ensured.
Notwithstanding the existing legislation, there are serious problems in education related to disadvantaged groups of people: financing vulnerable people’s education, for
national minorities-receiving education in official language, the problem connected to
the acquisition of official and foreign languages, in particular English and so on.

---------------------------------------მოწყვლადი ჯგუფების განათლების საკითხი საერთაშორისო
კანონმდებლობაში და საქართველო 2
თამარ ჯოჯუა, ომარ არდაშელია

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

თანამედროვე საერთაშორისო კანონმდებლობა

ფართოდ

უზრუნველყოფს

სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების განათლების უფლებების დაცვას. სამართლებრივი დოკუმენტები წარმოდგენილია
როგორც აქტებით, ასევე რეკომენდაციებით, კონვენციებითა და ჩარჩო კონვენციების
სახით. ჩვენი მოხსენების მიზანია შეისწავლოს რამდენად არის ასახული საქართველოს კანონმდებლობაში საერთაშორისო სამართლის აქტების ის მუხლების რომლებიც მოწყვლადი ჯგუფების განათლებას ეხება. ასახავს კი საქართველოს კანონმდებლობა საერთაშორისო კანონმდებლობაში არსებულ მონაცემებს განათლების
შესახებ?
კვლევის მეთოდი: სამაგიდე კვლევა, რომელიც გულისხმობს კვლევის ფარგლებში შერჩეული სამართლებრივი აქტების, ჩარჩო კონვენციებისა და განათლების
შესახებ არსებული საერთაშორისო და ქართული დოკუმენტების შედარებით ანალიზს.
მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ ძირითადი საერთაშორისო დოკუმენტებია: „ერო-

ვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენცია, რომელიც მიღებულია 1995
წელს და საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია 2005 წელს;
იუნესკოს 2005 წლი კონვენცია „კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნე-

ბის დაცვა და ხელშეწყობა“; ეროვნულ უმცირესობათა სამართლებრივ უფლებებს
2
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განათლების კუთხით ითვალისწინებს „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფ-

ლებათა დაცვის კონვენცია“ , მიღებული იქნა 1950 წელს; 1990 წლის კოპენჰანგენში
ეუთოს საერთაშორისო შეხვედრის დოკუმენტი, ე. წ. „კოპენჰანგენის დოკუმენტი“,
ადამიანური განზომილებების შესახებ; გაეროს 1992 წლის „დეკლარაცია უმცირესობათა შესახებ“; ევროსაბჭოს მიერ 1994 წელს მიღებული ჩარჩო კონვენცია „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“; 1998 წლის ოსლოს რეკომენდაციები ეროვნულ უმცირესობათა ენობრივ უფლებებთან დაკავშირებით; 1999 წლის ლუნდის რეკომენდაციები საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების
ქმედით მონაწილეობასთან დაკავშირებით;
კვლევის პროცესში გამოვლინდა რომ საქართველოს პარლამენტმა აღნიშნული საკანონმდებლო დოკუმენტებიდან ზოგიერთის რატიფიცირება მოახდინა, ნაწილი კი ბუნებრივად ვრცელდება გაეროს, ევროსაბჭოსა და ეუთოს წევრ ქვეყნებში
და შესაბამისად, ვრცელდება საქართველოზეც. მაგალითად, ევროპის საბჭოს მიერ
1994 წელს მიღებული დოკუმენტის - ჩარჩო კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა
დაცვის შესახებ („ჩარჩო კონვენცია”), აცხადებს, წევრი სახელმწიფოები „ვალდებულნი არიან შექმნან ყველა აუცილებელი პირობა, ეროვნულ უმცირესობებს მიკუთვნებული პირების ქმედითი მონაწილეობისათვის განათლების, კულტურულ, სოციალურ
და ეკონომიკურ ცხოვრებაში და საჯარო საქმეებში, განსაკუთრებით ისეთებში, რომლებიც მათ ეხება”. ასევე საქართველოზე ვრცელდება ადამიანური განზომილების
შესახებ კოპენჰაგენის 1990 წლის შეხვედრის დოკუმენტი , ე. წ. „კოპენჰაგენის დოკუმენტი“, რომლის თანახმად, ეუთოს მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ ეროვნულ უმცირესობების, სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების უფლებას განათლების
შესახებ, მათ შორის ისეთ საქმეებში, რომლებიც ამ უმცირესობების თვითმყოფადობის დაცვასა და წახალისებას ეხება.
გაეროს 1992 წლის „დეკლარაცია უმცირესობათა შესახებ“ პრეამბულაში ხაზს
უსვამს უმცირესობებს მიკუთვნებული პირებისათვის ადამიანის უფლებების თანასწორუფლებიანი განხორციელებისათვის ყოველმხრივი შესაძლებლობების შექმნასა
და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში აქტიურ მონაწილეობასაც გულისხმობს,
რაც განსაკუთრებით ისეთ გადაწყვეტილებებს ეხება, რომლებიც უშუალოდ განათლებას ეხება.
გარდა აღნიშნული საერთაშორისო კანონმდებლობების გათვალისწინებისა,
საქართველოს პარლამენტმა ეროვნულ დონეზე მიიღო შემდეგი სამართლებრივი
აქტები: 2009 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა „შემწყნარებლობისა და
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სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია“, რომელიც ითვალისწინებს სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას; 2014 წელს საქართველოს
პარლამენტმა დაამტკიცა საქართველოს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის
აღმოფხვრის შესახებ“, აღნიშნული კანონით გარანტირებული იქნა საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა, თუმცა აღნიშნული უფლებები საქართველოს მოქალაქეებს აღმსარებლობისა და ეროვნული კუთვნილების მიუხედავად, გარანტირებული აქვთ სხვა კანონებითაც, პირველ რიგში კი საქართველოს კონსტიტუციით, რომლის მე-14 მუხლით
აღიარებულია ადამიანის თავისუფლებისა და თანასწორობის ფუნდამენტური პრინციპები; ასევე საქართველოს კონსტიტუციის 38-ე მუხლი იცავს ქვეყნის მოქალაქეების
უფლებას განათლების სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განურჩევლად მათი ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური თუ ენობრივი კუთვნილებისა. მათ აქვთ უფლება თავისუფლად, ყოველგვარი დისკრიმინაციისა და
ჩარევის გარეშე განავითარონ თავიანთი კულტურა, მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში.
გარდა საქართველოს კონსტიტუციისა და ზემოთქმული კანონმდებლობებისა
მოწყვლადი ჯგუფების განათლების საკითხებზე ხაზგასმითაა საუბარი საქართველოს
კანონში „უმაღლესი განათლების შესახებ“, „ზოგადი განათლების კანონში“, კანონში
პროფესიული განათლების შესახებ“, „საქართველოს შრომის კოდექსში“, საქართველოს კანონში „კულტურის შესახებ“, საქართველოს კანონში „მაუწყებლობის შესახებ“, საქართველოს კანონში „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“, საქართველოს შრომის კოდექსში“ და ა. შ.
მოწყვლადი ჯგუფების განათლების შესახებ არსებული საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების ნაწილი უკვე რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის
მიერ. ნაწილი კი ასახულია საქართველოს სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში.
ამრიგად, საქართველოში, საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო სამართლისა და ეროვნულ დონეზე მიღებული აქტების საფუძველზე უზრუნველყოფილია
ეროვნულ უმცირესობათა უფლებები და თავისუფლებები. მიუხედავად კანონმდებლობის არსებობისა, მოწყვლადი ჯგუფების განათლებაში არსებობს სერიოზული
პრობლემები: სოცილაურად დაუცველთა სწავლის დაფინანსება, ეროვნული უმცირესობების მიერ სახელმწიფო ენაზე განათლების მიღება, სახელმწიფო ენისა და
უცხო ენის, განსაკუთრებით ინგლისური ენის ცოდნის პრობლემა და ა. შ.
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The Study of Pedagogical and Psychological Aspects
of Inclusive Education in Secondary School
Maya Kalandarishvili, Yana Torchinava
St. Andrew the First-Called Georgian University
of the Patriarchate of Georgia

It has been two years since the private secondary school “Aisi", the Faculty of
Social Sciences at the St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia,the Faculty of Education at the University of Sukhumi conduct research work about the psychological and pedagogical aspects of inclusive education .
The research is headed by Yana Torchinava , doctor of pedagogy and associate
professor of the Faculty of Social Sciences of the First-Called Georgian Patriarchate,
Doctor of Psychology Maya Kalandarishvili.The students of the Faculty of Social Sciences of the Georgian University of St. Andrew the First-Called Georgian Patriarchate
and Faculty of Education of Sukhumi University, the school psychologist and the members of a multidisciplinary team are taking part in this research.
There are 180 school children studying at this school and 10 of them are disabled ones. The following studies were carried out:
1. The problems of the iterations between disabled schoolchildren and their
parents;
2. The impact of inclusive education on the development of cognitive and
social skills of the student;
3. One reference manual was published and scientific articles were published abroad; Studies continue to this day;
Psychological research was conducted in several areas:
1. To study the positive impact of inclusive education and individual curriculum on the development of cognitive and social skills of the disabled
school children , in particular the ability to concentrate of attention and
willpower ability .
2. To study the process of socialization and adaptation of the disabled schoolchildren in the class using various psychological and educational methods (Moreno, Sociometric method, special fairy tape therapy and some
psychological exercises for social adaptation, etc.);
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3. The influence of the family factor on the increase of motivation to study
in the secondary school of the disabled children;
4. Research of social adaptation in the class of the disabled schoolchildren
with of Autism and Down syndrome;
According to the survey results:
1. The positive impact of the individual training plan on the development
of attention concentration and willpower skills of disabled schoolchildren was demonstrated;
2. Unfortunately, at the beginning of the academic year, the socialization of
the disabled school children in the classes was very low, their sociometric index was zero, which was increased significantly at the end of the
learning semester;
3. It was the positive consequences for the socialization of the disabled
schoolchildren as well as the use of fairy therapy and special exercises.
4. It was concluded the main role of family education and awareness to
increase the motivation of disabled children.
5. The disabled schoolchildren with down Syndrome easily adapt to a
school environment than children with autism;

------------------------------
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ინკლუზიური განათლების პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური
ასპექტების კვლევა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში
მაია კალანდარიშვილი, იანა ტორჩინავა
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
უკვე ორი წელია ქ. თბილისის კერძო საშუალო სკოლა „აისში“ საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასევე სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ინიციატივით არსებული მემორანდუმის
ბაზაზე მიმდინარეობს სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა ინკლუზიური განათლების
პედაგოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტების შესასწავლად. კვლევას ხელმძღვანელობენ პედაგოგიკის დოქტორი იანა ტორჩინავა და საქართველოს საპატრიარქოს
წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის დოქტორი
მაია კალანდარიშვილი;
კვლევაში ჩართული არიან საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასევე სოხუმის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის სტუდენტები, სკოლის
ფსიქოლოგი და მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები; სკოლაში 180 - დან

10

სსსმ მოსწავლე სწავლობს.

კვლევები ჩატარდა შემდეგი მიმართულებით:
1. სსსმ მოსწავლეთა მშობლებთან ურთიერთობის თავისებურები;
2. ინკლუზიური განათლების ზეგავლენა მოსწავლის კოგნიტური და სოციალური უნარების განვითარებაში;
3. გამოიცა ერთი დამხმარე სახელმძღვანელო და საზღვარგარეთ დაიბეჭდა სამეცნიერო სტატია; კვლევები დღესაც გრძელდება;
ფსიქოლოგიური კვლევა ჩატარდა რამდენიმე მიმართულებით:
1. ინკლუზიური განათლების და კერძოდ, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის
დადებითი ზეგავლენის კვლევა სსსმ მოსწავლის კოგნიტური და სოციალური
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უნარების განვითარებაზე, კერძოდ ყურადღების კონცენტრაციის უნარის და
ნებისყოფის უნარის გამომუშავებაზე;
2. სსსმ მოსწავლის კლასში სოციალიზაციისა და ადაპტაციის პროცესის კვლევა
სხვადასხვა ფსიქოლოგიური და სატრენინგო მეთოდების გამოყენებით( მორენოს სოციომეტრიული მეთოდი, ზღაპაროთერაპიის მეთოდი სოციალური
ადაპტაციის სპეციალური ტრენინგ-სავარჯიშოები და ა.შ.);
3. ოჯახის ფაქტორის ზეგავლენა სსსმ მოსწავლის ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლაში სწავლის მოტივაციის ასამაღლებლად;
4. აუტისტ და დაუნის სინდრომის მქონე სსსმ მოსწავლის კლასში სოციალური
ადაპტაციის კვლევა;

მიღებული კვლევის შედეგების თანახმად:
1. დადასტურდა ინდივიდუალური სასწავლო (ისგ)გეგმის დადებითი ზეგავლენა ყურადღების კონცენტრაციისა და ნებელობითი უნარების განვითარებაზე,
რომელიც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სსსმ მოსწავლის სასწავლო აქტივობის გაუმჯობესებაში;
2. სასწავლო წლის დასაწყისში სამწუხაროდ სსსმ მოსწავლეთა კლასთან სოციალიზაცია ძალიან დაბალ დონეზე იყო წარმოდგენილი,მათი სოციომეტრიული ინდექსი ნულის ტოლი იყო, რაც საგრძნობლად გაიზარდა სასწავლო
წლის ბოლოსთვის;
3. გამოვლინდა ზღაპართერაპიისა და სპეციალური სავარჯიშოების გამოყენების დადებითი ზეგავლენა სსსმ მოსწავლეთა სოციალიზაციაზე ;
4. სსსმ მოსწავლის სწავლის მოტივაზიის ასამაღლებლად მნიშვნელოვანი როლი იქონია ოჯახის განათლებულობისა და ინფორმირებულობის ფაქტორმა;
5. დაუნის სინდრომის მქონე სსსმ მოსწავლეები უფრო

ადვილად ადაპტი-

რდებიან სასკოლო გარემოში, ვიდრე აუტიზმის მქონე მოსწავლეები;

--------------------------------
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The Practice of Inclusive Education at Akaki Tsereteli State University
Nato Kobuladze, Maia Akhvlediani
Akaki Tsereteli Kutaisi State University, Georgia

A five ECTS course - ‘Inclusive Education’ has been in practice since 2010 at
the faculty of Pedagogy at Akaki Tsereteli State University. The course includes embedded practice which aims to strengthen students’ theoretical knowledge and develop
practical skills. The duration of the practicum is 12 weeks. The visits to schools start
in the third week after the start of the course and lasts till the end of the academic year.

The six following public schools have been selected as the host schools for the
practicum (#9,#12, #19, #30, #32, #37). Those are the schools which ha

ve been implementing the inclusive education successfully for several years.
 Due to the concept of the embedded practice, every participant of the practicum (student, professor, spec. Teacher) has responsibilities and specific
agendas which are the preconditions for the high quality practicum.
 During the embedded practice students carry out the following tasks:
 Get to know to the schools’ internal rules and regulations, demographic, social, medical, educational history and spheres of interest of the
students with the special educational needs from different sources
(parents, teachers, spec. teachers…).
 Carry out the evaluation process of the students with the special educational needs by using the different surveys, observe the children’s
behavior during the lesson period, as well as during the individual
works and breaks, write down the notes.
 Define the learning goals, plan and carry out appropriate educational
activities by detecting the strong and weak sides of the school students.
During the intervention they observe the processes and record/evaluate
success.
 Students organize the integration of the school students with the special
educational needs into the cultural activities in order to let them use
their resources optimally.
 The practicum is based on the team work principles. The process includes students’collaboration with each other,lecturers and spec.teachers.
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 The portfolio is being created during the working process which represents documents and school students’ works. The portfolios are then
discussed on the conference which is dedicated to the practicum (on the
last lecture of the academic year).
 The advantages that the host schools can have: creating the friendly and accessible atmosphere for the students with the special educational needs, raising
the teaching quality, implementing the principle of a team work, strengthening
the school culture, cooperation with schools and universities, organizing the
joint events, gaining the credit scores, taking part in the pedagogical practice
researches…
 As for today, nearly 170 students with the special educational needs study at
Kutaisi public schools. There are 7 public schools that receive the inclusive
education practice. After participating in the practicum more than 10 alumni
started working as the spec. teachers at public schools.
----------------------------------------

ინკლუზიური განათლების პრაქტიკა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ნატო ქობულაძე, მაია ახვლედიანი
აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პედაგოგიურ ფაკულტეტზე
2010 წლიდან ხორციელდება 5 კრედიტიანი სასწავლო კურსი - „ინკლუზიური
განათლება“. კურსი მოიცავს ჩაშენებულ პრაქტიკას, რომლის მიზანია: განამტკიცოს სტუდენტთა მიერ მიღებული თეორიული ცოდნა და განუვითაროს
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. პრაქტიკის ხანგრძლივობაა 12 კვირა. ვიზიტები
სკოლაში იწყება სასწავლო კურსის დაწყებიდან მე-3 კვირაში და მიმდინარეობს სასწავლო წლის დასრულებამდე.



პრაქტიკის ბაზად შეირჩა ქუთაისის 6 საჯარო სკოლა (#9,#12, #19, #30, #32,
#37),სადაც მრავალი წელია ხარისხიანად მიმდინარეობს ინკლუზიური განათლების დანერგვა
 ჩაშენებული პრაქტიკის კონცეფციიდან გამომდინარე, პრაქტიკაში მონაწილე
ყველა პირს (სტუდენტი, ლექტორი, სპეც. მასწავლებელი) გააჩნია ვალდებულებები, კონკრეტულად გაწერილი აქტივობები, რაც პრაქტიკის ხარისხიანი
შესრულების წინაპირობას წარმოადგენს.
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 ჩაშენებული პრაქტიკის მიმდინარეობისას სტუდენტები ახორციელებენ შემდეგ სავალდებულო აქტივობებს:
-

ეცნობიან სკოლის შინაგანაწესს, სსსმ მოსწავლეების დემოგრაფიულ, სოციალურ, სამედიცინო, საგანმანათლებლო ისტორიასა და ინტერესთა სფეროების შესახებ ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროდან (მშობელი, დამრიგებელი, სპეც. მასწავლებელი...).

-

ახოციელებენ სსსმ მოსწავლის შეფასება სხვადასხვა სფეროს შესაბამისი
კითხვარების გამოყენებით,აწარმოებენ

ბავშვების ქცევაზე დაკვირვებას,

როგორც საგაკვეთილო პროცესში, ასევე ინდივიდუალურ მუშაობისას და
შესვენებებზეც, აკეთებენ ჩანაწერებს.
-

მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენის საფუძველზე განისაზღვრება სასწავლო მიზნები, იგეგმება და ხორცილდება შესაბამისი სასწავლო აქტივობები. ინტერვენციის ეტაპზე მიმდინარეობს პროცესზე დაკვირვება, მიღწეული წარმატებების დაფიქსირება-შეფასება.

-

სტუდენტები გეგმავენ კულტურულ ღონისძიებებში სსსმ მოსწავლეების მონაწილეობას მათი რესურსების ოპტიმალური რეალიზების მიზნით.

-

პრაქტიკა გუნდური მუშაობის პრინციპით მიმდინარეობს. პროცესში გათვალისწინებულია სტუდენტთა თანამშრომლობა ერთმანეთთან, ლექტორებსა და სპეც. მასწავლებლებთან

 მუშაობის პროცესში დგება პორტფოლიო, რომელშიც წარმოდგენილია
დოკუმენტაცია და მოსწავლეთა ნამუშევრები. პორთფოლიო სრულ სამუშაო მასალასთან ერთად განიხილება პრაქტიკისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე (სასწ. კურსის ბოლო სალექციო სთ-ზე).


პრაქტიკის მიმღები სკოლების სარგებელია: კეთილგანწყობილი და ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნა სსსმ მოსწავლეებისათვის, სწავლების ხარისხის
ამაღლება, გუნდური მუშაობის პრინციპის დანერგვა, სასკოლო კულტურის
ამაღლება, თანამშრომლობა სკოლებთან და უნივერსიტეტთან, ერთობლივი
პროექტების ორგანიზება, კრედიტ ქულების მოპოვება, პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევებში მონაწილეობა...

 დღეს ქუთაისის საჯარო სკოლებში სწავლობს 170-მდე სსსმ მოსწავლე ინკლუზიური განათლების პრაქტიკის მიმღებია 7 საჯარო სკოლა. პრაქტიკაში
მონაწილეობის შედეგად საჯარო სკოლებში სპეც. მასწავლელად დასაქმდა
10-ზე მეტი კურსდამთავრებული.
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Student-oriented Teaching Aspects
Irma Kurdadze
Samtskhe-Javakheti State University,Georgia

Students with special education needs have been strictly separated from the society and had no access to studying with the people of the same age in the educational
sphere.
Changes in the field of education of students with special education needs started
in 1994 by NGOs.However, this issue has been remained beyond government attention for a long period of time.
Nowadays, significant reforms are being carried out in general education system.
This means providing the legislative basis for a quality and accessible educational environment.
Adaptation of learning environment to the needs of students in aHigh Education System still remains a problem. This means selecting proper training resources and training strategies. Consideration of these aspects promotesdeveloping student-oriented
teaching aspects.
To ensure inclusive education process in a high education system, the proper training practice should be planned in accordance with legislative documents. This means provision of relevant educational service for each student based on their needs.
In order to create student-oriented teaching environment, a high education system
requires motivation, action plan, resources and qualified staff.
It is important to focus on the students with physical, cognitive, social, emotional,
linguistic or other needs as well as on the students belonging to ethnic, religious or
linguistic minorities.

------------------------------
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სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების
ზოგიერთი ასპექტი
ირმა ქურდაძე

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები /სტუდენტები (შემდგომში სსსმ) მკაცრად სერეგრირებულები იყვნენ საზოგადოებისგან და არ
ქონდათ შესაძლებლობა მიეღოთ განათლება საგანმანათლებლო სივრცეში თანატოლებთან ერთად.
ცვლილებები სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების /სტუდენტების განათლების სფეროში 1994 წლიდან დაიწყო არასამთავრებო სექტორის მიერ. სახელმწიფოს აღნიშნული საკითხი კვლავ ყურადღების მიღმა რჩებოდა. დღეს ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში ტარდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი
რეფორმები. რაც იმას ნიშნავს, რომ ხარისხიანი, ყველასთვის ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო სივრცის შექმნისთვის საკანონმდებლო ბაზა უზრუნველყოფილია.
პრობლემა მდგომარეობს უსდ-ში სტუდენტთათვის მათი საგანმანათლებლო
საჭიროების მიხედვით, სასწავლო გარემოს ადაპტირებას, რაც გულისხმობს გარემოს მორგებას სტუდენტების საჭიროებებზე, მათთვის სასწავლო რესურსისა და
სასწავლო სტრატეგიების სწორად შერჩევას.
ამ ასპექტების გათვალისწინებას კი მივყვართ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების ასპექტების შემუშავებამდე.
ინკლუზიური განათლების პროცესის უზრუნველსაყოფად უსდ-ში უნდა დაიგეგმოს სასწავლო პრაქტიკის სწორი ორგანიზება - საკანონმდებლო დოკუმენტების შესაბამისად, რაც გულისხმობს, თითოეული სტუდენტისთვის ადეკვატურ
საგანმანათლებლო მომსახურებას - მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე. სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნისთვის უსდ-ს ესაჭიროება მოტივაცია, სამოქმედო გეგმა, რესურსები და კვალიფიციური კადრები.
მნიშვნელოვანია ყურადღება იმ სტუდენტების მიმართ, რომლებსაც აქვთ ფიზიკური, შემეცნებითი, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა ტიპის საჭიროებები. ასევე ის სტუდენტებიც, რომლებიც მიეკუთვნებიან ეთნიკური, რელიგიური
თუ ლინგვისტური უმცირესობის წარმომადგენლებს.
93

DARE – International Science conference Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support – Abstracts
Sokhumi State University, Tbilisi – 20-21 November, 2017.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overcoming inferiority complex of pupils in inclusive classes
Gulnaz Khukhua

Sokhumi State University,Georgia

1. Introduction of inclusive education in the system of education is the uppermost
exposure of humanism and democracy. As narrow minded potential of child’s study
is not his/her fault, as absoluteness is anybody’s merit. Nobody is aware, who and
when happens anything with anybody. Nobody is ensured from the scourge and
misery. Any person has natural and legal right to be duly authorized citizen, honorable
member of society, to be free in making reasonable choice, to have peaceful and
happy life in the safe environment. To this end, he/she requires general and vocational
education, communication and labor skills. However, due to various factors and
reasons everybody does not have necessary intellectual and physical potentials.
2. Narrow minded potential of child’s study is various according to modality.
Following classes are studied by the professionals of the field, such as:
* Hindrance in mental development;
* Visual sensor and acoustic sensors’ injury;
* Speech disorders;
* Disorder of movement balance;
* Underdevelopment of emotional intellect;
* Moral deviation and others.
Each of them have different specific features, also requiring special and individual
educational support. Among them common is the result. It is narrow minded potential
of study reflected on pedagogic and academic development of pupil.
3. According to its essence in the inclusive class compared with the non-inclusive
class the educational process is different. Teacher here requires double standard of
pedagogical activity. The first, special educational support pursuant to the modalities
and submodalities and the second, usual pedagogical standards with the pupils having
absolute skills of study. Moreover, the most important is that free involvement of both
category pupils in equal condition and cooperation in cognitive processes. So, in the
first case the most important is special inclusive pedagogics, but in the second case in
its condition remains general pedagogics.
4. In order to have established the quality of involvement of pupil with narrow minded
potential of child’s in educational process, conducted pedagogical studies reveled one
of the most important obstructive factor like inferiority complex.
94

The first pedagogical process in inclusive classes that should be launched by teacher is
removal of difference, inferiority complex in teachers. It can be achieved under the
basis of in-depth knowledge of the kind of problem, symptom, provoking factors and
the reasons through the optimization and intensification of adequate corrective
pedagogical principles and methods, action strategies and activities and human and
technical resources.
5. There are no universal ways for the neutralization of complex, but there are drawn
out corrective pedagogical recommendations and from their arsenal is easily possible
to modernize such pedagogical system and conformity with the problem leading to positive result with the educated and creative teacher ensuring the pupil that disability is
not the verdict. In the pedagogical arsenal is considered the system of school and
lesson (where are provided educational, developing and training functions) and extracurricular education, totality of sincere, human and comfortable adequate conditions
of environment to work, also totality of pedagogical ordinances, principles, methods,
forms and technologies that optimal integration forms emotional comfort and hinder
the complex of cognitive and communicative activity.
6. Generally and namely to the pupils, personal vivid and prominent examples,
information about those persons who had the same problems like them, though did not
feel desperate, on the contrary achieved great success without having any complex and
maximal use of internal and external auxiliary reserves have positive influence on the
disability of study. Among them are: the first Greek fabulist Aesop, Xenophon, Repin,
Mozart, Bach, Beethoven, Louis Braille (inventor of Braille fonts) and any others.
In order to overcome inferiority complex no less important is pedagogical cooperation
among the union of three persons: “teacher-pupil-parent” and other special personnel;
Coordinated, systemic and consecutive work based on the science of persons participating in pedagogical process and gradual control and estimation of achievement. In
this case, the most trustworthy criterion of evaluation may be considered the quality of
courage, moderate boldness, openness, reasonable freedom, initiative, independence,
cognitive motivation, stimulus and activity (and etc.) and dynamics of progress of
pupil.

------------------------------------------
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მოსწავლეთა არასრულფასოვნების კომპლექსის
დაძლევა ინკლუზიურ კლასებში
გულნაზ ხუხუა
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1. ინკლუზიური განათლების შემოტანა განათლების სისტემაში ჰუმანიზმისა და დემოკრატიზმის უმაღლესი გამოვლინებაა. როგორც ბავშვის დასწავლის უნარის დარღვევა მისი ბრალი არ არის, ისე არც შეუზღუდავობაა ვინმეს დამსახურება. არავინ
არ იცის ვის, როდის რა მოუვა. არავინ არ არის დაზღვეული ჭირისა და უბედურებისგან. ნებისმიერი ადამიანის ბუნებრივი, კანონიერი უფლებაა იყოს სრულფასოვანი
მოქალაქე, საზოგადოების ღირსეული წევრი, ჰქონდეს გონივრული არჩევანის თავისუფლება, მშვიდობიანი და ბედნიერი ცხოვრება უსაფრთხო გარემოში. ამისთვის
მას სჭირდება ზოგადი და პროფესიული განათლება, კომუნიკაციური და შრომითი
უნარ-ჩვევები. მაგრამ სხვა დასხვა ფაქტორებისა და მიზეზთა გამო ყველას არა აქვს
ამისთვის საჭირო ინტელექტუალური და ფიზიკური შესაძლებლობები.
2. სწავლის უნარშეზღუდულობა მოდალობის მიხედვით მრავალნაირია. დარგის
სპეციალისტთა მიერ გამოკვლეულია შემდეგი სახეობები, როგორიცაა:
•

გონებრივი განვითარების შეფერხებულობა;

•

მხედველობითი და სმენითი სენსორების დაზიანება;

•

მეტყველების მოშლილობა;

•

მოტორიკული წონასწორობის დარღვეულობა:

•

ემოციური ინტელექტის განუვითარებლობა:

•

მორალური დევიანტურობა და სხვ.

თითოეული მათგანს განსხვავებული სპეციფიკური თავისებურებები ახასიათებს და საჭიროებს ასევე სპეციალურ-ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო დახმარებას. მათ შორის საერთოა შედეგი. ეს არის სწავლის უნარშეზღუდულობა, რომელიც აისახება მოსწავლის პედაგოგიურ და აკადემიურ განვითარებაზე.
3. ასეთ მოსწავლეებთან, მისი არსიდან გამომდინარე, სხვებთან შედარებით, სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესი განსხვავებულია. მასწავლებელს აქ სჭირდება პედაგოგიური მუშაობის ორმაგი სტანდარტი. პირველი, განსაკუთრებული საგანმანათლებლო დახმარება მოდალობებისა და ქვემოდალობების მიხედვით და, მეორე,
დასწავლის პრობლემების არმქონე მოსწავლეებთან ჩვეულებრივ, პედაგოგიური
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სტანდარტები. და, რაც მთავარია, ორივე კატეგორიის მოსწავლეთა უმტკივნეულოდ
თანაბარ მდგომარეობაში ჩართვა და თანამშრომლობა შემეცნებით პროცესში. ე. ი.
პირველ შემთხვევაში წინა პლანზე დგას სპეციალური ინკლუზიური პედაგოგიკა, ხოლო მეორე შემთხვევაში თავის ამპლუაში რჩება ზოგადი პედაგოგიკა.
4.სწავლის უნარშეზღუდულ მოსწავლეთა სასწავლო - აღმზრდელობით პროცესში
ჩართულობის ხარისხის დადგენის მიზნით ჩატარებულმა

პედაგოგიურმა გამო-

კვლევებმა აჩვენა, ერთ-ერთი ძალზე მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი ფაქტორი,
როგორიცაა არასრულფასოვნების კომპლექსი.
პირველი პედაგოგიური პროცესი ინკლუზიურ კლასებში, რითაც უნდა

და-

იწყოს მუშაობა მასწავლებელმა, ეს არის მოსწავლეებში განსხვავებულობის, არასრულფასოვნების კომპლექსის მოხსნა. ამის მიღწევა შესაძლებელია პრობლემის
სახეობის, სიპტომების, გამომწვევი ფაქტორებისა და მიზეზების სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე ადეკვატური საკორექციო პედაგოგიური პრინციპებისა და მეთოდების, სამოქმედო სტრატეგიებისა და

აქტივობების, ადამიანური და ტექნიკური

რესურსების ოპტიმიზაციისა და ინტენსიფიკაციის გზით.
5. კომპლექსის განეიტრალების უნივერსალური რეცეპტები არ არსებობს, მაგრამ
შემუშავებულია საკორექციო პედაგოგიური რეკომენდაციები, რომელთა არსენალიდან ადვილი შესაძლებელია ისეთი პედაგოგიური სისტემის მოდერნიზება და პრობლემასთან შესაბამისობაში მოყვანა, რომელიც პოზიტიურ შედეგამდე მიგვიყვანს განათლებული და კრეატიული მასწავლებლის ხელში, რაც მოსწავლეს დაარწმუნებს,
რომ შეზღუდული შესაძლებლობა განაჩენი არ არის. პედაგოგიურ

არსენალში

მოიაზრება საკლასო - საგაკვეთილო სისტემა, (სადაც სწავლების საგანმანათლებლო, განმავითარებელი და აღმზრდელობითი ფუნქციები სრულდება) და კლასგარეშე აღმზრდელობითი მუშაობა, პედაგოგიური კანონების, პრინციპების, მეთოდების, ფორმების, ტექნოლოგიების, ასევე საქმისადმი გულწრფელი, ადამიანური და
კეთილმოწყობილი ადეკვატური გარემოპირობების ერთობლიობა. რომელთა ოპტიმალური ინტეგრაცია ქმნის ემოციურ კომფორტს და ადგილს არ უტოვებს შემეცნებით და კომუნიკაციური აქტიურობის შემფერხებელ კომპლექსს.
6. აღსაზრდელებზე საერთოდ და კერძოდ, სწავლის უნარშეზღუდულებზე დადებითად მოქმედებს პირადი ცოცხალი თვალსაჩინო მაგალითები, ინფორმაციები იმ
ადამიანების შესახებ, რომლებსაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ, რაც მათ, მაგრამ
ისინი სასოწარკვეთას არ მისცემიან, პირიქით, ყოველგვარი კომპლექსის გარეშე,
შიგა და გარე დამხმარე რეზერვების მაქსიმალური ამოქმედებით, დიდ წარმატებებს
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მიაღწიეს. რომელთა შორის არიან: პირველი ბერძენი მეიგავე ეზოპე, ქსენოფონტე,
რეპინი, მოცარტი, ბახი, ბეთხოვენი, ლუი ბრაილი ( ბრაილის შრიფტის შემქმნელი)
და მრავალი სხვა.
7. არასრულფასოვნების კომპლექსის დაძლევაში არანაკლებ მნიშვნელოვანია
სამთა კავშირის: ,,მასწავლებელი - მოსწავლე -მშობელი“ და სხვა სპეც/პერსონალთა პედაგოგიური თანამშრომლობა; პედაგოგიური პროცესის მონაწილეთა მეცნიერებაზე დაფუძნებული, შეთანხმებული, კოორდინირებული, სისტემური და თანმიმდევრული მუშაობა და მიღწეულის ეტაპობრივი შემოწმება-შეფასება. ამ შემთხვევაში
შეფასების ყველაზე სანდო კრიტერიუმად შეიძლება მივიჩნიოთ მოსწავლის გამბედაობის, ზომიერი სითამამის, გახსნილობის, გონივრული თავისუფლების, ინიციატივის, დამოუკიდებლობის, შემეცნებითი მოტივაციის, სტიმულისა და აქტიურობის (და
ა. შ.) ხარისხი, წინსვლის დინამიკა.

------------------------------------
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Mainstreaming children with special educational needs in regular schools
in the Republic of Moldova 3
Ludmila Malcoci
Alliance of Active NGOs in the field of Social Protection
of Family and Child , Republic of Moldova

The paper presents the outputs of the research on impact of inclusive education
of children with special educational needs in mainstream schools in Moldova. The
sample of the research constitute 630 persons, including students with special educational needs ( SEN) and their parents, regular students and their parents, teachers,
school managers, educational support services staff, staff of psycho-pedagogical assistance services (PPAS), mayors. The main findings of the research show that the majority of students, teachers and parents consider that the inclusive education has a
positive impact on both groups of students. Thus, students with SEN feel happier living at home and studying at the community school; learn positive behaviors from
their colleagues; they have registered more progress in their development (their speaking ability is improved, they have learned to read, write, serve themselves), they have
learned to communicate, to build relationships with other students and teachers; they
have the opportunity to graduate from school and obtain a profession. Typical students
became more responsible, more willing to help, more tolerant, more sympathetic. However, the comparative analysis of different types of schools shows that the positive
impact is higher in those schools that got more support for preparation of school
and community environment for inclusive education: improved physical access to
schools, developed support services in function of educational needs of children,
strengthened the capacities of teacher staff , increased the community awareness
regarding the right of children with disabilities to go to regular school.

3

The research was carried out in November 2016- January 2017 within the Project "Civil Society Education
Fund 2016-2018 in Moldova", implemented by the Alliance of NGOs in the field of Social Protection of Family
and Child, with the financial support of Global Campaign for Education.
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სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვები ჩვეულებრივ
სკოლებში მოლდავეთის რესპუბლიკაში 4
ლუდმილა მალკოკი
არასამთავრობო ორგანიზაციების ალიანსი, მოლდავეთის რესპუბლიკა
მოხსენება წარმოადგენს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე
ბავშვების ინკლუზიური განათლების გავლენის კვლევის შედეგებს საშუალო სკოლებში მოლდავეთში. კვლევა მოიცავს 630 ადამიანს, მათ შორის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეებს (სსსმ) და მათ მშობლებს, ჩვეულებრივ მოსწავლეებს და მათ მშობლებს, პედაგოგებს, სკოლის მენეჯერებს, საგანმანათლებლო მხარდაჭერის სამსახურის პერსონალს, მერიის ფსიქო-პედაგოგიური
დახმარების სამსახურის თანამშრომლებს. კვლევის ძირითადი დასკვნები აჩვენებს,
რომ მოსწავლეების,

მასწავლებლებისა და მშობლების უმრავლესობა მიიჩნევს,

რომ ინკლუზიურ განათლებას დადებითი გავლენა გააჩნია მოსწავლეთა ორივე
ჯგუფზე. ამდენად, სსსმ მოსწავლეები თავს გრძობენ ბედნიერად სახლში ცხოვრებით
და ჩვეულებრივ სკოლაში სწავლით; სწავლობენ დადებით ქცევებს მათი კოლეგებისგან; მათ კიდევ უფრო მეტი პროგრესი აქვთ განვითარებაში (მათი სასაუბრო უნარი
გაუმჯობესდა, ისწავლეს კითხვა, წერა და საკუთარი თავის მომსახურეობა), ისწავლეს კომუნიკაცია, სხვა მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან ურთიერთობების
დამყარება; აქვთ შესაძლებლობა დაამთავროთ სკოლა და მიიღონ პროფესია.
ტიპიური მოსწავლეები გახდნენ უფრო მეტად პასუხისმგებელნი, დახმარების უფრო
მეტი სურვილით, ტოლერანტობის და თანაგრძნობის უფრო მეტი გრძნობით. თუმცა,
სხვადასხვა ტიპის სკოლების შედარებითი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ დადებითი ზემოქმედება უფრო დიდია იმ სკოლებში, რომლებმაც უფრო მეტი დახმარება მიიღეს
ინკლუზიური განათლებისათვის სკოლისა და საზოგადოებრივი გარემოს მომზადებაში: სკოლების ფიზიკური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების ფუნქციონირებაში
მხადაჭერის სერვისები განვითარდა, მასწავლებელთა პერსონალის შესაძლებლობები გაძლიერდა, საზოგადოების ინფორმირებულობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ჩვეულებრივ სკოლაში სიარულის უფლებასთან დაკავშირებით ამაღლდა.
4

კვლევა განხორციელდა 2016 წლის ნოემბერ-2017 წლის იანვარში "სამოქალაქო საზოგადოების განათლების
ფონდი 2016-2018 წწ მოლდავეთში" პროექტის ფარგლებში, ოჯახის და ბავშვთა სოციალური დაცვის სფეროში
მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ალიანსის მიერ, განათლების გლობალური კამპანიის ფინანსური
მხარდაჭერით.
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Inclusive Education, Socially Vulnerable Groups, University Development
and Regional Politics
Bela Mosia
Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi, Georgia

Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi one of the State Universities in the
region, which offers higher and professional education according its mission and objectives
and provides those education accessible for each interested in getting higher and professional
education. How to get access in to the higher education was main challenge for the teaching
university for the last period. Within International projects teaching university implements
there were established several innovation in the region. DARE achievements based on the
sharing experience on working with vulnerable within Georgia, Israel and European countries
higher education institutions were the priority for vulnerable groups. Within the project in
Shota Mekshia State Teaching University of Zugdidi there was established DARE laboratory,
it was made audio and video version of the lectures, it was used electronic learning method for
teaching and learning (Blending learning), within those achievements for the students having
special needs was given the chance of socialization and involvement in each part of the social
life. There are several students already used above mention services. Not only the students are
main target groups can used those services but other beneficiaries who are able to use the
services LLL center provides (career management, foreign language learning, students
services, trainings for academic staff) on regional, national and even international level.
Especially for the students from Abkhazia.
In our report we focus not only for dissemination, popularization and sustainability of
the achievements within the projects but also we are trying to analyze the importance of the
projects and underline the online support system in learning and studying procedure.

---------------------------------------------------

ინკლუზიური განათლება, სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფები,
საუნივერსიტეტო განვითარება და რეგიონული პოლიტიკა
ბელა მოსია
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ერთადერთი
სახელმწიფო უმაღლესი საგანამათლებლო დაწესებულებაა რეგიონში, რომელიც
ემსახურება განათლების პოლიტიკას და პასუხისმგებელია განათლების ხელმისაწვდომობაზე რეგიონში. სასწავლო უნივერსიტეტი თავისი მისიისა და მიზნების შესაბა101

მისად ახორციელებს უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს
და უზრუნველყოფს მათ ხელმისაწვდომობას დაინტერესებული მხარეებისთვის.
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ფართო და მასშტაბური გაგება სასწავლო
უნივერსიტეტისთვის ყოველთვის რჩებოდა მთავარ გამოწვევად. სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო პარტნიორობის ფარგლებში არა ერთი სიახლე დაინერგა
რეგიონში. DARE -ს ფარგლებში, საქართველოს, ისრაელისა და ევროპის ქვეყნების
უმაღლეს სასწავლებლებში ინკლუზიური განათლების მხრივ არსებული გამოცდილების ურთიერთგაზიარების საფუძველზე, მოწყვლადი ჯგუფებისათვის, სასწავლო
უნივერსიტეტში გაიხსნა ლაბორატორია, შეიქმნა ლექციათა აუდიო და ვიდეო ვერსიები, დაინერგა სწავლისა და სწავლების მეთოდი ელექტრონული სწავლება (Blending learning), რომლის ფარგლებშიც განსხვავებული შესაძლებლობებისა და სირთულეების მქონე ადამიანებს ეძლევათ სოციალიზაციისა და საზოგადოებრივი
ცხოვრების ყველა სფეროში ჩართვის უფლება. ზემოაღნიშნული მომსახურებით უკვე
ისარგებლა რამდენიმე ათეულმა სტუდენტმა. სასწავლო უნივერსიტეტში 2012 წლიდან მიმდინარე საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში დანერგილი ტრენინგკურსების გავლის საშუალება (კარიერის მართვა, უცხო ენათა შესწავლა, სტუდენტური სერვისები, ტრენინგები აკადემიური პერსონალისათვის) ეძლევათ ბენეფიციარებს

რეგიონულ,

ეროვნულ

და

საერთაშორისო

დონეზე.

განსაკუთრებით

აფხაზეთიდან დევნილ სტუდენტ- ახალგაზრდობას.
ჩვენი მოხსენების მიზანია, არა მხოლოდ სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდი
ნარე საერთაშორისო პროექტების მიზნებისა და ამოცანების, პროექტების ფარგლებში მიღწეული შედეგების პოპულარიზაცია, შემდგომი სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფა, არამედ ზემოაღნიშნული სერვიზების მნიშვნელობის ანალიზი. განათლების მიღების მეთოდად ონლაინ მხარდაჭერის სისტემების დანერგვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ხაზგასმა.
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Specifics of Methodological Subjects Teaching in Bachelor Program
of Inclusive Education
Rusudan Pipia

Sokhumi State University, Georgia

Development of inclusive education is a complex and versatile process that involves the involvement of social and human resources and the radical transformation
of the modern system of education, besides scientific and methodological resources.
If we want to be an integral part of modern tolerant values and culture, all the
children should be given equal opportunities for learning and development. Inclusive
education implies the involvement of children with special needs in the educational
process with peers, for which future specialists of such children are required to know
all educational needs in his pupils and the ways for their satisfaction, to adapt them to
individual student's interests and abilities, as well as all the additional activities,
which are necessary to achieve the national curriculum objectives.
Inclusive education is an important challenge to Georgian education policy.
Sokhumi State University has run accredited Bachelor’s Program in Inclusive Education since 2012, where a large space is dedicated to preparing students in the school
auditorium to create an inclusive learning environment and to implement new teaching
methodologies. Teaching methods and specific needs of speech development are the
main goals of our subject syllabus.
The teaching of methodological subject facilitates the development of undergraduate program goals to the future specialists to give an international standard of
knowledge considering local demands and needs. The undergraduate program of
inclusive educa-tion in Sokhumi State University is designed to train specialists who
provide uniform learning outcomes for all students and facilitate an access to education for all children.
Our research concerns the specificities of teaching activities of speech development program in the undergraduate program of inclusive education, in the framework
of the National Curriculum, to generalize the methodical knowledge of the school
space and use in practice. This work is based on our 5-year experience in the study of
teaching skills for undergraduate program students. The study showed that students
can use theoretical knowledge in practice and work successful in the areas of
employment provided by the program.
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მეთოდიკურ საგანთა სწავლების სპეციფიკა ინკლუზიური
განათლების საბაკალავრო პროგრამა
რუსუდან ფიფია
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისაქართველო

ინკლუზიური განათლების განვითარება რთული, მრავალმხრივი პროცესია,
რომელიც სამეცნიერო და მეთოდოლოგიური რესურსების გარდა სოციალური და
ადმინისტრაციული რესურსების ჩართვას და განათლების თანამედროვე სისტემის
ძირეულ გარდაქმნას გულისხმობს.
თუ გვსურს თანამედროვე ტოლერანტული ღირებულებებისა და კულტურის
განუყოფელი ნაწილი ვიყოთ, ყველა ბავშვს უნდა მივცეთ სწავლისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობები. ინკლუზიური განათლება გულიხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში თანატოლებთან ერთად, რისთვისაც საჭიროა მომავალმა
სპეციალისტმა იცოდეს სსსმ მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებები და
მისი დაკმაყოფილების გზები, მათი მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ
შესაძლებლობებზე მორგება, აგრეთვე, ყველა დამატებითი აქტივობა, რომელიც
აუცილებელია ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად.
ინკლუზიური განათლება ქართული განათლების პოლიტიკის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012 წლიდან მოქმედებს ინკლუზიური განათლების აკრედიტებული საბაკალავრო პროგრამა, სადაც დიდი ადგილი ეთმობა სტუდენტების მომზადებას სასკოლო აუდიტორიაში ინკლუზიური
სასწავლო გარემოს შესაქმნელად და სწავლების ახალი მეთოდოლოგიების განსახორციელებლად. სწავლების მეთოდიკა და მეტყველების განვითარების სპეციფიური საჭიროებანი არის ჩვენი სასწავლო საგნის სილაბუსის მთავარი მიზანი.
მეთოდიკური საგნის სწავლება ხელს უწყობს განავითაროს საბაკალავრო
პროგრამით დასახული მიზნები მომავალ სპეციალისტს მისცეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნა ადგილობრივი მოთხოვნებისა და საჭიროებების
გათვალისწინებით. სსუ-ში მოქმედი ინკლუზიური განათლების საბაკალავრო პროგრამა ემსახურება ისეთი სპეციალისტების მომზადებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ
104

ერთიან სასწავლო შედეგს ყველა მოსწავლისთვის და ხელს უწყობენ განათლების
ხელმისაწვდომობას ყველა ბავშვისთვის.
ჩვენი კვლევა შეეხება ინკლუზიური განათლების საბაკალავრო პროგრამაში
არსებული, მეტყველების განვითარების მეთოდიკის სასწავლო კურსის მიერ სტუდენტებისთვის, ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში, სასკოლო სივრცეში განსახორციელებელი მეთოდიკური ცოდნის განზოგადებისა და პრაქტიკაში გამოყე–
ნებისთვის ხელმისაწვდომი აქტივობების სწავლების სპეციფიკურ თავისებურებებს.
წინამდებარე ნაშრომი სამოქმედო კვლევაში ეფუძნება ჩვენს 5 წლიან გამოცდილებას საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის მეტყველების განვითარების მეთოდიკის სწავლებაში. კვლევამ გვიჩვენა, რომ, სტუდენტებს შეუძლიათ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება და პროგრამით გათვალისწინებულ დასაქმების სფეროებში წარმატებული მოღვაწეობა.

----------------------------
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The possibilities of inclusivity and non-stop education
on the example of the study course methodologies
Maia Pirchkhadze
Sokhumi State University, Georgia

Lali Akhaladze
Sports and Physical Education State University of Georgia,

Inclusivity and non-stop education possibilities are the important challenges of
the modern educational system. Especially in the times when alongside the knowledge
passing ability it is also relevant to possess the necessary competences for educational
development. Inclusivity and non-stop education mean dynamics, engaging all parts of
society, spreading the results as wide as possible and creating the equal educational
possibilities in terms of study programs. The relevance of the topic is also determined
by having oriented on sustainable goals which can be rea-listically achieved by the
possibilities of inclusivity and non-stop education.
The aim of our research is to see if the specific study programs of several given universities in Georgia have the possibility to provide the inclusivity and non-stop
education.
For the research method we selected desk research which is based on using and
analyzing the documents published by organizations and institutions. This method
increases the level of reliability as well.
We researched the following study programs at Gori State Teaching University
and Sokhumi State University: the theories of development and teaching, the basics of
inclusive education, learning environment, the basics of pedagogy, classroom
management, methods of teaching natural science, school pedagogy, social psychology and pedagogical practice, also the study programs concerning the teacher preparation at Sokhumi State University, Iakob Gogebashvili Telavi State University, Ilia
State University and Akaki Tsereteli Kutaisi State University.
During the research we obtained and studied information about the confirming orders
and procedures of those programs.
The research divided programs in two formats: the programs where the obligatory and supplementary literature is indicated and the ones that include only basic
methodical indicators.
In the first group of programs, it showed that the literature needs to be updated
which does not exclude the possibility that during the teaching process some innova106

tions are being determined. In order to let society be more informed and raise
reliability it is suggested to pay attention to the mentioned issue.
Regarding the second group of programs, the methods and forms which aim to
achieve the study plans are innovative and various. However, it is also complicated for
the interested society which narratives are the basis for those programs.
Research showed the tendency regarding the inclusivity and non-stop education of the study programs at some higher educational institutions in Georgia: those
programs and their methodological approaches are related to the possibilities of the
equal and non-stop education, they also cover the methods how to achieve those goals
and it would be suggested that the programs also show the correlation between the
methods and the study resources by which the mentioned goals can be achieved.
---------------------------ინკლუზიურობისა და სწავლის უწყვეტობის შესაძლებლობები სასწავლო
პროგრამების მეთოდოლოგიის მაგალითზე
მაია ფირჩხაძე, ლალი ახალაძე
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,საქართველო
საქართველოს სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ინკლუზიურობა და სწავლის უწყვეტობის შესაძლებლობები

თანამედროვე

განათლების სისტემის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, როდესაც აქტუალური ხდება
არამარტო ცოდნის გადაცემა, არამედ განათლების განვითარებისათვის საჭირო კომპეტენციების ფლობა. ინკლუზიურობა და სწავლის უწყვეტობა გულისხმობს დინამიკას, ამ პროცესში საზოგადოების ყველა ფენის ჩართულობას, შედეგების რაც შეიძლება უფრო ფართოდ განაწილებას და სასწავლო პროგრამების მხრივ თანასწორი და თანაბარი განათლების უზრუნევლყოფის შესაძლებლობას. საკითხის აქტუალობას განსაზღვრავს მდგრადი განვითარების მიზნებზე ორიენტირებაც, რომლის
შესრულებისთვის ინკლუზიურობა და სწავლის უწყვეტობის შესაძლებლობები თანამედროვეობის გლობალური მიზნების მიღწევადობას

კიდევ

უფრო

რეალურს

ხდის.
ჩვენი კვლევის მიზანია, საქართველოს რამდენიმე უნივერსიტეტის მაგალითზე გავეცნოთ, იძლევა თუ არა ინკლუზიურობისა და სწავლის უწყვეტობის შესაძლებლობებს მათ მიერ შემოთავაზებული კონკრეტული პროგრამები?
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კვლევის მეთოდად გამოვიყენეთ სამაგიდე კვლევა, რომელიც ეფუძნება ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ ღია სივრცეში განთავსებული დოკუმენტაციის გამოყენებას, რაც, თავის მხრივ, ზრდის აღნიშნული დოკუმენტის სანდოობის ხარისხს.
გამოვიკვლიეთ სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისა და პროგრამები და სასწავლო კურსები: განვითარებისა და სწავლების თეორიების; ინკლუზიური განთლების საფუძვლების; სასწავლო გარემოს; პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლების; კლასის მართვის; ბუნებისმეტყველების სწავლების მეთოდიკის; სასკოლო პედაგოგიკის; სოციალური ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიური პრაქტიკის მიმართულებით; აგრეთვე ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროგრამები მასწავლებლის მომზადების მიმართულებით.
კვლევისას მოპოვებული და შესწავლილი იქნა ინფორმაციები, აღნიშნული პროგრამების დამტკიცების წესისა და ამ პროცედურებთან დაკავშირებული წინაპირობების შესახებ.
კვლევისას გამოიყო პროგრამების ორი ფორმატი: პროგრამები, სადაც მითითებულია ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურაც და, მეორე მხრივ, პროგრამები,
რომლებიც მხოლოდ ზოგად მეთოდურ ორიენტირებს შეიცავენ.
პროგრამების პირველ ჯგუფში გამოიკვეთა, რომ გამოყენებული ლიტერატურა გაკრვეულწილად საჭიროებს განახლებას, რაც არ გამორიცხავს, რომ რეალურად სწავლებისას გათვალისწინებულია სიახლეები. საზოგადოების უფრო მეტად
ინფორმირებისათვის და სასურველი პროგრამების წვდომისა და სანდოობისთვის,
სასურველია ამ მიმართულებით ყურადღების გამახვილება.
რაც შეეხება მეორე ჯგუფს - მოცემულ პროგრამებში სწავლის შედეგების
მიღწევის მეთოდები და ფორმები მრავალფეროვანია და ინოვაციური, თუმცა დაინტერესებული საზოგადოებისათვის აქაც ძნელია გაარკვიოს, რა ძირითად ნარატივებს ეყრდნობა მოცემული პროგრამები, ან სასწავლო კურსები.
კვლევის შედეგებით გამოიკვეთა გარკვეული ტენდეცია საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოქმედი პროგრამების ინკლუზიურობისა და სწავლის უწყვეტობის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით: მოცემული პროგრამები და მათი მეთოდოლოგიური მიდგომები ჩართულია თანასწორი განათლების უზრუნველყოფისა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობებთან, ისინი შეიცავენ აღნიშნული მიზნების მიღწევის მეთოდებსაც, მაგრამ სასურველია, პროგრამებში ღიად ჩანდეს ის მასალაც, რომელზე დაყრდნობითაც დასახული მიზნები მიიღწევა.
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Challenges of learning/teaching state and foreign languages
to ethnic minorities in Georgia
Izabella Petriashvili, Kakha Gabunia, Manana Rusieshvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia

The paper presents the results of the research carried out within the frame of a
joint project of the Faculty of Humanities and the Faculty of Psychology and
Education at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. It focuses on the degree,
quality and effectiveness of competence in the Georgian and English languages revealed by non-Georgian speaking students.
The aim of the research was to explore initial linguistic competences and the
factors hampering the process of achieving the competence in the state language (Georgian) as well as the foreign language (English) of non-Georgian speaking students.
Based on the goals of the research, two main tasks were outlined:
1. Determination of the level of their competences in Georgian at the starting
point of the Program and revealing the issues hampering their progress in this
language
2. Determination of initial competences of students in English at the moment of
their start at BA program of English Philology and revealing the reasons hampering achieving the desired standard.
The study revealed certain issues regarding teaching both the State language and
the foreign language (English) at the high school stage of secondary school (XI - XII
forms), State program in Georgian language preparation, and first year of BA program.
Students and professors from 5 universities of Georgia (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Ilya State University, Medical State University, Georgian State
Polytechnic University and Samtskhe-Javakheti State University) took part in the research.
As a result of the analysis of the research findings in both directions (problems of
learning/teaching the State Language and English to non-Georgian speaking students)
a number of issues were singled out which could only be solved through cooperation
with various institutions. In addition, important recommendations were provided for
schools, universities and the Ministry of Education and Science of Georgia regarding
the measures to be taken to enhance learning /teaching the State and foreign languages
to ethnic minorities.
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ეთნიკური უმცირესობებისთვის სახელმწიფო / უცხოური ენების სწავლა–სწავლების
პრობლემები საქართველოში
იზაბელა პეტრიაშვილი, კახა გაბუნია,
მანანა რუსიეშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველო
მოხსენებაში წარმოდგენილია კვლევის შედეგები, რომელიც ჩატარდა საქართველოში თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ფსიქოლოგიისა და განათლების
მეცნიერებათა ფაკულტეტების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში და მიზნად ისახავდა უმაღლესებში კვოტირების შედეგად მოხვედრილი არაქართულენოვანი
სტუდენტების ენობრივი კომპეტენციების (ქართული და ინგლისური ენები) სწავლების ხარისხისა და ეფექტურობის შესწავლას.
კვლევის მიზანი გახლდათ არაქართულენოვანი სტუდენტების საწყისი ენობრივი კომპეტენციებისა და სათანადო კომპეტენციის მიღწევაში ხელის შემშლელი
ფაქტორების კვლევა:იგულისხმება მათი ენობრივი კომპეტენციები როგორც მეორე /
სახელმწიფო ენაში, ასევე უცხოურ (ინგლისურ) ენაში.
კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, გამოიკვეთა 2 მთავარი ამოცანა:
1.

ერთი მხრივ, სახელმწიფო ენაში (ქართულში) სტუდენტთა საწყისი კომპეტენციების განსაზღვრა და იმ მიზეზთა გამოვლენა, რამაც განაპირობა მათი არასათანადო კვალიფიკაცია ქართულში;

2.

მეორე მხრივ, ინგლისურ ენაში ბაკალავრიატის სტუდენტების საწყისი კომპეტენციების განსაზღვრა და მიზეზების დადგენა, თუ რა იწვევს არსებულ
პრობლემებს.

წარმოებულმა კვლევამ გარკვეული პრობლემები გამოავლინა როგორც სახელმწიფო ენის, ისე უცხოური ენის (ინგლისურის) სწავლების თვალსაზრისით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურზე (XI-XII კლასები), ქართულ ენაში
მომზადების სახელმწიფო პროგრამაზე და ბაკალავრიატის პირველ კურსზე.
კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს 5 უმაღლესი სასწავლებლის
(ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამედიცინო უნივერსიტეტი, პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) სტუდენტებმა და პროფე110

სორ–მასწავლებლებმა.
წარმოდგენილ მოხსენებაში ორივე მიმართულებით (არაქართულენოვანი
სტუდენტების სახელმწიფო ენისა და ინგლისური ენის სწავლა–სწავლებისას არსებული პრობლემები) ჩატარებული კვლევის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა პრობლემათა მთელი რიგი, რომელთა გადაჭრაც სხვადასხვა ინსტანციების ერთობლივი
მუშაობის შედეგად არის შესაძლებელი. ასევე, შემუშავდა მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები სკოლების, უმაღლესი სასწავლებლების და განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ გასატარებელი ღონისძიებების მიმართ, რომლებიც ხელს შუწყობს ეთნიკური უმცირესობებისთვის სახელმწიფო და უცხოური ენების სწავლა–
სწავლების გაძლიერებას.

------------------------------------
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Art Pedagogics in Inclusive Education
Lela Rekhviashvili

Sokhumi State University, Georgia

In our report, the role and meaning of art padagogics have been studied to overcome the complexity of the inner world of children with impediment in development.
How should we help such children to see, understand and feel the diversity of the environment? How to help them to understand their own "I", to enter into the world of
adults, to be perfect and to live in it?
In our view, answers to these questions are - in sharing the children to art
padagogics.
Widely use of art pedagogic technology in Georgian schools is a novelty. Our goal
is to promote the propaganda of this innovative pedagogic technology, introduce its
essence, methods and activities to the pedagogic community to engage the students
with special needs in the learning process and to establish creative relationships with
them.
The essence of art padagogics lies in the upbringing, teaching and developing of
the students with special needs, forming artistic elements in them and acquiring different practical skills of artistic activity.
In the course of teaching using art padagogic technologies the actual demand of
pupils is satisfied in recognition, positive attention, in the sense of their own success
and importance. The student feels more calm and comfortable. Aggression and
excitement are substituted by activity and creativity and he begins to get pleasure from
his creativity.
Music therapy, kinesiotherapy, correction rhythm, dancing therapy are successfully used in the case of almost all kinds of violations (speech, hearing, vision, mental
retardation, disruption of mental development, cerebral palsy). The use of isotherapy,
kinesiotherapy brings positive effects to the children with hearing impairment, and
vocal therapy and tale therapy – to the eye sighted children.
Choreography, tale therapy, vocal therapy are shown for the pupils with cerebral
palsy, isotherapy (painting, sculpting) – for the pupils with psychosomatic disorders
and personal distortion.
In our report we will discuss methods and forms of the listed art types used in
Inclusive Education.
Art pedagogics gives the opportunity to learn new, more modern and actual met112

hods of teaching and upbringing, which makes teaching more creative and accessible
for everyone.
Constructive relationship between a student and a teacher is reached by getting
interested in art pedagogics by the scientific-pedagogic society, school teachers and
using it in practice. The involvement of a child in the creative process will enhance his
social experience, teach adequate relationships in joint activities and ensure the correction of the communication sphere violation.
----------------------------------------------------------------არტპედაგოგიკა ინკლუზიურ განათლებაში
ლელა რეხვიაშვილი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო
ჩვენს მოხსენებაში შესწავლილია არტპედაგოგიკის როლი და მნიშვნელობა
განვითარებაში შეფერხების მქონე ბავშვთა შინაგანი სამყაროს სირთულის დასაძლევად. როგორ დავეხმაროთ ასეთ ბავშვებს დაინახონ, გაიგონონ, შეიგრძნონ გარემოს მრავალფეროვნება? როგორ დავეხმაროთ შეიცნონ საკუთარი „მე“, შეაბიჯონ
უფროსების სამყაროში, სრულფასოვნად იარსებონ და ურთიერთიმოქმედონ მასში?
ჩვენი აზრით, ამ კითხვებზე პასუხი- ბავშვების არტპედაგოგიკასთან ზიარებაშია.
საქართველოს სკოლებში არტპედაგოგიური ტექნოლოგიის ფართოდ გამოყენება სიახლეა. ჩვენი მიზანია ამ ინოვაციური პედაგოგიური ტექნოლოგიის პროპაგანდა, მისი არსის, მეთოდებისა და აქტივობების გაცნობა პედაგოგიური საზოგადოებისათვის სსსმ მოსწავლეთა სასწავლო პროცესში ჩასართავად და მათთან შემოქმედებითი ურთიერთობების დასამყარებლად.
არტპედაგოგიკის არსი მდგომარეობს სსსმ პირთა აღზრდა, სწავლება, განვითარება და კორექციაში ხელოვნების საშუალებებით; მათში მხატვრული საწყისების
ფორმირებასა და მხატვრული საქმიანობის სხვადასხვა სახის პრაქტიკული უნარების
დაუფლებაში.
არტპედაგოგიკის ტექნოლოგიების გამოყენებით მეცადინეობის მიმდინარეობისას კმაყოფილდება მოსწავლეთა აქტუალური მოთხოვნილება აღიარებაში, პოზიტიურ ყურადღებაში, საკუთარი წარმატებულობისა და მნიშვნელოვნების შეგრძ113

ნებაში. მოსწავლე თავს გრძნობს უფრო მშვიდად და კომფორტულად. აგრესია და
შფოთვა ადგილს უთმობს აქტიურობას და შემოქმედებას, ის იწყებს სიამოვნების მიღებას თავისი შემოქმედებიდან.
მუსიკოთერაპია, კინეზითერაპია, კორექციული რიტმიკა, ცეკვათერაპია წარმატებით გამოიყენება თითქმის ყველა სახის დარღვევისას (მეტყველების, სმენის, მხედველობის, გონებრივი ჩამორჩენილობის, ფსიქიკური განვითარების შეფერხების,
ცერებრული დამბლის). დადებითი ეფექტი მოაქვს იზოთერაპიის, კინეზითერაპიის
გამოყენებას სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთათვის, ხოლო მხედველობადაქვეითებულთათვის - ვოკალოთერაპიას და ზღაპართერაპიას.
ქორეოგრაფია, ზღაპართერაპია, ვოკალოთერაპია ნაჩვენებია ცერებრული დამბლის მქონე მოსწავლეთათვის, ფსიქოსომატური აშლილობებისა და პიროვნული
დარღვევისას კი - იზოთერაპია (ნახატი, ძერწვა) .
ჩვენს მოხსენებაში განვიხილავთ ჩამოთვლილი ხელოვნების სახეების ინკლუზიურ განათლებაში გამოყენების მეთოდებსა და ფორმებს.
ამრიგად, არტპედაგოგიკა სწავლებისა და აღზრდის ახალი, უფრო თანამედროვე და აქტუალური მეთოდების ათვისების შესაძლებლობას იძლევა, რაც სწავლებას ყველასთვის უფრო შემოქმედებითსა და მისაწვდომს ხდის.
სამეცნიერო პედაგოგიური საზოგადოების, სკოლის მასწავლებების ინფორმირებულობის, მათი

არტპედაგოგიკით დაინტერესებისა და პრაქტიკული გამოყენების

შედეგად მიიღწევა კონსტრუქტიული კავშირი მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის; ბავშვის ჩართვა შემოქმედებით პროცესში გააფართოვებს მის სოციალურ გამოცდილებას, ასწავლის ადექვატურ ურთიერთობას ერთობლივ საქმიანობაში, უზრუნველყოფს კომუნიკაციური სფეროს დარღვევის კორექციას.
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Multicultural Education and Diversity in Higher Education:
From Curriculum Development to University Policy
Rhonda Sofer
Gordon Academic College of Education,Israel

Lia Alhaladze, Tamuna Shinjiashvili
Sokhumi State University,Georgia

This presentation uses two case studies to examine the processes of promoting
multicultural education and diversity in higher educational institutions in Israel and in
Georgia which participated in two European Commission Joint Multinational
Programs of TEMPUS and ERASMUS+. The first European Commission program
DOIT (Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural
Education and Cultural Diversity Training) developed innovative academic courses
and study programs on multicultural education and diversity. DOIT was a joint
multinational project for Israeli and Georgian higher educational institutions (HEIs)
and included 20 different institutions from seven different countries. The project
started in October 2012 and by the end of the project (August 2015) five different
courses were developed and 99 pilots of these courses or units within these courses
were piloted. The second European Commission program was an ERASMUS+ Key
Action 2 Capacity Building program and also included Israeli and Georgian
Institutions. DARE (Developing programs for Access of Disadvantaged groups of
people and Regions to Higher Education), promotes diversity in higher education
through developing support services for students from peripheral populations. The
consortium is made up of thirteen members from seven different countries and is a
joint Israeli-Georgian multinational capacity building key-action 2 program. DARE’s
program began in October 2015 and will end in October 2018. To date more than 100
administrative staff and faculty have been trained and over 500 students supported by
the new or improved services of the eight Israeli and Georgian institutions that are
participating in the program.
The dynamics of promoting academic and administrative-structural transformation in higher education through curriculum reform and policy requires a multidimensional approach. Through processes which included diversity management,
incorporation of key stakeholders into the program, transparent leadership and
empowerment, DOIT’s and DARE’s institutions successfully integrated curricular re115

form and new support services which supported a diversity and multicultural
education both within the curriculum and structurally.
This presentative discusses how processes of co-opting key stakeholders combined with new strategies of working with the administrative staff which contributed
to the successful recruitment and staff of peripheral populations who access to higher
education through examining two case studies, one in Israel and the other in Georgia
who have participated in these programs.
The study included both quantitative and qualitative research methods. On the
basis of case study was selected 3 methods: 1. Analysis method - analysis of research of EU grant project goals, objectives and the works carried out (already developed, piloted, sustainable syllabi, textbooks, seminars, scientific conferences, bachelor's
and master's thesis) 2. Interview method - interviews of project performers, the main
teaching staff, administration officials' interviews 3. focus - groups, the students with
whom the piloting of the project was carried out and is being continued up to date.
On the basis of research objectives and hypothesis, the results reflect introduction and research of the multicultural aspects study and internationalization of educational programs in higher education institutions, development of students support
services in higher education institutions of Israel and Georgia.
Project impact is reflected in the university's academic staff research work, their
publications and a large part of presentations in the conferences is dedacated to the
issues of multiculturalism and interculturalism, minorities and inclusive education,
national minorities, women and rights and freedoms of unprotected people and in the
framework of the project is based on experience received from the colleguages of
EU, partner countries and Israel universities. This fact has contributed to the dissemination of the ideas of multiculturalism and interculturalism.
Research results has shown that on the basis of the mentioned projects a new
vision was formed in the university for improving access to higher education of
national minorities and socially vulnerable groups with development of students
support services.
Based on the research projects is outlined the sustainability of ideas of the
projects funded by the European Union and its development prospects for the future.
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მულტიკულტურული განათლება და მრავალფეროვნება უმაღლეს განათლებაში:
კურიკულუმის შექმნიდან საუნივერსიტეტო პოლიტიკამდე
რონდა სოფერი
გორდონის განათლების აკადემიური კოლეჯი, ისრაელი

ლია ახალაძე, თამარ შინჯიაშვილი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

პრეზენტაცია ორ კონკრეტულ შემთხვევას იყენებს, რათა გამოიკვლიოს მულტიკულტურული განათლებისა და მრავალფეროვნების ხელშეწყობის პროცესი უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში ისრაელსა და საქართველოში, რომლებიც
მონაწილეობდნენ ევროკომისიის ორ TEMPUS-ისა და ERASMUS+ის ერთობლივ მრავალეროვან პროგრამებში. ევროკომისიის პროგრამა DOIT-ის ფარგლებში (კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის განვითარება მულტიკულტურული
განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების ტრენინგში) შემუშავდა ინოვაციური აკადემიური კურსები და სასწავლო პროგრამები მულტიკულტურული განათლებისა და მრავალფეროვნების შესახებ. DOIT იყო ერთობლივი მრავალეთნიკური
პროექტი ისრაელისა და საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისათვის და მასში
შედიოდა შვიდი სხვადასხვა ქვეყნიდან 20 სხვადასხვა ინსტიტუტი. პროექტი დაიწყო
2012 წლის ოქტომბერში და მისი დასრულებისას (2015 წლის აგვისტო) უკვე შექმნილი იყო ხუთი სხვადასხვა სასწავლო კურსი და ამ კურსების ფარგლებში კურსების 99
პილოტირება იყო განხორციელებული. ევროკომისიის მეორე პროგრამა იყო
ERASMUS + ძირითადი შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა, ასევე მოიცავდა ისრაელისა და საქართველოს უნივერსიტეტებს. DARE (უმაღლესი განათლების
ხელმისაწვდომობის პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის) ხელს უწყობს მრავალფეროვნებას უმაღლესი განათლებაში პერიფერიული პოპულაციის მქონე სტუდენტებისთვის მხარდაჭერის სერვისების განვითარებით.
კონსორციუმი შედგება შვიდი ქვეყნის ცამეტი წევრისგან და წარმოადგენს ერთობლივ ისრაელ-საქართველოს მრავალეროვნული შესაძლებლობების შექმნის საკვანძო სამოქმედო პროგრამას. DARE- ის პროგრამა დაიწყო 2015 წლის ოქტომბერში და
დასრულდება 2018 წლის ოქტომბერში. დღემდე 100-ზე მეტი ადმინისტრაციული და
აკადემიური პერსონალი დატრეინინგდა და პროექტში მონაწილე ისრაელისა და
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საქართველოს რვა უმაღლესი სასწავლებლის 500-ზე მეტ სტუდენტს აღმოუჩინეს
მხარდაჭერა ახალი ან გაუმჯობესებული სერვისებით.
უმაღლეს განათლებაში აკადემიური და ადმინისტრაციული სტრუქტურული
ტრანსფორმაციის ხელშეწყობის დინამიკა სასწავლო გეგმის რეფორმისა და პოლიტიკის მეშვეობით მოითხოვს მრავალგანზომილებიან მიდგომას. მრავალფეროვნების მართვის პროცესში, პროგრამის მონაწილეთა ძირითადი მხარეების ჩართვით,
გამჭვირვალე ხელმძღვანელობით და უფლებამოსილებით, DOIT- ისა და DARE- ის ინსტიტუტებმა

წარმატებით განახორციელეს კურიკულუმის რეფორმის და ახალი

მხარდაჭერის სერვისების ინტეგრირება, რომელიც მხარს უჭერდა მრავალფეროვნებასა და მულტიკულტურულ განათლებას, როგორც სასწავლო გეგმების ასევე სტრუქტურული თვალსაზრისით.
პრეზენტაცია განიხილავს ხელმძღვანელმა პირებმა როგორ შეუთავსეს მუშაობის ახალ სტრატეგიები ადმინისტრაციულ თანამშრომლებს, რამაც ხელი შეუწყო
პერიფერიული მოსახლეობის წარმატებულ მოზიდვას, რომელთაც აქვთ ხელმისაწვდომობა უმაღლეს განათლებაზე ორი შემთხვევის ანალიზის (ორი კვლევის) შესწავლის გზით, ერთი ისრაელში და მეორე საქართველოში, რომლებმაც მონაწილეობა
მიიღეს ამ პროგრამებში.
კვლევა მოიცავს როგორც რაოდენობრივ, ასევე თვისებრივი კვლევის მეთოდებს. case study-ის საფუძველზე შერჩეული იქნა 3 მეთოდი: 1. ანალიზის - ევროკავშირის საგრანტო პროექტების მიზნების, ამოცანებისა და განხორციელებული სამუშაოს (უკვე შემუშავებული, პილოტირებული და მდგრადი სილაბუსების, სახელმძღვანელოების, ჩატარებული სემინარების, სამეცნერო კონფერენციების, საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების) ანალიზი სამაგიდე კვლევით 2. ინტერვიუ - პროექტების განმახორციელებელთა, ძირითადი აკადემიური პერსონალის, ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა ინტერვიუები 3. ფოკუს - ჯგუფები, იმ სტუდენტებთან სადაც
განხორცილდა პილოტირება და დღემდე გრძელდება პროექტი.
კვლევის მიზნებიდან შესრულებული სამუშაოს ანალიზის, ინტერვიუებისა და
ფოკუს-ჯგუფებიდან მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე გამოტანილი იქნა
ძირითადი დასკვნები და კვლევის შედეგები.
კვლევის მიზნებიდან და ჰიპოთეზიდან გამომდინარე, შედეგებში ასახულია
მულტიკულტურული და ინკლუზიური განათლების ასპექტების დანერგვა, კვლევა და
საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაცია, სტუდენტთა მხარდამჭერი სერვისების განვითარება ისრაელისა და საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში.
118

პროექტების გავლენა აისახა უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის კვლევით მუშაობაზე, მათი პუბლიკაციები და სამეცნიერო კონფერენციებზე პრეზენტაციების დიდი ნაწილი მულტიკულტურალიზმისა და ინტერკულტურალიზმის, ეროვნული უმცირესობებისა და ინკლუზიური განათლების, ეროვნული უმცირესობების, ქალთა და დაუცველ ჯგუფთა უფლებებისა და თავისუფლებების თემატიკას ეხმაურება
და ეფუძნება პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის ქვეყნების, პარტნიორი ქვეყნებისა და ისრაელის უნივერსიტეტების კოლეგებთან მიღებულ გამოცდილებას. ამ
ფაქტმა ხელი შეუწყო მულტიკულტურალიზმისა და ინტერკულტურალიზმის იდეების
გავრცელებას.
კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ აღნიშნული პროექტების საფუძველზე ჩამოყალიბდა ახალი ხედვა ეროვნულ უმცირესობათა და სოციალურად მოწყვლადი
ჯგუფების წარმომადგენელთა მიერ უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესებისათვის, სტუდენტური მხარდაჭერის სერვისების შექმნა განვითრებით.
კვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტების იდეების მდგრადობა და მისი განვითარების სამომავლო პერსპექტივები.
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Sharing Results from the Erasmus + Project TEACHEX: aimed to improve the
quality of teaching in higher education
Rhonda Sofer
Gordon Academic College of Education, Israel

1. Diversity and Accessible Instruction
Addressing diversity in higher education is part of a global social trend. One of the
project's main goals is to provide tools for faculty to enhance their teaching-learning
processes through discovering how to deal with diversity in their classes. The faculty
will become aware of their responsibility and accountability to diverse students;
familiarize themselves with the notion of accessibility and the principles of Universal
Design in Learning (UDL) and learn how to use different teaching methods and materials in order to ensure that all students are engaged in the learning process.
Accessibility is defined as: "The ability to reach a place, move and navigate in it,
use and enjoy a service, receive information provided within or with regard to a service or place, use facilities and take part in programs and activities, all in an equal,
respectable, independent and safe manner" (Accessibility section of equal rights for
people with disabilities law, 2005). Accessibility in the teaching-learning process focuses on a new perspective on teaching and evaluation methods, together with technological and personal adjustments. Universal Design in Learning is a model used by lecturers to promote accessibility in their teaching process. The model comprises three
components:representation, expression and engagement (CAST, 2011;Rose, Harbour,
Johnston, Daley, & Abarbanell, 2006; Spooner et al., 2007). The model is the basis for
the on-line course for lecturers presented in this unit.
2. Design Thinking for Meaningful Learning
Through the years, every academic institute develops a range of approaches, methods and tools for meaningful learning and teaching through its lecturers’ ongoing and
largely intuitive teaching practice. These teaching and learning approaches are part of
the institute’s unique characteristics and its potential core competences. We believe
that collaborative reflective learning that acknowledges existing successful practices
has the potential to provide the infrastructure for developing a community that is engaged intentionally and creatively in teaching and learning development. The process
proposed in this toolkit will help participants interpret and understand their learning
and teaching environment, identify its unique challenges, frame local opportunities
and use them to develop ideas and innovations.The Design Thinking for Meaningful
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Learning Toolkit is based on “design thinking” values and methods developed at the
Institute of Design at Stanford (d.school). Design thinking is a method for developing
creative solutions for complex challenges through a combination of human based research and personal intuition, imagination and talent. Design thinking is grounded in the
concept that everyone can change their environment. Experiencing a design thinking
process enables participants to acknowledge their own creative skills and equips them
with tools to turn challenges into opportunities – together.
3. Mobile Learning
Mobile learning (ML)is defined as: "the processes (both personal and public) of
coming to know through exploration and conversation across multiple contexts among
people and interactive technologies “ (Sharples et al., 2007, p.4). Therefore, the main
objective of ML is to provide the learner with the ability to learn anywhere and at any
time. It is more than just the access to content and the communication with others. It is
about the mobility of the learner. In respect, via ML the learner is encouraged to be
active through exploration, conversation and interaction across multiple social and
content contexts.
This module is a fusion of several approaches to learning, including the constructive,
active, authentic, cooperative and personalized approaches. Also, inspired by the experiential learning theory, in our workshops, the participants engage in real live
experiences of ML followed by reflection processes using the relevant theories.
4. The Lecturer as a Producer
In recent years, we see more and more academic institutions working to integrate
new teaching methods using recorded content. In this workshop we will train lecturers to become independent producers of simple explanatory videos. The workshop's
main idea is: If you can "tell a story" and use PowerPoint (or similar applications),
you can become your own producer. The workshop will begin with the planning stage
of a presentation / script and will end with practical learning of various self-production
methods (presentation based videos, screen capture videos and writing board videos).
The explanatory videos are suitable for different course models, such as: Hybrid
Teaching, Flipped Classroom, Distance Learning, etc.The ability to self-produce explanatory videos will provide the lecturers with better control and more involvement in
the development of courses that use up-to-date teaching methods. In addition, in some
teaching models, such as the Flipped Classroom, explanatory videos make it possible
for lecturers to use their costly time with students for practice, discourse and learning
focused on high levels of thinking.
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5. PBL
Engage and active learning inspired from project and problem based learning
(PBL) – is a teaching method based designing and implementing a community project
based on mutual peer student work and coaching between teacher and students.The
task of the lecturer is mainly to guide the students and coordinate the studies, while
presenting the students with several options for learning through the project or
problem which is the focus of the topic.
In this way, the students are empowered to take on the responsibility on their own
learning (self-regulated learning). While they gain tools and experience of how to
learn by themselves, they also develop other skills: working in a group, delegating
tasks, creative thinking, asking questions, how to debate, initiate, and so on.
The main aims and objectives of Engaged and Active Learning through PBL is to:
- Encourage the students to appreciate the essence of meaningful learning process
based on projects and gaining skills for collaboration through discourse.
- Empower independent thinking and personal experience in the PBL process.
- Create a learning environment in which all learners constantly seek and update their
own knowledge, values and skills.
THIS ABSTRACT WAS CREATED BY THE TEACHEX TEAM AND MORE
DETAILS ARE AVAILABLE AT http://www.teachex.eu/
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ერაზმუსის პროექტის TEACHEX - ის შედეგები უმაღლეს საგანამანათლებლო
სისტემაში სწავლების ხარიხის გაუმჯობესების შესახებ
რონდა სოფერი

გორდონის განათლების აკადემიური კოლეჯი,
ისრაელი

1. მრავალფეროვნება და ხელმისაწვდომი ინსტრუქცია
უმაღლესი განათლების მრავალფეროვნებისადმი მიდგომა არის გლობალური სოციალური ტენდენციის ნაწილი. პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა ფაკულტეტების უზრუნველყოფა იმ ინსტრემენტებით, რომელიც გააძლიერებს სწავლასწავლების პროცესებს კლასში მრავალფეროვნებისადმი მიდგომის გზების აღმოჩენით. ფაკულტეტისთვის ცნობილი გახდება მათი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება განასხვავონ სტუდენტები, გაეცნონ ხელმისაწვდომობის ცნებას და სწავლებაში
უნივერსალური დიზაინის პრინციპებს (Universal Design in Learning) და გამოიყენონ
სხვადასხვა სასწავლო მეთოდები და მასალები, რათა უზრუნველყონ ყველა სტუდენტის ჩართულულობა სასწავლო პრპოცესში.
ხელმისაწვდომობა განიმარტება შემდეგნაირად: „უნარი მიაღწიონ ადგილს,
იმოძრაონ და მართონ ის, ისარგებლონ და ისიამოვნონ სერვისით, მიიღონ ინფორმაცია ადგილთან ან სერვისთან დაკავშირებით, გამოიყენონ ობიექტები და მონაწილეობა მიიღონ პროგრამებსა და აქტივობებში, ყველამ თანაბარი, ღირსეული, დამოუკიდებელი და უსაფრთხო წესით“ (2005 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთათვის თანაბარი უფლებების ხელმისაწვდომობის სექცია). სწავლა-სწავლების პროცესში ხელმისაწვდომობა ყურადღებას ამახვილებს სწავლებისა და შეფასების მეთოდების ახალ პერსპექტივებზე, ტექნოლოგიური და პერსონალურო შესწორებების თანხლებით. უნივერსალური დიზაინი სწავლის პროცესში არის მოდელი,
რომელიც ლექტორებმა გამოიყენეს სწავლების პროცესში ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის მიზნით. მოდელი შედგება სამი კომპონენტისაგან: წარმომადგენლობა, გამოხატვა და ჩართულობა (CAST, 2011; Rose, Harbour, Johnston, Daley, & Abarbanell,
2006; Spooner et al., 2007). ეს მოდელი წარმოადგენს ამ ერთეულში წარმოდგენილ
ლექტორთათვის ონ-ლაინ კურსის საფუძველს.
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2. აზროვნების ჩამოყალიბება გააზრებული სწავლისთვის
წლების განმავლობაში, ყველა აკადემიური ინსტიტუტი ავითარებს მრავალფეროვან მიდგომებს, მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს გააზრებული სწავლისა და
სწავლებისთვის ლექტორების მიმდინარე და ინტუიტიური სწავლების პრაქტიკის
მეშვეობით. ეს სწავლება-სწავლის მიდგომები წარმოადგენს ინსტიტუტის უნიკალური
მახასიათებლებისა და მისი პოტენციური ძირითადი კომპეტენციების ნაწილს. ჩვენ
გვჯერა, რომ ერთობლივ ამსახველ სწავლას, რომელიც აღიარებს არსებულ წარმატებულ პრაქტიკას, შეუძლია უზრუნველყოს ინფრასტრუქტურა საზოგადოების განვითარებისთვის, რომელიც ჩართულია განზრახ და კრეატიულად სწავლებისა და
სწავლის განვითარებაში. ამ ინსტრუმენტში შემოთავაზებული პროცესები ხელს შეუწყობს მონაწილეებს გააცნობიერონ და გაიგონ თავიანთი სწავლისა და სწავლების
გარემო, გამოავლინონ უნიკალური გამოწვევები, გამოიყენონ ადგილობრივი შესაძლებლობები იდეებისა და ინოვაციების განვითარებისთვის. აზროვნების ჩამოყალიბება გააზრებული სწავლებისთვის - ეფუძნება აზროვნების ჩამოყალიბების ღირებულებებსა და მეთოდებს, რომელიც შემუშავებულია სტენფორდის დაგეგმირების
ინსტიტუტის მიერ.
აზროვნების ჩამოყალიბება არის მეთოდი კომპლექსური გამოწვევებისადმი
შემოქმედებითი გადაწყვეტილებების მისაღებად ადამიანის კვლევის და პირადი ინტუიციის, წარმოსახვის და ნიჭის საფუძველზე. აზროვნების ჩამოყალიბება დაფუძნებულია კონცეფციაზე, რომ ყველას შეუძლია შეცვალოს თავისი გარემო. აზროვნების
ჩამოყალიბების პროცესის გამოცდილება საშუალებას აძლევს მონაწილეებს გააცნობიერონ საკუთარი შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები და აღჭურავს მათ უნარებით
გარდააქციონ გამოწვევები შესაძლებლობებად.
3. მობილური სწავლა
მობილური სწავლა განისაზღვრება შემდეგნაირად: „პირადი და საჯარო
პროცესების გაცნობა ადამიანთა შორის მრავალჯერად კონტექსტებსა და ინტერაქტიულ ტექნოლოგიებში ძებნისა და საუბრის მეშვეობით“ (Sharples et al., 2007, p.4).
მობილური სწავლის მთავარი მიზანია უზრუნველყოს მსწავლელი სწავლის შესაძლებლობით ნებისმიერ ადგილას და ნებისმიერ დროს, რაც უფრო მეტია, ვიდრე
მხოლოდ შინაარსის და სხვებთან კომუნიკაციის ხელმისაწვდომობა. ეს არის მოსწავლის მობილურობა.მოსწავლეს აქვს წახალისება იყოს აქტიური სხვადასხვა სოციალური და შინაარსის კონტექსტის საძიებო, მიმოწერის და ურთიერთქმედების პროცესებში.
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ეს მოდული არის სწავლის რამდენიმე მიდგომის შერწყმა, მათ შორის კონსტრუქციული, აქტიური, ავთენტური, კოოპერატიული და პერსონალური მიდგომების.
ასევე, ექსპერიმენტული სწავლების თეორიის შთაგონებით, ჩვენს სემინარებში, მონაწილეები ჩართულები არიან მობილური სწავლის რეალური ცხოვრების გამოცდილებებში, რაც გაგრძელდება შესაბამისი თეორიების გამოყენებითი ასახვის პროცესებით.
4. ლექტორი, როგორც პროდიუსერი
ბოლო წლებში ჩვენ ვხედავთ უფრო და უფრო მეტ აკადემიურ ორგანიზაციას,
რომლებიც მუშაობენ ახალი სწავლების მეთოდების ინტეგრირებაზე, ჩაწერილი შინაარსის გამოყენებით. ამ სემინარში ჩვენ მოვამზადებთ ლექტორებს, რათა გახდნენ მარტივი განმარტებითი ვიდეოების დამოუკიდებელი მწარმოებლები. სემინარის
მთავარი იდეაა: თუ შეგიძლიათ "გვიამბოთ ამბავი" და გამოიყენოთ PowerPoint (ან
მსგავსი პროგრამები), თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ თქვენი საკუთარი პროდიუსერი.
სემინარი დაიწყება პრეზენტაციის/სცენარის დაგეგმვის ეტაპით და დასრულდება
სხვადასხვა თვითწარმოების მეთოდების პრაქტიკული სწავლებით.
განმარტებითი ვიდეოები მოსახერხებელია სხვადასხვა კურსის მოდელებისთვის, როგორიცაა: ჰიბრიდული სწავლება, დანაწევრებული კლასი, დისტანციური
სწავლება და სხვა. განმარტებითი ვიდეოების თვითწარმოების უნარ-ჩვევების გამომუშავება უზრუნველყოფს ლექტორებს უკეთესი კონტროლითა და ჩართულობით
კურსების განვითარებაში, რომლებიც იყენებს თანამედროვე სწავლების მეთოდებს.
გარდა ამისა, ზოგი სწავლების მოდელებში, როგორიცაა დანაწევრებული კლასი
(Flipped Classroom), განმარტებითი ვიდეოები საშუალებას მისცემს ლექტორებს გამოიყენონ თავიანთი ძვირფასი დრო მოსწავლეების პრაქტიკისთვის, დისკუსიებისთვის
და სწავლისთვის, რომელიც ორიენტირებულია მაღალი დონის აზროვნებაზე.
5. პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლა
ჩართულობა და აქტიური სწავლა სტიმულირებული პროექტებისა და
პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლისგან - არის სწავლების მეთოდი დაფუძნებული
სათემო პროექტის გასახორციელებლად ორმხრივ მუშაობაზე სტუდენტებსა და
მასწავლებლებს შორის. ლექტორის ამოცანაა ძირითადად უხელმძღვანელოს
სტუდენტებს და კოორდინაცია გაუწიოს მათი სწავლის პროცესს, აძლევს რა სწავლის
სხვადასხვა არჩევანს პროექტის ან თემაზე ფოკუსირებული პრობლემის განხორციე125

ლებისას.
ამ გზით, მოსწავლეებს უძლიერდებათ თავიანთი სწავლის (თვითრეგულირებული სწავლის) პასუხისმგებლობა. სანამ ისინი იძენენ უნარებს და გამოცდილებას
თუ როგორ ისწავლონ თავისით, მათ ასევე უვითარდებათ სხვა უნარ-ჩვევები: ჯგუფში
მუშაობის, დელეგირების ამოცანების, შემოქმედებითი აზროვნების, სვამენ შეკითხვებს, იწყებენ დებატებს, აკეთებენ ინიციატივების წარდგენას და ა.შ.
ძირითადი მიზნები და ამოცანები ჩართული და აქტიური სწავლისა პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლის დროს:
- წაახალისეთ მოსწავლეები, რათა გაეცნონ გააზრებული სწავლის პროცესის არსს,
რომელიც ეფუძნება პროექტებს და უნარ-ჩვევების შეძენას თანამშრომლობისგან დისკუსიის გზით.
- გაუძლიერეთ დამოუკიდებლად აზროვნება და პირადი გამოცდილება პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლის პროცესის დროს.
- შეიქმნას სასწავლო გარემო, რომელშიც ყველა მოსწავლე მუდმივად ეძებს და
განაახლებს საკუთარ ცოდნას, ღირებულებებს და უნარებს.
რეზიუმე შექმნილია TEACHEX გუნდის მიერ და მეტი დეტალები ხელმისაწვდომია http://www.teachex.eu/.
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Train up a child in the wayhe should go,
and when he is old he will not depart from it.
Proverbs 22:6
--------------Every person is an entire world, of strengths and abilities, aspirations and desires, personal
tendencies and talents alongside various difficulties. Every individual is different from every
other. If we allow others to be different, if we believe in and truly value them, we will help
them to become what they truly can be.

Academic Learning Disabilities and Attention Disorders: Definitions and
Prevalence from a Historical and Current-international Perspective, Evidence
from Brain Research and Inclusion Practices in Higher Education
Michal Shany
University of Haifa, Israel

In light of DARE’s vision, to promote inclusive education and responsive education by widening access to higher education for potential and existing students from
three vulnerable groups: women, ethnic minorities and those with disabilities, the lecture will focus on adults with academic learning disabilities and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The first part will be devoted to a short historical review describing the development of knowledge about academic learning disabilities in
reading (dyslexia), writing (written language) and mathematics (dyscalculia), and
ADHD. Changes in the definitions of these conditions will be addressed, alongside
current definitions and associated characteristics, as described in the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; 2013). Evidence from the research
literature will be presented, supporting the idea that the foundations of learning
disabilities and attention disorders lie in neural functioning that differs from those of
individuals without these conditions. The second part of the lecture will focus on
methods aimed at increasing access to higher education among adults with learning
disabilities and attention disorders. This accessibility comprises two levels. 1) Acceptance to an institution of higher learning: Ways to help individuals with learning disabilities and attention disorders overcome obstacles such as matriculation exams,
psychometric tests and high cut-off scores for high-demand programs will be presented. It is proposed that valid, scientifically sound and norm-based assessments make it
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possible to diagnose adults with learning disabilities and attention disorders and thus
to provide them with appropriate accommodations for entrance exams. Personal interviews and collection of developmental background information, including past coping
abilities, can be helpful in making decisions regarding acceptance to academic
programs. 2) Study at an institution of higher learning: The need to establish support
centers will be discussed. Such centers allow students to work with professional
counselors to advance their academic abilities and organizational skills, and to ensure
the availability of accommodations for learning and testing. These centers enable connection between academic and emotional dimensions, awareness of strengths and
difficulties, and self-regulation in learning. The lecture will also emphasize the importance of building a knowledge base for academic faculty and administrative staff
members, to facilitate accessible instruction methods, adjustment of study material,
and alternative ways to express knowledge. The central message is that this combination of activities can open doors in two directions: students with different learning
profiles will be given a chance, while experiencing greater trust and feelings of belonging; meanwhile, faculty members will discover the unique characteristics of those
who learn differently, and their ability – as teachers – to give such students the wings
to fly.

----------------------------------
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აღზარდე ბავშვი იმ გზით, რომელიც საჭიროა და როცა
გაიზრდება ის არასოდეს დატოვებს მას.
ანდაზები 22:6
ყოველი ადამიანი არის მთელი სამყარო, თავისი სიძლიერითა და შესაძლებლობებით, მისწრაფებებით
და სურვილებით, პირადი ტენდენციებით და ნიჭით სხვადასხვა სირთულეების ფონზე. ყოველი ადამიანი
განსხავდება ერთმანეთისგან. თუ ჩვენ დავრთავთ ნებას სხვებს იყვნენ განსხვავებულები, თუ ჩვენ გვჯერა
მათი და ვაფასებთ მათ, ჩვენ დავეხმარებით მათ რომ გახდნენ ისეთები, როგორიც მართლაც შეიძლება
იყვნენ.

აკადემიური სწავლების შეზღუდული შესაძლებლობები და ყურადღების
დარღვევები: განსაზღვრებები და გავრცელება ისტორიული და თანამედროვე
საერთაშორისო პერსპექტივებიდან, ტვინის კვლევისა და ინკლუზიის პრაქტიკის
მტკიცებულებები უმაღლეს განათლებაში
მიხალ შანი
ხაიფას უნივერსიტეტი, ისრაელი
DARE- ის ხედვის ფონზე, ინკლუზიური განათლებისა და რელევანტური განათლების ხელშესაწყობად, რათა შესაძლებელი გახდეს სამი სოციალურად დაუცველი ჯგუფის არსებული და პოტენციური სტუდენტებისთვის უმაღლესი განათლების
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ესენია: ქალები, ეთნიკური უმცირესობები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ლექცია ყურადღებას გაამახვილებს აკადემიური სწავლების შეზღუდული უნარ-ჩვევებისა და ყურადღების დეფიციტის / ჰიპერაქტიურობის დარღვევის მქონე მოზარდებზე (ADHD). პირველი ნაწილი მიეძღვნება
ხანმოკლე ისტორიულ მიმოხილვას, რომელიც აღწერს აკადემიური სწავლების
უნარშეზღუდულობის შესახებ ცოდნის განვითარებას (dyslexia), წერას (წერილობითი
ენა) და მათემატიკას (dyscalculia) და ADHD. ამ პირობების განმარტებებში ცვლილებების შეტანა მოხდება არსებული განმარტებებისა და ასოცირებული მახასიათებლების გათვალისწინებით, როგორც აღწერილია ფსიქიკური აშლილობის დიაგნოსტიკურ და სტატისტიკურ სახელმძღვანელოში (DSM-5; 2013). წარმოდგენილ იქნება
მტკიცებულება გამოკვლეული ლიტერატურიდან, რომელიც მხარს უჭერს იდეას,
რომ სწავლების შეზღუდული შესაძლებლობები და ყურადღების დარღვევები მდგომარეობს ნერვულ ფუნქციებში, რომელიც განსხვავდება იმ პიროვნებებისგან, რო129

მლებსაც არ აღენიშნებათ ასეთი მდგომარეობები. ლექციის მეორე ნაწილი ყურადღებას გაამახვილებს მეთოდოლოგიაზე, რომელიც მიზნად ისახავს უმაღლესი
განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდას სწავლების შეზღუდული შესაძლებლობების და ყურადღების დარღვევების მქონე მოზარდებში. ეს ხელმისაწვდომობა ორ
დონეზეა. 1) მიღება უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში: გზები, დავეხმაროთ
შეზღუდული შესაძლებლობის და ყურადღების დარღვე-ვების მქონე პირებს, გადაალახინებს ისეთი დაბრკოლებებს, როგორიცაა უმაღლეს სასწავლებელში მისაღები
გამოცდები, ფსიქომეტრიული ტესტები და წარმოდგენილ იქნება მაღალი მოჭრილი
ქულები მაღალკვალიფიციური პროგრამებისთვის. შემოთავაზებულია, რომ ვალიდური, მეცნიერული და ნორმაზე დაფუძნებული შეფასებები საშუალებას იძლევა
დიაგნოსტირების სწავლის უნარშეზღუდულთა და ყურადღების დარღვევების მქონე
მოზარდებისა და შესაბამისად უზრუნველყოფს სათანადო მომზადებით მისაღების
გამოცდებისთვის. ინდივიდუალური ინტერვიუები და განვითარების მონაცემების შეგროვება, მათ შორის ინფორმაცია წარსულის უნარების დაძლევის შესახებ, შეიძლება
ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდეს გადაწყვეტილებების მისაღებად აკადემიურ პროგრამებზე მიღებაში. 2) უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში სწავლა: განხილული იქნება მხარდაჭერის ცენტრების დამყარების აუცილებლობა. ამგვარი ცენტრები
საშუალებას აძლევს სტუდენტებს პროფესიული მრჩეველებთან ერთად იმუშაონ
თავიანთი აკადემიური შესაძლებლობების და ორგანიზაციული უნარ-ჩვევების დახვეწაში და უზრუნველყონ სწავლისა და ტესტირებისთვის მზადყოფნობის ხელმისაწვდომობა. ეს ცენტრები ეხმარება მათ აკადემიური და ემოციური განზომილებების
დაკავშირებაში, ძლიერი მხარეების და სირთულეების გაცნობიერებაში და სწავლის
თვითრეგულირებაში. ლექცია ასევე ხაზს გაუსვამს აკადემიური ფაკულტეტისა და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ცოდნის ბაზის შექმნის მნიშვნელობას, ხელი
შეუწყოს ხელმისაწვდომი სწავლების მეთოდებს, სასწავლო მასალის შესწორებას და
ცოდნის გამოხატვის ალტერნატიულ გზებს. ცენტრალური გზავნილი ისაა, რომ ამ
კომბინაციამ შეიძლება კარი გახსნას ორი მიმართულებით: შანსი მიეცემეათ სხვადასხვა სასწავლო პროფილის მქონე მოსწავლეებს და ამასთანავე, ფაკულტეტის წევრები აღმოაჩენენ განსხვავებულ მახასიათებლებს იმ ადამიანებში, რომლებიც სწავლობენ განსხვავებულად და მათი პედაგოგიური უნარით შეძლებენ ფრთები შეასხან
ასეთ სტუდენტებს გასაფრენად.
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Modern society sets for educational institutions new global tasks such as high
level of educational services and a broad spectrum of access to education for all
members of the society. The school should provide not only the academic knowledge
within the curriculum, but also teach learning, demonstrate its individual, creative
potential, develop not-stereotypical thinking. These personal qualities are considered
in the future-oriented society. These tasks can be implemented in a situation where
all educational stages of educational training will be created in a comfortable
educational environment where the learning processes are conducted in reasonable
conditions. Therefore, reforming and methodological equipping of educational institutions is important for the introduction of international experience in Georgian
National School for inclusive learning, for creating a reasonable learning environment. Georgia joined the United Nations General Assembly Convention (1990),
which provides all the rights of the children, including children with disabilities - to
live a full and decent life, in conditions which ensure dignity, development of the
self-confidence and its active participation in public life. Inclusive education in Georgia is regulated by three main laws - "Law of Georgia on General Education", "Law
of Georgia on Vocational Education" and "Law of Georgia on Higher Education".
However, there are still many unsolved problems. Today only a small number of
people know what difficulties people face in the process of self-realization and integration. The reason is that stereotypes are established in society that people with
disabilities do not have the ability to learn, get higher education, work by profession,
be full citizens, and influence social processes. Inclusion is based on the approach
that any disabled persons, any individual’s independent life is the right to be the
integral part, and to take an active part in the socio-cultural processes, have a life situations possibility to choose the right and freedom of access to work, education,
transport, means of communication. Despite the fact that the country recognizes the
need to create equal opportunities for education, we have some success in the general
and professional level of education in this regard. But the conditions of people with
special educational needs at the highest level of education are hard. There is no
specific and consequently oriented reform or program for them. Higher
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education is still not available. This is related to the fact that higher education
institutions in the absence of the special education needs of persons with disabilities
and support mechanisms, higher education institutions are not physically adapted;
schools do not provide training in educational process of adapting resources and assistive technologies in terms of access, etc. There is no monitoring mechanism that will
monitor the situation in higher education institutions in the field of access to education
for special educational needs and fulfillment of obligations under the abovementioned laws. The MSM person is still left behind in the university educational
space. This problem cannot be solved without creating a well-equipped learning environment for people with disabilities and SCs. To find out the willingness of Adjara's
higher education institutions for inclusive education and to study the implementation
of inclusive education in the Adjara educational institutions, we conducted a survey
of higher education institutions in Adjara in 2016. The leadership of each higher
education institution is shown what challenges are faced by our universities in regard
to inclusive education, which helped each of them to see future plans. The administration expressed readiness to make significant changes in the University Mission
and Action Plan in the future; Analysis of the results of the research will be presented
in the report.

--------------------------უმაღლესი სკოლა და ახალი გამოწვევები
ინკლუზიურ განათლებაში
ლელა თავდგირიძე
ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
თანამედროვე საზოგადოება სასწავლო დაწესებულებებს უყენებს ახალ გლობალურ ამოცანებს, როგორიცაა საგანმანათლებლო მომსახურეობის მაღალი დონე
და ფართო სპექტრი, განათლების მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. სკოლამ სასწავლო პროგრამის ფარგლებში უნდა მისცეს არა მხოლოდ აკადემიური ცოდნა სასწავლო პროგრამის ფარგლებში, არამედ ასწავლოს სწავლა, წარმოაჩინოს მისი ინდივიდუალური, შემოქმედებითი პოტენციალი, განუვითაროს არასტერეოტიპული აზროვნება. სწორედ ეს პიროვნული თვისებები ხდება მოთხოვნადი
მომავალზე ორიენტირებულ საზოგადოებაში. ამ ამოცანების განხორციელება შესაძლებელია იმ პირობებში, როცა სასწავლო დაწესებულებებში, სწავლების ყველა
საფეხურზე შეიქმნება კომფორტული საგანმანათლებლო გარემო, რომელშიც სასწა132

ვლო პროცესები წარიმართება კეთილგონივრულ პირობებში. ამისათვის მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეფორმირება და მეთოდოლოგიური აღჭურვა, ქართულ ეროვნულ სკოლაში საერთაშორისო გამოცდილების დანერგვა ინკლუზიური სწავლებისათვის, კეთილგონივრული სასწავლო გარემოს შექნისათვის. საქართველო მიუერთდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ასამბლეის მიერ მიღებულ ბავშვის უფლებათა კონვენციას (1990), რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ბავშვის უფლების დაცვას, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვის უფლებასაც - ცხოვრობდეს სრულფასოვანი და ღირსეული ცხოვრებით, იმგვარ პირობებში, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება მისი ღირსების დაცვა, მასში
თვითრწმენის განვითარება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მისი აქტიური მონაწილეობა. ასევე საქართველოში ინკლუზიური განათლება რეგულირდება სამი ძირითადი კანონით - „საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების
ლოს

კანონი

პროფესიული

განათლების

შესახებ“

შესახებ“, „საქართვე-

და „საქართველოს კანონი

უმაღლესი განათლების შესახებ“. მიუხედავად ამისა, მაინც ბევრი საკითხია გადაუჭრელი. დღეს საზოგადოების მხოლოდ მცირე ნაწილმა იცის, რა სიძნეელებს აწყდებიან შშმ პირები თვითრეალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესში. ამის მიზეზი საზოგადოებაში ჩამოყალიბებული სტერეოტიპებია, რომ შშმ პირებს არა აქვთ უნარი
ისწავლონ, მიიღონ უმაღლესი განათლება, იმუშაონ პროფესიით, იყონ სრულფასოვანი მოქალაქეები, ზეგავლენა იქონიონ საზოგადოებრივ პროცესებზე. ინკლუზია
კი ემყარება მიდგომას, რომ შშმ პირის, ნებისმიერ მოქალაქის, დამოუკიდებელი
ცხოვრება არის უფლება იყოს საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი და მიიღოს აქტიური მონაწილეობა სოციალურ-კულტურულ პროცესებში, ჰქონდეს ცხოვრებისეული
სიტუაციების მართვის შესაძლებელობა, არჩევანის უფლება და თავისუფლება, ხელი
მიუწვდებოდეს შრომასა და განათლებაზე, ტრანსპორტზე, კომუნიკაციის საშუალებებზე. მიუხედავად

იმისა, რომ ქვეყანა აღიარებს, განათლების მიღების თანაბარი

შესაძლებლობების შექმნის აუცილებლობას და

გვაქვს გარკვეული წარმატეტები ამ

მიმართულებით განათლების ზოგად და პროფესიულ დონეზე. მაგრამ უმაღლესი
განათლების დონეზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე

პირთა

მდგომარეობა რთულადაა. მათთვის რაიმე კონკრეტული და შედეგზე ორიენტირებული რეფორმა ან პროგრამა არ განხორციელებულა. უმაღლესი განათლება მაინც არ არის ხელმისაწვდომი. ეს კი დაკავშირებულია იმასთან, რომ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არ არსებობის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მხარდაჭე133

რის მექანიზმები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების უმრავლესობა არ
არის ფიზიკურად ადაპტირებული, სასწავლებლები არ უზრუნველყოფენ სასწავლო
პროცესის ადაპტაციას საგანმანათლებლო რესურსებისა და დამხმარე ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის კუთხით და ა.შ. ასევე, არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი, რომელიც გააკონტროლებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის კუთხით უმაღლეს სასწავლებლებში არსებულ მდგომარეობას და ზემოაღნიშნული კანონებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას. სსსმ პირი კვლავ ერთიანი საგანმანათლებლო
სივრცის მიღმაა დარჩენილი. ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება შშმ და სსმ პირთა მიმართ კეთილგანწყობილი სასწავლო გარემოს შექმნის გარეშე. რომ დაგვედგინა აჭარის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მზაობა ინკლუზიური განათლების განხორცილებისათვის და შეგვესწავლა აჭარის რეგიონში მოქმედ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების განხორციელებისათვის კეთილგანწყობილი გარემო 2016წ. ჩავატარეთ კვლევა აჭარის 5 უმაღლეს
სასწავლებელში.თითოეული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელობას დაანახვა რა გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი უნივერსიტეტები ინკლუზიურ განათლებასთან მიმართებაში, რაც თითოეულ მათგანს დაეხმარა სამომავლო
გეგმების დანახვაში. ადმინისტრაციამ გამოხატა მზაობა სამომავლოდ მნიშვნელოვანი
ცვლილებები შეიტანოს უნივერსიტეტის მისიაში და სამოქმედო გეგმაში; კვლევის
შედეგების ანალიზი სრულად იქნება წარმოდგენილი მოხსენებაში.

---------------------------------------------
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Learning disabilities, learning related difficulties and higher education
Tinatin Tchintcharauli
Ilia State University,Georgia

Salamanca Statement of 1994 and the UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (CRPD) of 2006 have introduced Inclusive Education as a new vision
toward the education of persons with special needs. In Georgia, inclusive education
was declared as one of the priorities of the educational reform in 2006 and since then
it is a mandatory component of the state policy (Tchintcharauli, Javakhishvili, 2013).
Inclusive education has been binding on respective academic institutions at the general
education level since 2006 and at the level of vocational education since 2013 (Law of
General Education of Georgia; Vocational Education and Training Development
Strategy for 2013-2020). At present only few steps are undertaken for inclusion of persons with special educational needs (e.g. learning disabilities, attention deficit hyperactivity disorder, autism spectrum) at the higher education level. Even statistical data
are unavailable about the rate of students with special educational needs at this level
of education which creates additional barriers toward introducing inclusive education
framework at the higher education level.
To help address this issue, we conducted a study to identify the distribution of
different types of learning related difficulties among students. The study was
conducted at Ilia State University. Using survey methodology, the questionnaire of 13
questions was developed and distributed to students through University’s online system “Argus”. 7940 students participated in the study (50% of University’s student population, mean age 20 years old, 68.9% of females and 31.4% of males). 12% of
students questioned indicated that they have attention related problems, 4.3%-9.5% different types of learning related difficulties such as reading, writing or arithmetic
problems.
Based on the results of the study, we can conclude that it is necessary to develop the system of identification and support of students with learning difficulties at the
level of higher education, as well.
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დასწავლის უნარის დარღვევა, დასწავლასთან დაკავშირებული
სიძნელეები და უმაღლესი განათლება
თინათინ ჭინჭარაული,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
1994 წლის სალამანკას დეკლარაციამ და 2006 წლის გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციამ (CRPD) საფუძველი ჩაუყარა
ინკლუზიურ განათლების, როგორც სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთა განათლების, ახალ მოდელს. საქართველოში ინკლუზიური განათლება ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად 2006 წლიდან განიხილება (Tchintcharauli, Javakhishvili,
2017). 2006 წლიდან ზოგადი განათლების საფეხურზე და 2013 წლის თებერვლიდან,
პროფესიული განათლების საფეხურზეც ინკლუზიური განათლების მოდელით
სწავლება შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ვალდებულებას წარმოადგენს მთელი საქართველოს მაშტაბით. განსხვავებული სიტუაციაა უმაღლესი განათლების საფეხურზე. ფაქტობრივად, ერთეული ნაბიჯებია გადადგმული სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროებების (მაგ., დასწავლის უნარის დარღვევის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის)
მქონე პირებისთვის უმაღლესი განათლების მისაწვდომობასთან დაკავშირებით.
დღეისთვის არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემებიც, თუ რამდენი სტუდენტია სპეციალური საჭიროებებით უმაღლეს სასწავლებლებში, რაც ასევე ართულებს ინკლუზიური განათლების მოდელის უმაღლესი განათლების საფეხურზე დანერგვას.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაიგეგმა და განხორციელდა კვლევა, რომლის მიზანიც იყო სტუდენტებს შორის დასწავლის სიძნელეების გავრცელების შესწავლა. კვლევა ჩატარდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.13 კითხვისგან შემდგარი კითხვარი სტუდენტებს დაეგზავნათ უნივერსიტეტის ონლაინ-სისტემის “არგუსი”საშუალებით. კითხვარი შეავსო 7940-მა სტუდენტმა (უნივერსიტეტის სტუდენტთა
პოპულაციის 50%-მა, საშუალო ასაკი - 20 წელი, 68.9% ქალი, 31.4% - მამაკაცი).
გამოკითხულ სტუდენტთა 12%-მა აღნიშნა, რომ მათ აქვთ ყურადღებასთან დაკავშირებული სიძნელეები, 4.3%-9.5%-მა დასწავლასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სირთულე, როგორიცაა კითხვის, წერის ან არითმეტიკული სირთულეები.
კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, აუცილებელია უმაღლესი განათლების საფეხურზეც სპეციალური საჭიროებების, კერძოდ, დასწავლის სიძნელეების მქონე
სტუდენტების იდენტიფიკაციისა და მხარდაჭერის სისტემის განვითარება.
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Methodological Issues of Teaching Natural Science in the Bachelor’s
Program of Inclusive Education
Brolisa Tsulaia
Sokhumi State University, Georgia

The future specialist of inclusive education should be well aware of the
attitudes of the state and the public towards the study and teaching of the students with
special educational needs. In the National Curriculum, in the objectives and tasks of
teaching natural sciences are determined what the student's should achieve by these
sciences; namely, the objective of natural sciences is: "to share the students to the basics of science and develop research skills that enable them to perceive and familiarize
with the world, to engage in different areas of public activity, to feel responsibility for
themselves, to society and to the environment".
The National Curriculum sets the skills a pupil should develop after studying
natural sciences. Specifically: "Observation and description, accounting, classification, communication, foreseeing, pronunciation, planning, interpreting data, testing,
creating and using a model". Obviously, not all the pupils with special needs can acquire all the skills that are listed above; moreover, a student with special needs may
not successfully achieve any goals of the National Curriculum, which his peers
achieve. But there is nothing surprising here, there are no two pupils in school that can
achieve the same skills and achieve the same goal. The possibilities of every student
are different depending on how the student can observe and describe, make classification, foresee, etc. In addition, there is no student with special educational need, who
can not master any one of these skills. For example, how serious intellectual violation
might have a student, he will always be able to classify things and events – differentiate objects by size, distinguish alive from non-alive. If we observe the fact, we will
find out that his skills are endless in this regard, even though he may never be able to
differentiate organic substance from inorganic substance. It is also possible and expectable that a pupil with special needs cannot carry out difficult experiments that his
classmates do, but he can make experiments about selection of colors and observe
how to get the third color by selecting two different colors.
Therefore, the task of the undergraduate program students of Inclusive Education and future teachers is to adapt the goals of the National Curriculum for a pupil
with special educational needs, determine how successful a learner can acquire skills,
plan his activities and assignments which will assist him in achieving the goals set out
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in the National Curriculum. When there are students with different possibilities in
class, this difference should be taken into consideration at the lesson by manipulation
of instructions, assignments and learning. It is possible to select different goals, activities and assignments for any pupil or pupils in class, but it should not be artificially
arised process without a need. The student should not be given a different task just because he is of special educational needs, but we should guide him through his own possibilities and needs. The assignment that is selected for the class can be successfully
fulfilled by the pupil with special needs, even with some support.
Because, according to the international model of Inclusive Education, a pupil
with a special educational need is a full-fledged member of general education school
and class, he should take full participation in school and class activities, in academic
and non-academic processes at school. It is important that the objectives and activities
that we have planned for the students with special needs should be maximally integrated into the general teaching process and may not become a cause for exclusion from
the student's teaching process. Perfect knowledge of these methodical issues will help
to the future specialists of Inclusive Education to conduct proper pedagogic activities
in teaching natural sciences in the inclusive classroom environment.

--------------------------------------ბუნებისმეტყველების სწავლების მეთოდიკური საკითხები ინკლუზიური განათლების
საბაკალავრო პროგრამაში
ბროლისა წულაია

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ინკლუზიური განათლების მომავალმა სპეციალსტმა კარგად უნდა გაიაზროს
სახელმწიფოსა და საზოგადოების დამოკიდებულება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა სწავლა–სწავლებისადმი. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების მიზნებში და ამოცანებში განსაზღვრულია, რასაც უნდა მიაღწიოს მოსწავლემ ამ მეცნიერებების ათვისების შედეგად, კერძოდ, საბუნებისმეტყველო საგნების მიზანია: ” აზიაროს მოსწავლე მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს კვლევითი უნარ-ჩვევები, რაც
მას საშუალებას მისცემს შეიმეცნოს და გაითავისოს სამყარო, ჩაერთოს საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთ138

არი თავის, საზოგადოების და გარემოს მიმართ”.
ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მითითებულია ის უნარ-ჩვევები, რომელიც უნდა
განივითაროს მოსწავლემ საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების შემდეგ. კერძოდ:”დაკვირვება და აღწერა, აღრიცხვა, კლასიფიკაცია, კომუნიკაცია, განჭვრეტა, გამოთქმა, დაგეგმვა, მონაცემების ინტერპრეტაცია, ცდის ჩატარება, მოდელის
შექმნა და გამოყენება. ცხადია ყველა სსსმ მოსწავლე ვერ შეიძენს ყველა იმ
უნარ-ჩვევებს, რომელიც ზევით ჩამოვთვალეთ; უფრო მეტიც, სსსმ მოსწავლემ
შეიძლება იმ წარმატებით ვერ მიაღწიოს ეროვნული სასწავლო გეგმის ვერცერთ
მიზანს, რითაც მისი თანატოლები აღწევენ. თუმცა აქ გასაკვირი არაფერია, არ
არსებობს სკოლაში ორი მოსწავლე, რომელიც ზუსტად ერთნაირი წარმატებით
აითვისებს თუნდაც ერთ უნარ-ჩვევასა და მიაღ-წევს მიზანს. ნებისმიერი მოსწავლის მოსწავლის შესაძლებლობები განსხვავებულია იმის მიხედვით, თუ როგორ
შეუძლია მოსწავლეს დაკვირვება და აღწერა, კლასიფი-კაცია; განჭვრეტა და ა. შ,
ამასთან არ არსებობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლე,
რომელსაც ჩამოთვლილი უნარ-ჩვევებიდან რომელიმე ერთის დაუფლება მაინც
არ შეუძლია. მაგ. რაც უნდა მძიმე ინტელექტუალური დარღვევის იყოს მოსწავლე, ის რაღაც დონეზე ყოველთვის შეძლებს საგნებისა და მოვლენების კლასიფიკაციას- განასხვავებს ობიექტებს სიდიდის მიხედვით; ცოცხალს არა ცოცხალისაგან, კარგად თუ დავაკვირდებით აღმოვაჩენთ, რომ მისი უნარები ამ მხრივ
ამოუწურავია, მიუხედავად იმისა, რომ ვერასოდეს ვერ შეძლოს ორგანული ნივთიერების არაორგანული ნივთიერებისაგან განსხვავება. ასევე

შესაძლებელია

და მოსალოდნელი რომ სსსმ მოსწავლემ ვერ შეძლოს იმ რთული ცდების ჩატარება, რომელსაც მისი თანაკლასელები აკეთებენ, მაგრამ მას შეუძლია ჩაატაროს ცდები ფერების შერჩევაზე და დააკვირდეს ორი სხვადასხვა ფერის შერჩევით როგორ მიიღება მესამე ფერი.
მაშასადამე, ინკლუზიური განათლების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების,
მომავალი მასწავლებლების ამოცანაა, როცა ისინი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნების
ადაპტირებას აკეთებენ, განსაზღვრონ, რა წარმატებით შეუძლია მოსწავლეს აითვისოს უნარები, დაგეგმონ მისთვის ის აქტივობები და დავალებები, რომელსაც თავს გაართმევს და რომელიც დაეხმარება ეროვნული სასწავლო გეგმით
განსაზღვრული მიზნების მიღწევაში. როდესაც კლასში განსხვავებული შესაძლებლობის მოსწავლეები სწავლობენ, გაკვეთილი ამ განსხვავებულობას უნდა ითვა139

ლისწინებდეს ინსტრუქციის, დავალებისა და გამოკითხვის სირთულის მანიპულირებით. შესაძლოა ერთი გაკვეთილის ფარგლებში რომელიმე მოსწავლისათვის
ან მოსწავლეებისათვის განსხვავებული მიზნების, აქტივობებისა და დავალების
შერჩევა დაგვჭირდეს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ხელოვნურად, საჭიროების გარეშე შექმნილი პროცესი. მოსწავლეს მარტო იმიტომ არ უნდა მივცეთ განსხვავებული დავალება, რომ მას სპეციალური საგანმანათლებო საჭიროებები გააჩნია, არამედ ჩვენ მისი შესაძლებლობითა და საჭიროებებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ. შესაძლოა იგივე დავალება, რომელიც რომელიც კლასისთვის არის შერჩეული სსსმ მოსწავლემაც წარმატებით შეასრულოს დამოუკიდებლად თუ არა,
თუნდაც გარკვეული ხელშეწყობით.
რადგანაც, ინკლუზიური განათლების საერთაშორისო მოდელის მიხედვით,
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლისა და კლასის სრულფასოვანი წევრია, ის სრულად უნდა მონაწილეობდეს სასკოლო და საკლასო აქტივობებში; სკოლაში მიმდინარე აკადემიურ და
არააკადემიურ პროცესებში. მნიშვნელოვანია, რომ ის მიზნები და აქტივობები,
რომლებიც სსსმ მოსწავლეებისათვის გვაქვს დაგეგმილი, მაქსიმალურად იყოს
ინტეგრირებული საერთო საგაკვეთილო პროცესში და არ გახდეს მიზეზი მოსწავლის საგაკვეთილო პროცესიდან გარიყვისა. ამ მეთოდიკური საკითხების სრულყოფილი ცოდნა ყველა დარგის და, მათ შორის, ბუნებისმეტყველების სწავლებისას
ინკლუზიური განათლების მომავალ სპეციალისტებს გამოადგებათ
საკლასო გარემოში სწორი პედაგოგიური საქმიანობის წარმართვაში.
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Accessibility of colleges for people with disabilities
Martin Vrubel
Masaryk university, Czech Republic

The contribution is based on the assumption that universities should be
accessible to all people without distinction. Student success and failure should be
based on criteria that are common to all students. The criterion of success or failure
must not be a disability. Students with disabilities often have learning difficulties due
to barriers (from the negative attitudes of teachers and students to the hard barriers of
school buildings). Disabled teachers can not work in universities because of the same
barriers as students can not study.
This paper will focus on how to remove hard (architectural) barriers in old buildings here are examples of good practice that can be an inspiration for other universities.
---------------------------------------შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისათვის
კოლეჯებთან წვდომის შესაძლებლობა
მარტინ ვრუბელი
მასარიკის უნივერსიტეტი, ჩეხეთის რესპუბლიკა
მოცემული ნაშრომი ეფუძნება იმ ვარაუდს, რომ უნივერსიტეტები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს განურჩევლად ყველა ადამიანისათვის. სტუდენტის როგორც
წარმატება, ასევე წარუმატებლობა უნდა ეფუძნებოდეს იმ კრიტერიუმებს რომლებიც საერთოა ზოგადად ყველა სტუდენტისათვის.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტები ხშირად აწყდებიან სწავლასთან დაკავშირებულ სიძნელეებს სხვადასხვა წინაღობებიდან გამომდინარე
(დაწყებული მასწავლებელთა და სტუდენტთა მხრიდან ნეგატიური დამოკიდებულებით და დამთავრებული სასწავლო დაწესებულებების შენობებთან

დაკა-

ვშირებული რთული ბარიერების არსებობით). შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე მასწავლებლებს არ შეუძლიათ მუშაობა უნივერსიტეტებში იმავე დაბრკოლებების გამო, რის გამოც სტუდენტებს არ შეუძლიათ იქ სწავლა .
ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია იმაზე თუ როგორ იქნეს თავიდან
აცილებული ძველ შენობებში არსებული რთული (არქიტექტურული) ბარიერები.
მოყვანილია მაგალითები ისეთი დადებითი პრაქტიკისა, რაც შეიძლება სხვა უნივერსიტეტებისათვის შთაგონების წყარო გახდეს.
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Digital Learning Environment for supporting Inclusive Education
at Iakob Gogebashvili Telavi State University
Mariam Zakariashvili, Irakli Tchitchashvili
Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia

Developing and implementing support strategies for students with special educational needs at higher education institutions considered as the actual direction in the
world education area. Many conferences or seminars are dedicated to the vision of
these issues. One of the important strategies for solving the problem is the involvement of information communication technologies, e-learning, digital learning environment in a study process.
The purpose of the article is to develop an effective e-learning model for disabled (for disabled) students, socially vulnerable groups; determine the factors and circumstances that provide successful E-Learning for students with disabilities.
Here is considered the possibility of obtaining higher education by E-Learning
for students with disabilities. Also the importance of inclusive education, legislative
regulations and approaches are discussed. There are also electronic learning methods
and tools that provide an accessible learning environment, as well as positive attitude
of students with disabilities towards E-Learning.
The presented study model is based on the analysis of the authoritative works,
articles, about inclusive education in the field of higher education; the pedagogical
philosophy presented in the frame of the Erasmus+ Program „DARE (Developing
programs for Access of Disadvantaged groups of people and Regions to Higher Education) Erasmus+“ where Telavi State University is involved, too.
The results of the research are presented, E-Learning environment, factors and
tools that should be taken into account when implementing effective E-Learning for
students with different disability skills. Also, psychologists’ and teachers’ views in the
field of inclusive education;
Key words: Inclusive education; higher education for disabled students; E-Learning
for disabled students, Instruments of E-Learning, MOODLE LMS (Learning
Management System) - Digital study environment; effectiveness of E-Learning.
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ციფრული სასწავლო გარემო ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობისთვის
იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
მარიამ ზაქარიაშვილი, ირაკლი ჭიჭაშვილი
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
მსოფლიო საგანმანათლებლო სივრცეში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტთა ხელშემწყობი სტრატეგიების შემუშავება და დანერგვა
უმაღლეს

საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში

აქტუალურ

მიმართულებად

მოიაზრება. აღნიშნული საკითხების ხედვას ეძღვნება მრავალი კონფერენცია თუ სემინარი. პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიად სასწა-ვლო
პროცესში ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩართულობა, ელექტრონული სწავლების, ციფრული სასწავლო გარემოს დანერგვა მიიჩნევა.
ნაშრომის მიზანია ეფექტური ელექტრონული სწავლების მოდელის შემუშავება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) სტუდენტებისთვის, სოციალურად
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის; იმ ფაქტორების და გარემოებების განსაზღვრა, რომელიც უზრუნველყოფს წარმატებული ელექტრონული სწავლების დანერგვას შშმ სტუდენტებისთვის.
განხილულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებისთვის უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა ელექტრონული სწავლების დახმარებით. განხილულია ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობა, საკანონმდე-ბლო რეგულაციები და მიდგომები, რომელიც არეგულირებს შშმ პირების განათლების მიღებას. ასევე წარმოდგენილია ელექტრონული სწავლების მეთოდები და ინსტრუმენტები, რომელიც უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომ სასწავლო გარემოს. გათვალისწინებულია შშმ სტუდენტების დადებითი დამოკიდებულება ელექტრო-ნული სწავლების მიმართ.
წარმოდგენილი სასწავლო მოდელი ეფუძნება უმაღლესი განათლების სფეროში ინკლუზიური განათლების მიმართულებით არსებული ავტორიტეტული ნაშრომების, სტატიების ანალიზს; ინკლუზიური განათლების სფეროში ჩართული ფსიქოლოგების, მასწავლებლების შეხედულებებს;„DARE (Developing programs for
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mus+“ პროექტის ფარგლებში წარმოდგენილ პედაგოგიურ ფილოსოფიას, რომელშიც ჩართულია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
კვლევის შედეგებში წარმოდგენილია, ელექტრონული სწავლების გარემოებები, ფაქტორები და ინსტრუმენტები, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული
სხვადასხვა უნარების შეზღუდულობის მქონე სტუდენტებისთვის ეფექტური ელექტრონული სწავლების დანერგვის დროს.

საკვანძო სიტყვები: ინკლუზიური განათლება; შშმ სტუდენტების უმაღლესი განათლება; ელექტრონული სწავლება შშმ სტუდენტებისთვის, ელექტრონული სწავლების
ინსტრუმენტები, MOODLE LMS (Learning Management System) - ციფრული სასწავლო
გარემო; ელექტონული სწავლების ეფექტურობა.
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Psychological character of structural and functional changes of Azeri family
model in globalization conditions
Nural Zarbal Ogli Tchalabaev

Azebaijan State Pedagogical University, Azerbaijan

The report explores structural and functional changes in Azeri families in the conditions of modern globalization. Qualitative and quantitative research methods are
used in the research process. According to the survey, the findings reveal the impact
of globalization and psychological character changes in Azeri families.

------------------------------აზერბაიჯანული ოჯახის მოდელის სტრუქტურული და ფუნქციონალური
ცვლილებების ფსიქოლოგიური ხასიათი გლობალიზაციის პირობებში
ნურალ ზარბალ ოღლი ჩალაბაევი
აზერბაიაჯანის პედაგოგიური უნივერსიტეტის
შაქის ფილიალი
მოხსენებაში შესწავლილია აზერბაიჯანულ ოჯახებში სტრუქტურული და ფუნქციონალური ხასიათის ცვლილებები თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში.
კვლევის პროცესში გამოყენებულია თვისობრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები. კვლევის შედეგად, გამოტანილია დასკვნები, რაც ცხადყოფს გლობალიზაციის გავლენას და აზერბაიჯანულ ოჯახებში არსებულ ფსიქოლოგიური ხასიათის
ცვლილებებს.
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