პროფესიული გადამზადების პროგრამა

ზოგადი ინფორმაცია
პროგრამა შექმნა უფლების მოპოვების გარეშე
პროგრამის
სახელწოდება:

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
ბავშვებთან მუშაობა

პროგრამის
სახელწოდება
ინგლისურად:

Working with children with special educational needs

პროგრამის სახე:

პროფესიული გადამზადება

განხორციელების ენა:

ქართული

სფერო:

011 - განათლება

პარტნიორები:
კვალიფიკაციის დონე:

4 - პროფესიული გადამზადება

პროგრამის
ხანგრძლივობა
კვირებში:

12

კვირეული სასწავლო
საათობრივი
დატვირთვა:

16

მსმენელთა საერთო
რაოდენობა
პროგრამაზე:

40

მსმენელთა
მაქსიმალური
რაოდენობა ჯგუფში

20

მსმენელთა მინიმალური
რაოდენობა ჯგუფში
8
პროგრამის აღწერა
პროფესიული გადამზადების პროგრამის "სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე ბავშვებთან მუშაობა" სწავლის ხანგრძლივობაა 12 კვირა, მოცულობაა 197
საათი (კვირეული დატვირთვა 15-20სთ), საიდანაც 12 საათი ეთმობა შეფასებას.
პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, რომელსაც აქვს მინიმუმ
სრული ზოგადი განათლება და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,
სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესში მონაწილედ მუშაობის მინიმუმ ექვსთვიანი
სამუშაო გამოცდილება.

პროგრამა განხორციელდება კოლეჯის ბაზაზე (ნაწილობრივ დისტანციურად).
პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულს ეცოდინება ინკლუზიური
განათლების ღირებულებები და პრინციპები, დაკვირვების მეთოდის შერჩევა,
მონაცემთა შეგროვება, ბავშვის და პროგრამის შეფასება, საგანმანათლებლო გარემოს
შეფასება,ასაკობრივი თავისებურებების განსაზღვრა, ბავშვის დამოუკიდებლობისა და
ადაპტური ქცევის, სოციალურ-ემოციური კომპეტენციისა და ჯგუფის ერთობის
ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება.
პროგრამის მსმენელების შეფასება განხორციელდება გამოკითხვის, პრაქტიკული
დავალების და პროცესზე დაკვირვებით შეფასების მიმართულებებით.
შეფასება ითვალისწინებს ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების
დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის
შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა;
პროფესიული გადამზადების პროგრამის დასრულების შემდეგ
კურსდამათავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ცოდნის
დამადასტურებელ სერტიფიკატს დანართთან ერთად.
პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანია, დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, გადაამზადოს პირი,
რომელსაც ექნება გარკვეული თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და
შეეძლება ინკლუზიური განათლების ღირებულებების და პრინციპების, სსსმ
ბავშვებთან მუშაობის სტრატეგიის განსაზღვრა; დაკვირვების მეთოდის შერჩევა,
მონაცემთა შეგროვება და ბავშვის და პროგრამის შეფასება; შეეძლება
დამოუკიდებლობისა და ადაპტური ქცევის ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება;
დღის განრიგის შემუშავება, საგანმანათლებლო გარემოს შეფასება; ასაკობრივი
თავისებურებების განსაზღვრა; სოციალურ-ემოციური გარემოს მნიშვნელობის
განსაზღვრა, სოციალურ-ემოციური კომპეტენციისა და ჯგუფის ერთობის ხელშემწყობი
აქტივობების განხორციელება.

პროგრამის შინაარსი
სასწავლო კვირა: 1
კვირეული სასწავლო საათობრივი
დატვირთვა:

20

სწავლის შედეგები:

1. ასაკობრივი თავისებურებების
განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ბავშვის ფიზიკური განვითარების თავისებურებები 0-დან 7 წლამდე
ბავშვის კოგნიტური განვითარების თავისებურებები 0-დან 7 წლამდე
ბავშვის მეტყველების განვითარების თავისებურებები 0-დან 7 წლამდე
სოციალურ-ემოციური განვითარების თავისებურებები 0-დან 7 წლამდე

ბავშვის

სასწავლო კვირა: 2
კვირეული სასწავლო
საათობრივი დატვირთვა:

15

სწავლის შედეგები:

1. ასაკობრივი თავისებურებების განსაზღვრა
2. დაკვირვების მეთოდის შერჩევა, მონაცემთა
შეგროვება და ბავშვის და პროგრამის შეფასება

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
პრაქტიკული მეცადინეობა
დემონსტრირება

შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა
პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ბავშვის დამოუკიდებლობა 0-დან 7-წლამდე
დაკვირვების ჩანაწერების ინტერპრეტაცია ადრეული და სკოლამდელი განვითრების
სტანდარტის კრიტერიუმების (ინდიკატორების) მიხედვით
დამატებითი საკვლევი საკითხების განსაზღვრის მნიშვნელობა
დაკვირვების, დოკუმენტირების და შეფასების გამოყენება ოჯახებთან უკუკავშირისთვის
დაკვირვება ბავშვების ინტერესების საკვლევად

სასწავლო კვირა: 3
კვირეული სასწავლო
15
საათობრივი დატვირთვა:
სწავლის შედეგები:

3. ემოციური და სოციალური კომპეტენციის ხელშემწყობ
გარემოს შექმნა და ჯგუფის ერთობის ხელშემწყობ
აქტივობათა დაგეგმვა.

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა
ინტერაქციული ლექცია
დემონსტრირება

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
პრაქტიკული დავალება
გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

სააღმზრდელო პროცესის და გარემო ფაქტორების გავლენა ბავშვის ქცევასა და
ემოციებზე (ტრანზიციები, მასალები, აქტივობის ტიპები)
ემოციური და სოციალური კომპეტენციის ხელშემწყობ აქტივობათა დაგეგმვა
პრობლემის გადაჭრა და პრობლემის გადაჭრის უნარების სწავლება ბავშვებისთვის

სასწავლო კვირა: 4
კვირეული სასწავლო
საათობრივი დატვირთვა:

14

სწავლის შედეგები:

4. მოკლე დაგ რძელვადიანი გეგმის შემუშავება და
საგანმნათლებლო გარემოს შეფასება.

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

მოკლე და გრძელვადიანი გეგმები
თემატური მიმართულებები
დაგეგმვა, როგორც განვითარებაზე მიზანმიმართული პროცესის უზრუნველყოფის
ინსტრუმენტი

სასწავლო კვირა: 5
კვირეული სასწავლო
საათობრივი დატვირთვა:

18

სწავლის შედეგები:

4. მოკლე დაგ რძელვადიანი გეგმის შემუშავება და
საგანმნათლებლო გარემოს შეფასება.

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

სააღმზრდელო გარემოს შეფასება − ჩექლისტები,
დაკვირვება და ლიკარტის შკალის ტესტები

არსებული შეფასების ინსტრუმენტები
შეფასების ანალიზი და რეკომენდაციები

სასწავლო კვირა: 6
კვირეული სასწავლო
საათობრივი დატვირთვა:

14

სწავლის შედეგები:

5. დამოუკიდებლობისა და ადაპტური ქცევის
ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

პოზიტიური გაძღოლა ახალი უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბებისთვის
წლამდებავშვებშიდამოუკიდებლობადამისიხელშემწყობიაქტივობები
3-4 წლიან ბავშვებში დამოუკიდებლობა და მისი ხელშემწყობ აქტივობები
4-5 წლიან ბავშვებში დამოუკიდებლობა და მისი ხელშემწყობ აქტივობები
5-6 წლიან ბავშვებში დამოუკიდებლობა და მისი ხელშემწყობ აქტივობები

სასწავლო კვირა: 7
კვირეული სასწავლო
საათობრივი დატვირთვა:

15

სწავლის შედეგები:

6. ინკლუზიური განათლების ღირებულებებისა და
პრინციპების განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ინკლუზიური განათლების პრინციპები
განსაკუთრებული საჭიროების განსაზღვრის სამედიცინო და სოციალური მოდელები
ინკლუზიური, ინტეგრირებული და სპეციალური განათლება
ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობა და პოლიტიკა

სასწავლო კვირა: 8
კვირეული სასწავლო
საათობრივი დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

6. ინკლუზიური განათლების ღირებულებებისა და
პრინციპების განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ეფექტური კომუნიკაცია
მულტიდისციპლინური მიდგომის მნიშვნელობა
ტოლერანტულგარემოდაგარემოსთვალსაჩინოებითმოწყობისას მისი პრინციპების
გათვალისწინება

სასწავლო კვირა: 9
კვირეული სასწავლო
საათობრივი
დატვირთვა:

18

სწავლის შედეგები:

7.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
ბავშვებთან დოკუმენტირებული დაკვირვებების წარმოება და
მუშაობის სტრატეგიის განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ინტერვიუს ტექნიკები
მონაცემების შეგროვება და ანალიზი
სოციალური და ფიზიკური გარემოს შეფასება
ბავშვის ძლიერი მხარეებისა და საჭიროებების განსაზღვრა

სასწავლო კვირა: 10
კვირეული სასწავლო
საათობრივი
დატვირთვა:

18

სწავლის შედეგები:

7.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
ბავშვებთან დოკუმენტირებული დაკვირვებების წარმოება და
მუშაობის სტრატეგიის განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

კლიენტზე ცენტრირებული მიდგომა − საჭიროებების იდენტიფიცირება
SMART მიზნების ფორმულირება
ენა, მეტყველების სფეროს სირთულეები და ინტერვენციის სტრატეგიები ჯგუფში

სასწავლო კვირა: 11
კვირეული სასწავლო
საათობრივი
დატვირთვა:

18

სწავლის შედეგები:

7.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
ბავშვებთან დოკუმენტირებული დაკვირვებების წარმოება და
მუშაობის სტრატეგიის განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

არავერბალური კომუნიკაციის სირთულეები და ინტერვენციის სტრატეგიები ჯგუფში
სენსორული სირთულეების თავისებურებები და ინტერვენციის სტრატეგიები ჯგუფში
მოტორული სფეროს სირთულეები და ინტერვენციის სტრატეგიები ჯგუფში

სასწავლო კვირა: 12
კვირეული სასწავლო
საათობრივი
დატვირთვა:

20

სწავლის შედეგები:

7.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
ბავშვებთან დოკუმენტირებული დაკვირვებების წარმოება და
მუშაობის სტრატეგიის განსაზღვრა

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ინტელექტუალური პრობლემის თავისებურებები და ინტერვენციის სტრატეგიები ჯგუფში
სოციალურ − ემოციური სირთულეები და ჩარევის ტექნიკები ჯგუფში
სწავლის შედეგების დადასტურება

დაშვების წინაპირობები
სამუშაო გამოცდილება
სხვა :სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო
პროცესში მონაწილედ მუშაობის მინიმუმ ექვსთვიანი სამუშაო გამოცდილება.
განათლება :საშუალო
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა:
1. გასაუბრება

სწავლის შედეგები
სხვა სწავლის შედეგები
5. დამოუკიდებლობისა და ადაპტური ქცევის ხელშემწყობი აქტივობების განხორციელება
6. ინკლუზიური განათლების ღირებულებებისა და პრინციპების განსაზღვრა
1. ასაკობრივი თავისებურებების განსაზღვრა
2. დაკვირვების მეთოდის შერჩევა, მონაცემთა შეგროვება და ბავშვის და პროგრამის
შეფასება
3. ემოციური და სოციალური კომპეტენციის ხელშემწყობ გარემოს შექმნა და ჯგუფის
ერთობის ხელშემწყობ აქტივობათა დაგეგმვა.
4.მოკლე და გრძელვადიანი გეგმის შემუშავება და საგანმანათლებლო გარემოს
შეფასება.
7.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან დოკუმენტირებული
დაკვირვებების წარმოება და მუშაობის სტრატეგიის განსაზღვრა

დასაქმების სფერო/სფეროები
011 - განათლება (ვიწრო სფერო)

პროგრამის შემუშავების საფუძვლები
სხვა
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

შპს ორიენტირის დირექტორის მიერ 2021 წლის 4 დეკემბრის N000076 ბრძანებით
დამტკიცებული „აღმზრდელის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ლოკაცია და აღჭურვილობები
ლოკაცია:
რეგიონი
თბილისი

რაიონი
გლდანი-ნაძალადევი

მისამართი
ც.დადიანის ქ. N26

აღჭურვილობები
ზომის ერთეული

ტიპი

რაოდენობა

პროფესიული მასწავლებლის
სამუშაო ადგილი (მაგიდა,
სკამი)
კომპლექტი

20

პროფესიული სტუდენტის
საკლასო სამუშაო ადგილი
(მაგიდა, სკამი)

კომპლექტი

1

დაფა

ცალი

1

მონიტორი დემონსტრირების
ციფრული საშუალება
ცალი

1

კომპიუტერის კომპლექტი
მასწავლებლისთვის

1

კომპლექტი

ლოკაცია:
რეგიონი
თბილისი

რაიონი
გლდანი-ნაძალადევი

მისამართი
ც.დადიანის №26

ლოკაცია:
რეგიონი
თბილისი

რაიონი
გლდანი-ნაძალადევი

მისამართი
ცოტნე დადიანის 26

აღჭურვილობები
ზომის ერთეული

ტიპი

რაოდენობა

პროფესიული მასწავლებლის
სამუშაო ადგილი (მაგიდა და
სკამი)
კომპლექტი

1

სტუდენტის საკლასო სამუშაო
ადგილი (მაგიდა და სკამი) კომპლექტი

20

დაფა

ცალი

1

მონიტორი-დემონსტრირების ციფრული
საშუალება
ცალი

1

