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დასწავლის უნარის დარღვევა არის ნეიროგანვი-
თარების დარღვევა და ვლინდება ბაზისური 
აკადემიური საგნების, წერის, კითხვისა და 
მათემატიკური უნარების ათვისების სირთულეში.

დასწავლის უნარის დარღვევა ზოგადი სახელწო-
დებაა და მოიცავს შემდეგ მდგომარეობებს:

დისლექსია

კითხვის უნარის 
სპეციფიკური დარღვევა

დისგრაფია

წერის უნარის 
სპეციფიკური დარღვევა

დისკალკულია

მათემატიკური უნარების 
სპეციფიკური დარღვევა

საერთაშორისო სტატისტიკის მიხედვით, სკოლის 
მოსწავლეების 10-15%-ს აქვს სპეციალური საგან-
მანათლებლო საჭიროება, ხოლო მათ შორის ⅓-ს 
აქვს დასწავლის უნარის დარღვევა.

სწავლის სირთულეები, როგორც წესი, შესამჩნევი 
დაწყებით კლასებშივე ხდება, როდესაც მოსწავლეს 
მოეთხოვება, აითვისოს ბაზისური აკადემიური 
უნარები. თუმცა შესაძლოა თავიდანვე არ იყოს 
გამოხატული აკადემიური ჩამორჩენა და თავი 
იჩინოს მოგვიანებით, როდესაც სასწავლო მასალა 
შედარებით გართულდება, ეს კი, ძირითადად, მე-3 
და მე-4 კლასში ხდება.

დასწავლის უნარის დარღვევის მახასიათებლების 
გამოვლენა ასაკთან ერთად იცვლება.

დაწყებითი კლასები

აქვს ასოებისა და შესაბამისი 
ბგერების სწავლის სირთულე, 
რის გამოც ხშირად არასწო-
რად კითხულობს სიტყვას. 

აქვს მწირი ლექსიკური  მარაგი.

სკოლამდელი ასაკი

არ საუბრობს ასაკის შესაბამისი ლექსიკონით. 

არ გამოთქვამს სიტყვებს 
სწორად, მაშინ, როდესაც 
ეს ასაკობრივად უკვე 
მოეთხოვება.

აქვს სიტყვების დამარცვლისა და მარცვლების 
სიტყვებად გაერთიანების სირთულე.

აქვს თვლის ათვისების 
სირთულე.

ბავშვი არ გამოხატავს 
ინტერესს ისეთი 
თამაშების მიმართ, 
რომლებიც მოითხოვს 
სიტყვების გამეორებას 
ან/და გარითმვას.
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ძაღლი...

ბუ-თი...
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აქვს თავისუფალი კითხვის 
სირთულე - კითხულობს ნელა და 
ხარჯავს დიდ ძალისხმევას, ან 
პირიქით, კითხულობს სწრაფად, 
მიხვედრით და უშვებს ბევრ 
შეცდომას.

აქვს წაკითხულიდან აზრის გამოტანის სირთულე. 

საუბრისას აქვს აზრების 
ორგანიზების სირთულე, 
ვერ აყალიბებს სათქმელს 
სწორად.

აქვს ასოების მოხაზვის და მართლწერის 
სირთულე.

აქვს წერილობითი ფორმით 
აზრის ჩამოყალიბების 
სირთულე.

აქვს მათემატიკური ფაქტების და ცნებების 
დამახსოვრების სირთულე.

დავალებების მომზადე-
ბისას ხარჯავს დიდ 
ძალისხმევას.

დროთა განმავლობაში 
უყალიბდება ნეგატიური 
განწყობა სწავლის მიმართ 
და მუდმივად ცდილობს, 
თავიდან აირიდოს 
დავალებების შესრულება.

დასწავლის უნარის დარღვევა გამოხატვის 
სიმძიმის მიხედვით განსხვავდება და გამოიყოფა 
3 ხარისხი: მსუბუქი, საშუალო და ძლიერი.

მნიშვნელოვანია მდგომარეობის დროული 
იდენტიფიცირება და ინდივიდუალურ 
საჭიროებებზე მორგებული მომსახურების 
განხორციელება

შეფასების საფუძველზე ძლიერი მხარეებისა 
და საჭიროებების იდენტიფიცირება. სუსტი 
უნარების გავარჯიშება და სწავლება ძლიერ 
მხარეებზე დაყრდნობით

ბავშვის მხრიდან გამოვლენილი ინიციატივის 
წახალისება და დადებითი განმტკიცების 
მეთოდის გამოყენება სწავლის მიმართ 
მოტივაციის ამაღლების მიზნით

კითხვის უნარის სპეციფიკური 
დარღვევა - დისლექსია

დისლექსია დასწავლის 
უნარის დარღვევის ყველაზე 
ხშირად დიაგნოსტირებადი 
ფორმაა (შემთხვევათა 80%). 
სირთულეები შეიძლება 
ვლინდებოდეს სიტყვის სწორად 
ამოკითხვაში (დეკოდირება), კითხვის ტემპში და 
წაკითხულის გაგებაში.

წერის უნარის სპეციფიკური 
დარღვევა - დისგრაფია

წერის უნარის სპეციფიკური დარღვე-
ვის დროს სირთულეები შეიძლება 
ვლინდებოდეს მართლწერაში, გრა-
მატიკასა და პუნქტუაციაში, ასევე, 
წერილობითი ფორმით აზრის ჩამოყა-
ლიბებასა და ნაწერის ორგანიზებაში.

მათემატიკური უნარების სპეციფიკური 
დარღვევა - დისკალკულია

მათემატიკური უნარების 
სპეციფიკური დარღვევის 
დროს სირთულეები 
შეიძლება ვლინდებოდეს 
რიცხვების მნიშვნელობის 
წვდომაში, არითმეტიკული 
ფაქტების დამახსოვრებაში, 
ანგარიშსა და მათემატიკური ცნებების 
გამოყენებით მსჯელობაში.

...???...

პიპია...

დასწავლის უნარის დარღვევის დიაგნოსტირება 
ყველაზე ხშირად 1-ელიდან მე-4 კლასამდე 
ხდება. შეფასების საფუძველზე ასევე 
იდენტიფიცირდება ძლიერი მხარეები და 
საჭიროებები და შემუშავდება ინდივიდუალურ 
საჭიროებებზე მორგებული რეკომენდაციები. 

დასწავლის უნარის დარღვევა ქრონიკული 
მდგომარეობაა, თუმცა ადრეული და სწორი 
ინტერვენციის შემთხვევაში, ბავშვები აღწევენ 
წარმატებას სწავლაში. 
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ზოგადი რეკომენდაციები


