
ინტელექტუალური 
განვითარების 
დარღვევა

ინტელექტუალური დარღვევის მქონე მოსწავლე-
ებთან მნიშვნელოვანია სწავლების სტრატეგიების 
სწორად შერჩევა და გამოყენება. ამისთვის აუცი-
ლებელია ბავშვის ფსიქო-საგანმანათლებლო შე-
ფასება და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 
შედგენა.

რეკომენდაციები

2
ლარი

50თეთრი

20
თეთრი

1
ლარი

სწავლების პროცესი უნდა წარიმართოს პრაქტი-
კული სიტუაციებისა და კონკრეტული თვალსაჩინო 
მაგალითების გამოყენებით.

ერთი და იგივე ქცევის სწავლება აუცილებელია 
სხვადასხვა სიტუაციაში, რათა ხელი შევუწყოთ 
მიღებული ცოდნის განზოგადებას სხვადასხვა 
გარემოში.

დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო 
უნარ-ჩვევების სწავლება, მაგალითად, ფულის 
ცნობა, თავის მოვლისა და ჰიგიენის, სამანქანო 
გზის უსაფრთხოდ გადაკვეთის, საჯარო ტრანს-
პორტის გამოყენების უნარი.

ყოველი ახალი ცნებისა თუ უნარების სწავლების 
დროს, აუცილებელია, რომ ისინი დაიყოს ნაბიჯ-
ნაბიჯ. მაგალითად, ხელის დაბანის სწავლების 
დროს ინსტრუქციები უნდა დაყოთ რამდენიმე 
ნაწილად: ,,გახსენი ონკანი“, ,,დაისველე ხელები“, 
,,წაისვი საპონი“ და აშ. 

სახლი

სწავლების დროს უნდა გამოვიყენოთ მარტივად 
ფორმულირებული, კონკრეტული და მოკლე 
ინსტრუქციები.

სწავლების პროცესში აუცილებლად უნდა გავით-
ვალისწინოთ ბავშვის ინდივიდუალური თავისებუ-
რებები და ინტერესები.

როდესაც ვერ ხერხდება კით-
ხვის და წერის უნარის გან-
ვითარება, მნიშვნელოვა-
ნია ფუნქციური წერა-კით-
ხვის სწავლება, მაგ.: სახე-
ლისა და გვარის წერა, საფ-
რთხის მიმანიშნებელი წარ-
წერები, ოჯახის წევრის ტელე-
ფონის ნომრის, საკუთარი სახლის 
მისამართის ცოდნა, ფულის ცნობა, ხურდის მიღება, 
თანხის გადახდა და აშ.

მულტიმოდალური მიდგომის გამოყენება, რომელიც 
გულისხმობს სწავლების პროცესში რაც შეიძლება 
მეტი შეგრძნების ჩართვას.
 
სწავლების პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელო-
ვანია ხშირი უკუკავშირის მიცემა და ქცევის პოზიტი-
ური მართვის სტრატეგიების გამოყენება.



ინტელექტუალური განვითარების დარღვევა 
არის განვითარების მდგომარეობა, რომელ-
საც ახასიათებს გამოხატული სირთულეები 
ინტელექტუალურ ფუნქციონირებაში, ადაპ-
ტურ ქცევებში, სოციალურ და პრაქტიკულ 
უნარებში.

მახასიათებლები

ინტელექტუალური ფუნქციონირების სირთულეები
აისახება შემდეგ უნარებზე: 

ადაპტური ფუნქციონირების სირთულეები

ადაპტური უნარები მოიცავს ისეთ უნარებს, 
რომლებიც ადამიანს სჭირდება დამოუკიდებელი 
ცხოვრებისთვის. ესენია: 

ინტელექტუალური განვითარების დარღვევის 
დროს ბავშვებში ვლინდება:

⦁  მოტორული განვითარების ნელი ტემპი. მაგალი-
    თად, ბავშვი შედარებით გვიან იწყებს სხეულის 
    გადაბრუნების, დაჯდომის, ხოხვისა და სიარულის 
    სწავლას

⦁  მეტყველების უნარის განვითარების დაგვიანება 
    ან მეტყველებასთან დაკავშირებული სირთულეები

⦁  საპირფარეშოს გამოყენების, საკუთარი ხელით 
    ჭამის დაწყებისა და ჩაცმის უნარების დასწავლის 
    ნელი ტემპი, დამახსოვრების სირთულეები 

⦁  პრობლემის გადაჭრის და ლოგიკური აზროვ- 
    ნების სირთულეები

⦁  ქცევასა და მის შედეგებს შორის 
    არსებული კავშირის აღმოჩე-
    ნის სირთულე

⦁  ქცევის სირთულეები

როდის უნდა მიმართოს 
მშობელმა სპეციალისტს

მსჯელობა/
განსჯა

პრობლემის 
გადაჭრის უნარი

დაგეგმვა

აბსტრაქტული 
აზროვნება

აკადემიური 
წინსვლა

გამოცდილებით 
სწავლა

კომუნიკაცია სოციალური 
უნარები

საკუთარი 
თავის მართვა

ჯანმრთელობა/ 
უსაფრთხოება

საკუთარი 
თავის მოვლა

სახლსა და სას-
კოლო გარემოში 
ფუნქციონირება

საზოგადოებ-
რივი რესურსის 
გამოყენება

თავისუფალი 
დროის 
დაგეგმვა

ფუნქციური 
აკადემიური 
უნარები

70
90

110

ინტელექტუალური სფეროს 
განვითარების დარღვევის 
დიაგნოზი ისმევა კლინი-
კური სპეციალისტების 
მიერ 18 წლამდე იმ შე-
მთხვევაში, როდესაც 
ინტელექტის კოეფიცი-
ენტი, IQ, 70 ქულაზე და-
ბალია და, ამავდროულად, 
ინდივიდს აღენიშნება ადაპტური 
უნარების გამოხატული სირთულეები ორ ან მეტ 
სფეროში. 

თუ ქვემოთ ჩამოთვლილი ნიშნებიდან ბავშვი 
ავლენს რომელიმეს, აუცილებელია, მიმართოთ 
სპეციალისტს (პედიატრს, ფსიქოლოგს, ბავშვის 
ადრეული განვითარების სპეციალისტს).

⦁  ბავშვს აქვს მოტორული სამეტყველო, საკუთარი 
    თავის მოვლის უნარების შეფერხება ან მკვეთრი 
    ჩამორჩენა თანატოლებთან შედარებით

⦁  ბავშვის განვითარების პროცესი არ მიჰყვება 
    განვითარების დადგენილ ნორმებს

⦁  არ ავლენს ასაკის შესაბამის ცნობისმოყვარეობას

⦁  თანატოლებთან შედარებით მკვეთრად ვლინდება 
             ახალ სიტუაციებთან შეგუების სირთულე

                                 ⦁  სასკოლო ასაკში ვლინდება სწავ-
                                    ლასთან დაკავშირებული სერიო-
                                        ზული სირთულეები, თავს იჩენს 
                                             სპეციალური საგანმანათ-
                                                  ლებლო საჭიროებები

                                                            ⦁  უჭირს სოციალური 
                                                        წესების გაგება და 
                                                          შესრულება?

? ?

?
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