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TUSLA განათლების მხარდაჭერის სერვისი (TESS) შეტყობინება სკოლის ასაკის ბავშვების 

მშობლებისთვის : 

 

TUSLA განათლების მხარდაჭერის სერვისი  (TESS)  IPAS - თან ერთად  ერთობლივად მუშაობენ 

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ IPAS - ის განსახლების ცენტრებში მცხოვრებ ბავშვებს 

სკოლების დახურვის პერიოდში ჰქონდეთ კავშირი სკოლებთან. 

ჩვენ ვაფასებთ, რომ თქვენ შეიძლება გქონდეთ შეშფოთება თქვენი ბავშვის განათლებასთან 

დაკავშირებით, რადგან სკოლები დახურულია. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლები არ არის 

გახსნილი, ისინი უზრუნველყოფენ ბავშვების განათლებას დისტანციური / შერეული 

სწავლის საშუალებით. თქვენ, როგორც მშობელს / მეურვეს, დაწყებითი და საშუალო 

საფეხურის შემდგომი ასაკის ბავშვებთან უნდა შეეძლოთ დაუკავშირდეთ სკოლებს, სადაც 

თქვენი შვილები არიან ჩაწერილი, სკოლის ვებსაიტის / ელექტრონული ფოსტის მისამართის 

/ სოციალური მედიის გამოყენებით. სკოლები საუკეთესოდ არიან პასუხობენ იმ კითხვებზე, 

რომლებიც თქვენ ან თქვენს შვილებს შეიძლება ჰქონდეთ სკოლის მუშაობის შესახებ .  

-თუ თქვენ გიჭირთ თქვენი ბავშვის სკოლასთან კონტაქტის დამყარება და გჭირდებათ 

დახმარება, შეგიძლიათ გააგზავნოთ ელ.წერილი IPASinbox@justice.ie და მოთხოვნა 

გადამისამართდება TESS– ზე დახმარებისა და მხარდაჭერის მიზნით. 

- ბავშვებს, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ოჯახთან ერთად სხვა განსახლების ცენტრში 

გადავიდნენ, კვლავ შეეძლებათ სკოლის დავალების მიღება იმ  სკოლიდან სადაც 

სწავლობდნენ, სანამ ისინი ჩაირიცხებიან თავიანთ ახალ სკოლაში.. 

- თუ თქვენ  სკოლაში ადგილებზე შეშფოთება გაქვთ, TESS დაგეხმარებათ, რომ დაიმკვიდროთ 

ადგილი სკოლაში. თუ დახმარება გჭირდებათ, გთხოვთ გამოაგზავნოთ ელ.წერილი: 

IPASinbox@justice.ie: IPASinbox@justice.ie  

-TESS თანამშრომლობს IPAS– ის მაცხოვრებლებთან იმის უზრუნველსაყოფად, რომ Leaving 

Cert– ის სტუდენტები დუკავშირდნენ სკოლები. განათლების კეთილდღეობის ოფიცრები 

დაუკავშირდებიან ცენტრებს უახლოეს კვირებში მშობლებთან დასაკავშირებლად. 

ღჩევები IPAS- ის საფოსტო ყუთში კორესპონდენციის გაგზავნის შესახებ 

 TESS - ის საყურადღებოდ: 

- გთხოვთ მიუთითოთ იმეილში სკოლის პრობლემა FAO TESS 

- ჩაწერეთ თქვენი სახელი, ცენტრი, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, თქვენი ტელეფონის ნომერი და 

ცოტა ინფორმაცია თქვენს სკოლასთან დაკავშირებულ მოთხოვნაზე.  
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ძვირფასო მშობელო/მეურვევ, 

 

ჩვენ გწერთ თქვენს დასახმარებლად და მოგაწვდით ინფორმაციას, რომელიც 

შეიძლება თქვენთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს სკოლის დახურვის ამ პერიოდში. 

ეჭვგარეშეა, რომ ეს უჩვეულო და შფოთვითი დროა მრავალი მშობლისა და მათი 

შვილებისთვის, რადგან ისინი კრიზისის პირობებში ადაპტირდებიან მუშაობისა და 

ცხოვრების ახალ გზებზე.  სკოლებისთვის და მასწავლებლებისთვის, ეს ასევე 

რთული დროა, რადგან ისინი ცდილობენ შეინარჩუნონ საგნები ნორმალურად 

თავიანთი მოსწავლეებისთვის, ხოლო მათ სწავლებას მხარს უჭერენ ისე, რომ ეს 

საკმაოდ განსხვავდება ჩვეულებრივი კლასის გამოცდილებისგან. მშობლების 

მხარდაჭერით, სკოლები და მასწავლებლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 

მოსწავლეების დახმარებაში სხვებთან ურთიერთობის შენარჩუნების მხრივ, 

აგრძელებენ ინტერესს სკოლის საქმიანობაში და სწავლით წინსვლაში. 

 

ეს სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს დაგეხმაროთ თქვენი შვილის სახლში ყოფნის 

პერიოდში. იგი ასახავს, თუ  სკოლა და მასწავლებელი როგორ დაეხმარება თქვენს 

ბავშვს ამ დროს და მოგცემთ რამდენიმე პრაქტიკულ რჩევას, თუ როგორ შეიძლება 

შეუწყოთ ხელი თქვენს შვილს სწავლაში და ასევე შეინარჩუნოთ მისი 

უსაფრთხოება. ის ასევე გაწვდით მითითებებს იმ მხარდაჭერის შესახებ, რომელიც 

შეგიძლიათ მიიღოთ სკოლიდან და სხვაგან, როგორც მშობელმა ან მეურვემ ამ 

დროს. თუ თქვენი ბავშვი სპეციალურ სკოლაში დადის, ამ სახელმძღვანელოს 

რჩევებიც დაგეხმარებათ. 
 

რას უნდა ველოდე ბავშვის სკოლიდან? 

ამ დროისთვის სკოლები მშობლებს გააცნობენ კომუნიკაციის გზებს და მათი 

მოსწავლეების სახლიდან სწავლის მიდგომის შესახებ. 

გამხნევება 
სამუშაო მიმართული იმისკენ, რომ თქვენი შვილი იყოს 

მოტივირებული და მიაღწიოს პროგრესს სწავლაში ამ რთულ 

დროს 

კავშირის 
შენარჩუნება 

შეგატყობინებენ, როგორ დაგიკავშირდებიან ისინი ამ დროს თქვენ და 

თქვენს შვილს და ასევე როგორ შეგიძლიათ კონტაქტი დაამყაროთ 

სკოლასთან, დაგჭირდებათ 

დავალების 
მიცემა 

თქვენი შვილისთვის სამუშაო და აქტივობების მინიჭება მათი 

შესაძლებლობების, წინსვლისა და კლასის დონის შესაბამისად 

გამოხმაურება 
სასარგებლო და დროული უკუკავშირის მიცემა იმ სამუშაოს 

შესახებ, რომელიც თქვენმა შვილმა დაასრულა და დაუბრუნდა 

მასწავლებელს 

კონსულტაც
ია 

თქვენგან უკუკავშირს ვითხოვთ იმის უზრუნველსაყოფად, 

რომ მათ მიერ გაწეული სამუშაოს ოდენობა მართვადია, 

მაგრამ საკმარისად რთულია თქვენი შვილისთვის 

წვდომის 
შემოწმება 

თქვენთან თანამშრომლობისთვის, რათა იპოვოთ თქვენი შვილის 

სწავლის მხარდასაჭერად გზები, სადაც ინტერნეტი სუსტია ან არ 

გაქვთ წვდომა ციფრულ მოწყობილობებზე 
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რამდენად ხშირად უნდა ველოდო გამოხმაურებას ჩემი შვილის 

მასწავლებლისგან/სკოლიდან? 

 
განათლებისა და უნარ-ჩვევების დეპარტამენტმა დაწყებით სკოლებს ურჩია, რომ ეს 

შესაძლებელია, კლასის მასწავლებლები ყოველდღიურად ან სულ მცირე რამდენჯერმე 

უნდა იმუშაონ თავიანთ მოსწავლეებთან. 

 

თუ თქვენს შვილს აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები, შეგიძლიათ 

ელოდოთ რეგულარული და რიგ შემთხვევებში, სპეციალური განათლების მასწავლებლის 

ან / და კლასის მასწავლებლის ყოველდღიურ კონტაქტს. თუ თქვენს შვილს სტუმრობდა 

დამხმარე მასწავლებელი ყრუ / სმენადაქვეითებული ან ბრმა / მხედველობის დარღვევის გამო, 

შეგიძლიათ მოელოდოთ რეგულარულ კონტაქტს ამ  მასწავლებლის მიერ. 

 

სკოლის მიერ თქვენი შვილისთვის სახლში სწავლის მხარდაჭერა განსხვავდება, ვიდრე ეს 

მოცემულია ჩვეულებრივ სკოლაში. რამდენად ხშირად ექნება სკოლას და მასწავლებელს 

ურთიერთობა თქვენთან და თქვენს შვილთან და როგორ მოხდება ეს, შეტყობინებით, 

ვიდეო ზარებით თუ პლატფორმასთან ურთიერთქმედებით, რომელიც მოიცავს სამუშაოს 

დავალებას ან უშუალო სწავლებას, ეს დამოკიდებულია ბევრ საკითხზე. 

 

კერძოდ, ჩართულობა დამოკიდებული იქნება კომუნიკაციის იმ ტიპზე, რომელიც 

შესაძლებელია თქვენთვის, სკოლისა და მასწავლებლებისთვის და იმ მიდგომასთან 

დაკავშირებით, რომელიც ხელს შეუწყობს თქვენი შვილის სწავლებას სახლის პირობებში. 

ასეთი კომუნიკაცია განსხვავდება სკოლაში და სახლში არსებული ტექნოლოგიისა და 

ინტერნეტ რესურსების შესაბამისად და იმ შესაძლებლობების გათვალისწინებით, 

რომლითაც სკოლას უწევს სწავლის მასალების გაზიარება მოსწავლეთათვის. ის ასევე 

განსხვავდება იმ სამუშაოს პროგრამის შესაბამისად, რომელიც მასწავლებელმა დაგეგმა 

თავისი კლასისთვის, მოსწავლეთა სასწავლო საჭიროებების, არსებული რესურსების და 

დისტანციური სწავლების განსაკუთრებული მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

 

როგორ ექნება კომუნიკაცია სკოლას ჩემთან და ჩემს შვილთან? 

 

თქვენ შეგიძლიათ მოელიოთ, რომ მასწავლებლებსა და თქვენ ან თქვენს შვილს შორის 

კომუნიკაცია ზოგადად იქნება მათი სწავლის შესახებ და დაგეხმარებათ ამის 

მხარდასაჭერად. ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს იმ სამუშაოს შორის, რომელსაც 

მასწავლებელი სთხოვს თქვენს შვილს მასწავლებლის მიერ დამოუკიდებლად და 

უშუალოდ მასთან ერთად სწავლებას. სკოლა ასევე დაეხმარება თქვენს შვილს 

მოტივაციაში, აქტიურად და კარგად რომ იგრძნოს თავი. სწავლის აქტივობები შეიძლება 

შეიცავდეს: 

 დავალებები, როგორიცაა წერითი, პრაქტიკული საქმიანობა და პროექტის სამუშაო 

და 

 სადაც არის შესაფერისი საშუალებები, ონლაინ სწავლა, როგორიცაა ვირტუალური 

კლასები, ვიდეო გაკვეთილები, პრეზენტაციები ან მასწავლებლის მიერ 

რეკომენდებული ონლაინ სასწავლო რესურსების გამოყენება. 

თქვენ და თქვენსმა შვილმა უნდა მიიღოს სასწავლო საქმიანობა სკოლიდან და 

მასწავლებლებისგან ერთი ან რამდენიმე საშუალებით, მაგალითად ფოსტით, 

ელექტრონული ფოსტით, საკომუნიკაციო პროგრამებით ან სკოლის ვებსაიტებით. 



Continuity of Schooling – Guidance for parents of primary school pupils 

——9 
10 

 

 

როდესაც ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა, თქვენს შვილს შეიძლება ჰქონდეს 

რეგულარული ჩართვა მასწავლებლებთან ისეთი პლატფორმით, როგორებიცაა Google 

Classroom, Microsoft Office 365 და Edmodo ან მონაწილეობა მიიღოს პირდაპირ 

შეხვედრებში ისეთი საშუალებების გამოყენებით, როგორიცაა Google Meet, Microsoft 

Teams და Webex.
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სკოლებს სთხოვეს ცნობიერებით მოეკიდონ მოსწავლეებს, რომლებსაც შეიძლება არ 

ჰქონდეთ წვდომა ონლაინ ობიექტებზე და მიდგომების ადაპტირება მოახდინონ, 

რათა ამ მოსწავლეებმა განაგრძონ სწავლაში მონაწილეობის მიღება. ინტერნეტით 

სარგებლობის ან მოწყობილობებისა და პრინტერების არ არსებობის შემთხვევაში, 

სკოლას ან კლასის მასწავლებელს უნდა აცნობოთ, რომ მათ ნახონ, ალტერნატიული 

გზა თქვენი შვილისთვის. 

თქვენ ასევე შეიძლება მიიღოთ სატელეფონო ზარები სკოლიდან ან 

მასწავლებლისგან, რომ შეამოწმოთ თქვენი შვილი, დაგეხმაროთ თქვენი შვილის 

სწავლაში დახმარების გაწევაში და ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებაში. ასეთი 

რეგულარული ერთ-ერთზე კონტაქტი განსაკუთრებით გამოსადეგი იქნება იმ 

შემთხვევაში, თუ თქვენს შვილს აქვს საგანმანათლებლო განსაკუთრებული 

საჭიროებები ან უჭირს დავალებების შესრულება. პედაგოგთან ეს რეგულარული 

კონტაქტი ასევე სასარგებლო იქნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გიჭირთ თქვენი 

შვილის მოტივაცია ან მხარ დაჭერა სახლში სწავლებაში. თუ სკოლას ჰყავს თემის 

სამეკავშირე კოორდინატორი, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მათ 

ნებისმიერ საკიხზე. 

დეპარტამენტის დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლიათ 

სკოლებს და მასწავლებლებს ხელი შეუწყონ მოსწავლეთა სწავლებას, შეიცავს 

სახელმძღვანელო დაწყებითი და შემდგომი სკოლების უწყვეტობის შესახებ. ეს და 

სხვა სახელმძღვანელო დოკუმენტები, რომლებიც ეხება სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მხარდაჭერას და 

საგანმანათლებლო უარესობის რისკის შემცველ პირებს, ხელმისაწვდომია 

დეპარტამენტის ვებსაიტის გვერდზე Covid-19 page   

 

ვის უნდა დაუკავშირდე თუ მაქვს კითხვა ან წუხილი ჩემი შვილის სწავლებასთან 

დაკავშირებით? 

 
ამ დროისთვის, სკოლას უნდა ერჩია როგორ დაუკავშირდეთ და ვის უნდა 

დაუკავშირდეთ, თუ თქვენ ან თქვენს შვილს სჭირდება რჩევა, ან გაქვთ რაიმე 

შეკითხვა ან წუხილი თქვენი შვილის სწავლის შესახებ. თუ არ ხართ 

დარწმუნებული იმაში, თუ ვის დაუკავშირდეთ, სკოლის ვებსაიტს შეუძლია 

მოგაწოდოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია. 

 

კლასის მასწავლებელი ან / და სპეციალური განათლების პედაგოგი იქნება 

თქვენთვის მნიშვნელოვანი კონტაქტი და / ან მხარდაჭერა. სკოლის დირექტორს ან 

დირექტორის მოადგილეს ასევე უნდა შეეძლოს დახმარება ნებისმიერ შეკითხვაზე. 

 

თუ თქვენი შვილი ესწრება DEIS სკოლას, სკოლას ასევე ეყოლება თემის 

კოორდინატორი (HSCL) და / ან სკოლის დასრულების პეოგრამის (SCP) 

კოორდინატორი. თემის სკოლის კოორდინატორი (HSCL) არის იმისათვის რომ 

მოგცეთ რჩევა, მოგაწოდოთ ინფორმაცია და დაგაკავშიროთ სკოლასთან. HSCL ასევე 

მხარს უჭერს მშობლებს მათ სხვა სერვისებთან დაკავშირებით, როგორიცაა თემის 

მხარდაჭერა და სხვა სერვისები. სკოლის დასრულების პროგრამა (SCP) მხარს უჭერს 

https://www.education.ie/en/covid-19/
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მოსწავლეებს, რომლებიც სკოლიდან ადრეული გაშვების რისკის ქვეშ არიან, ან 

მოსწავლეებს, რომლებმაც შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით შეწყვიტეს სკოლაში 

სიარული. თქვენ უნდა შეამოწმოთ თქვენი ბავშვის კლასის მასწავლებელთან ან 

დირექტორთან და მათ შეეძლებათ გითხრათ, აქვს თუ არა სკოლას რომელიმე მათგანის 

მხარდაჭერა და დაგეხმარებათ თუ არა მათთან კონტაქტში
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თუ სკოლამ დააწესა მხარდაჭერა ეროვნული საგანმანათლებლო ფსიქოლოგიური 

სამსახურის სხვა სახის დახმარებისთვის, როგორიცაა მეტყველება და ენის 

შესასწავლად, თქვენ უნდა შეამოწმოთ სკოლაში, თუ რა ზომების მიღება 

შეგიძლიათ ამ დროისთვის დახმარების მისაღებად. 

 

რა ხდება, თუ მე შეშფოთებული ვარ სკოლასთან კონტაქტის დონეზე მჩემთან 

და / ან ჩემს შვილთან? 

თუ გრძნობთ, რომ თქვენი ბავშვის მასწავლებელი არ ამყარებს კონტაქტს თქვენთან 

და / ან თქვენს შვილთან, პირველ რიგში ტელეფონით, ტექსტით ან ელექტრონული 

ფოსტით დაუკავშირდით სკოლას ან სკოლის საკონტაქტო პირს. საკონტაქტო პირი 

შეიძლება იყოს კლასის მასწავლებელი, სპეციალური განათლების მასწავლებელი, 

HSCL– ის კოორდინატორი ან სკოლის დირექტორი. 

თუ გაწუხებთ, რომ პასუხი არ მიიღეთ სკოლიდან, რამდენიმე დღის განმავლობაში, 

შეgიძლიათ მიმართოთ სკოლის საჩივრის პროცედურას. ეს გულისხმობს 

საჭიროების შემთხვევაში, სკოლის დირექტორს და შემდეგ მენეჯმენტის საბჭოს 

თავმჯდომარეს მიმართვას. ინფორმაცია თუ როგორ გააკეთოთ საჩივარი 

შესაძლებელია  Parents’ section დეპარტამენტის ვებგვერდზე. საგანმანათლებლო 

და სასწავლო საბჭოს (ETB) სკოლების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ 

ადგილობრივ განათლებისა და ტრენინგის საბჭოს; საკონტაქტო ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია  ETBI directory. 

ამასთანავე, თუ სკოლასთან დაკავშირება გიჭირთ, რომ სასწრაფო დახმარების 

მისაღებად სკოლის საჩივრის პროცედურებზე წვდომა მოახდინოთ, 

შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ დეპარტამენტს 

schoolgovernance@education.gov.ie . 
 

როგორ დავეხმარო ჩემს შვილს? 

 

თქვენ არ უნდა იყოთ თქვენი შვილის მასწავლებელი ამ დროის განმავლობაში. 

პედაგოგები გააგრძელებენ მუშაობას თავის ყველა მოსწავლესთან, მაგრამ 

არსებობს პრაქტიკული საგნები, რომლებიც შეგიძლიათ გააკეთოთ, როგორც 

მშობელმა, თქვენი შვილის მხარდასაჭერად, რადგან ისინი სწავლობენ სახლიდან. 

 

 
 
 
 
 
 

ჩამოაყალიბეთ 

ყოვედღიური 

რუტინა

ეს გულისხმობს ნახვას, რომ თქვენი შვილი იძინებს და იღვიძებს  ჩვეულებრივ 

დროს, იკვებება, თამაშსობ და ისვენებს, ოჯახის საქმიანობშია ჩართული, 

ვარჯიშობს და სკოლის სამუშაოს ასრულებ.. 

სასარგებლოა თქვენი შვილისთვის რუტინის შედგენა მათთან ერთად ისე, რომ 

იქრონ, რომ მათ გარკვეული არჩევანი ჰქონდათ, თუ როგორ მიდის მათი დღე. 

ისინი უფრო მეტად ცდილობენ იმ რუტინის შესრულებას, რომელიც მათი 

ხელშეწყობით შეიქმნა. ყოველდღიური რუტინის დამყარებისას უნდა 

გაითვალისწინოთ სახლში სხვის მიერ მოწყობილობების ხელმისაწვდომობა და 

გამოყენება. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ განყოფილება დეპარტამენტის ეროვნული 

საგანმანათლებლო ფსიქოლოგიური სამსახურის (NEPS) ვებგვერდიდან, რომელიც 

სასარგებლოა თქვენი შვილისთვის ახალი რუტინების შესაქმნელად. 

https://www.education.ie/en/Parents/Information/Complaints-Bullying-Child-Protection-Discrimination/Parental-Complaints.html
https://www.etbi.ie/etbs/directory-of-etbs/
mailto:schoolgovernance@education.gov.ie
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ამ დროის 

განმავლობაში 

ირლანდიაში 

შემუშავებული 

სატელევიზიო 

პროგრამები 

განსაკუთრებით 

დაგეხმარებათ 

ყოველდღიური 

სასწავლო რუტინის 

შემუშავებისას, 

რომელშიც თქვენი  

შვილი ჩაერთვება.
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იყავით მზად 

სწავლ;ისთვის 

ეს შეიძლება დაგეხმაროთ თქვენი ბავშვის სწავლის რუტინაში, თუ მათ 

დაეხმარებით იპოვონ ადგილი, სადაც შეძლებენ მაქსიმალურად იმუშაონ 

ხელშეუშლელად. თქვენი შვილი ასევე უნდა იყოს მზად ნებისმიერ 

მასწავლებელთან დაგეგმილი დისტანციური გაკვეთილისთვის ან 

საქმიანობისთვის, თუ სკოლა იყენებს კომუნიკაციის ამ ფორმას და თქვენ / 

თქვენს შვილს აქვს თქვენთვის შესაფერისი მოწყობილობები და 

ტექნოლოგია. 

 

 

 
ესაუბრეთ თქვენს 

შვილს და აქეთ მათი 

ძალისხმევა 

                       თქვენს 

შვილთან საუბარი, რა 

უნდა გააკეთოს სამუშაოს შესახებ, დასრულებული სამუშაოს 

მასწავლებლისთვის დაბრუნების ვადები და ონლაინ გაკვეთილების გრაფიკი 

დაეხმარება მათ ყურადღების ცენტრში დარჩნენ. 

ასევე აცნობებს მათ, რომ თქვენ აფასებთ იმ საქმეს, რასაც ისინი აკეთებენ. ქება-

დიდება მათი ძალისხმევისთვის ასევე მნიშვნელოვანია და დაეხმარება მათ 

მოტივირებულნი იყვნენ და მიაღწიონ მიღწევის გრძნობას, როგორც საქმიანობა 

დასრულებულია

 
 

 
შეამოწმეთ 

კომუნიკაცია 

თქვენ რეგულარულად უნდა შეამოწმოთ კომუნიკაციის ის მეთოდები, 

რომლებიც გითხრათ სკოლამ, რომ მათ გამოიყენებენ იმისათვის, რომ 

თქვენს შვილს სწავლის დროს დაუკავშირდნენ. თუ თქვენ გაქვთ 

კომუნიკაციის მეთოდებთან დაკავშირებული რაიმე სირთულე, უნდა 

აცნობოთ სკოლას, რაც შეიძლება მალე, ასე რომ თქვენ შეთანხმდეთ 

ურთიერთობის სხვა ფორმაზე, რომელიც საუკეთესოდ მუშაობს როგორც 

სახლისთვის, ასევე სკოლისთვის. 

 
 
 
 
 

განეწყვეთ  

დადებითად 

ძალზე მნიშვნელოვანია ამ დროს პოზიტიური დარჩენა და ბალანსირება იმ 

სიუჟეტების რაოდენობის, რომელსაცც თქვენი შვილი უყურებს. თქვენ შეგიძლიათ 

იპოვოთ შემდეგი ბმული, რომელიც სასარგებლოა თქვენს შვილთან Covid-19- ზე 

საუბრისას: ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან საუბარი Covid-19- ის შესახებ  

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან ავიცილოთ დაძაბულობა სკოლის სამუშაოსთან 

დაკავშირებით. თუ საკითხები წამოიჭრება, თქვენ უნდა  ესაუბროთ თქვენს შვილს იმ 

დროს, როდესაც ორივე მზად ხართ სასაუბროდ. რჩევისთვის ასევე შეგიძლიათ 

დაუკავშირდეთ კლასის მასწავლებელს ან სკოლას და ბედნიერი იქნება თქვენი და 

თქვენი შვილის მხარდასაჭერად

Home School Hub 

RTÉ2: 11.00am-12.00pm 

Monday to Friday 

Click the link below: 

Cúla 4 ar scoil 

TG4: 10:00am-10:30am 

Monday to Friday from 18th of 

January 2021 Click the link below: 

სახლის სკოლის კერა 

RTE2: დილის 11 დან - 

12მდე ორშაბათიდან 

პარასკევის ჩათვლით 

დააჭირეთ  ქვემოთ 

მოცემულს ბმულს 

TG4: დილის 10 დან - 

10:30 მდე  18 

იანვრიდან 2021 

წლის,  ორშაბათიდან 

პარასკევის ჩათვლით 

დააჭირეთ  ქვემოთ 

მოცემულს ბმულს 



Continuity of Schooling – Guidance for parents of primary school pupils 

——
15 10 

 

 

 

როგორ დავეხმარო ბავშვს თუ მას უძნელდება სკოლის დავალების 

შესრულება? 

პირველ რიგში, თქვენთვის მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ თქვენ და თქვენი 

შვილი არ ხართ მარტო. ბევრ ბავშვსა და მშობელს უჭირს სახლიდან სამუშაოსა და 

სწავლისადმი ადაპტაცია. 

 

 
 

         გაიგეთ რატომ 

 

პირველი ნაბიჯი არის სცადოთ იმის გარკვევა, თუ რატომ უჭირს თქვენს 

შვილს სკოლის სამუშაოს შესრულება სახლში. თქვენს შვილს შეიძლება 

უჭირდეს ახალი სასკოლო რუტინის შეჩვევა, შფოთავს არსებული 

ვითარების გამო ან მომავლის შიში. ის შეიძლება ასევე იყოს გაურკვეველი 

იმასთან დაკავშირებით, თუ რას მოელით მისგან სწავლის პროცესში, აქვს 

სირთულეები სწავლის პერიოდში ან სასწავლო გეგმის კონკრეტულ 

მხარეში, ან შესაძლოა ჰქონდეს სამედიცინო პრობლემები. თქვენი 

მოლოდინი ან მასწავლებლის  შეიძლება იყოს არარეალური. 

 

 

გამოიკვლიეთ 

რა ხდება 

გამონახეთ მშვიდი დრო გასარკვევად, თუ რა ხდება თქვენი 

შვილს თავს, ჭიქა ჩაიზე ან სასეირნოდ და ა.შ. დაეხმარეთ 

თქვენს შვილს გააცნობიეროს, რომ მათი გრძნობა, აზრი და 

ქცევა ნორმალური რეაქციაა არსებულ ვითარებაზე და შემდეგ 

შეისწავლეთ მათი მართვის ან მიმართვის გზები.   

 

 

შეათანხმეთ 

ახალი 

რუტინა 

 

შეიძლება დაგჭირდეთ გადახედოთ ან დაეთანხმოთ ახალ რუტინას, 

რომ ის რეალისტური და მიღწევადი იყოს და მოიცავდეს საკმარის 

და კარგად გატარებულ შესვენებებს და დროს სასიამოვნო 

საქმიანობისთვის. 

 

 
განავრცეთ 

მათი 

ინტერესები 

ეს შეიძლება დაეხმაროს თქვენს შვილს საკუთარი ინტერესების 

ამოცნობაში და გამოკვლევაში. ზოგჯერ რუტინაში შესვენებამ, რომ 

ერთობლივად შეასრულოთ პროექტი, შეიძლება ხელი შეუწყოთ 

დაძაბულობისა და შფოთვის განმუხტვას და დაეხმაროთ თქვენს 

შვილს ფოკუსირდეს. 

ნუ შეგეშინდებათ დახმარების თხოვნა სკოლიდან  და 

მასწავლებლებისგან, რომლებიც კარგად იცნობენ თავიანთ 

მოსწავლეებს. მათ ესმით, რომ არსებულ ვითარება ძალიან რთულაი 

და ბედნიერი იქნება თქვენი და თქვენი შვილის მხარდასაჭერად. თუ 

არსებობს პრობლემები, რაც გავლენას ახდენს თქვენი შვილის სახლში 

სამუშაოს დასრულების უნარზე, ან თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი 

შვილისთვის შეუძლებელია დასრულებული სამუშაოს ოდენობის 

დასრულება, გთხოვთ, აცნობეთ სკოლას.  

ითხოვეთ 

დახმარება 
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როგორ შემიძლია ჩემი შვილის დახმარება დისტანციურად სწავლის დროს? 

 
მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი შვილი უსაფრთხოდ დარჩეს, როდესაც მუშაობს ან 

მასალებს ეძიება ინტერნეტით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი შვილი 

პასუხისმგებლობით მიქცეს, როდესაც ონლაინ სწავლაში მონაწილეობს. სკოლასა 

და პედაგოგებს უკვე გადადგმული აქვთ ნაბიჯები, მაგრამ ასევე არსებობს 

უამრავი საკითხი, რომელთა დასახმარებლად თქვენც სეგიძლიათ ჩაერთოთ. ეს 

მოიცავს: 

 

 შეახსენოთ თქვენს შვილს ონლაინ აქტივობისას დაიცვას წესები, რომელიც 

მასწავლებელმა დააწესა. 

 შეთანხმება ონლაინ გაკვეთილების შესახებ, ბავშვის მასწავლებელთან 

 მონიტორინგი გაუკეთოთ თქვენი შვილის ონლაინ აქტივობას 

 სკოლის მხარდაჭერით ბავშვებისთვის ხელსაყრელი ვებ – ბრაუზერების და 

ინტერნეტ – ფილტრების დაინსტალირება 

 თქვენი ბავშვის სწორად ჯდომის წახალისება ინტერნეტით მუშაობის დროს 

სკოლის პოლიტიკა  მოსწავლეთა მიერ სკოლაში ინტერნეტით სარგებლობისთვის 

განსაზღვრავს კომპიუტერის მოხმარებასთან დაკავშირებულ უფლებებს, 

პასუხისმგებლობებსა და სანქციებს სკოლაში მუშაობისთვის. თქვენ უნდა 

წაიკითხოთ ეს დოკუმენტი და დარწმუნდეთ, რომ გესმით სათანადო ქცევის 

მოთხოვნები. 

 

დამატებითი ინფორმაცია მშობლებისა და შვილების შესახებ, თუ როგორ უნდა 

იმუშაონ უსაფრთხო ონლაინ რეჟიმში, შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე 

webwise.ie/parents/ან იყავი უსაფრთხო ონლაინ ვებ – გვერდი. 

Tusla სოციალური მუშაკები ასევე აგრძელებენ ოჯახის დახმარებისა და ბავშვთა 

უფლებების დაცვას. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ Tusla 

ვებსაიტზე Covid-19 გვერდზე და მშობელთა 24 შვიდი გვერდზე. 
 

რა მხარდაჭერა აქვს ჩემს შვილს თუ ის სექტემბერში პოსტ-დაწყებით 

კლასებში გადადის? 

თუ თქვენს მეექვსე კლასელ შვილს დადასტურებული ადგილი აქვს სკოლამდელი 

აღზრდის სკოლაში 2020 წლის სექტემბრისთვის, თქვენ უნდა ესაუბროთ თქვენს 

დირექტორს და კლასის მასწავლებელს დაწყებით სკოლაში მათი გადაადგილების 

შესახებ და ყველა ის ინფორმაცია, რაც გჭირდებათ სკოლიდან ახალი სკოლისთვის. 

დაწყებითი დაწყებითი სკოლა შეიძლება ასევე იყოს კონტაქტში პირველი კურსის 

სტუდენტებისთვის გათვალისწინებულ ღონისძიებებთან მიმართებაში. 

 

თუ თქვენს შვილს, რომელიც მე –6 კლასშია, არ აქვს დადასტურებული ადგილი, 

დაწყებით სკოლაში 2020 წლის სექტემბრისთვის, უნდა ესაუბროთ თქვენს დირექტორს და 

კლასის მასწავლებელს და მიმართოთ მათ დახმარებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, 

თქვენი დირექტორი მოგაწვდით საკონტაქტო მონაცემებს განათლების კეთილდღეობის 

ოფიცრის (EWO). ალტერნატიულად, შეგიძლიათ ელ.ფოსტით გამოგზავნოთ მოთხოვნა 

tessinfo@tusla.ie, გთხოვთ დატოვოთ საკონტაქტო ინფორმაცია და სკოლის სახელი, 

http://www.webwise.ie/parents/
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რომელშიც თქვენი შვილი ამჟამად ირიცხება და EWO დაგიკავშირდებათ.
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სხვა რა მხარდაჭერა მაქვს, როგორც მშობელს ან მეურვეს? 

 
განათლებისა და უნარ-ჩვევების დეპარტამენტიდან: დეპარტამენტი გვაწვდის 

ინფორმაციას Covid-19 კრიზისის შესახებ და სხვადასხვა სააგენტოს მიერ 

მოწოდებულ რესურსებზე ხელმისაწვდომობას დეპარტამენტის ვებსაიტების Covid-19 

გვერდზე. 

სხვა მშობლებისგან: სხვა მშობლებთან კონტაქტის შენარჩუნება, გამოცდილების 

გაზიარებისთვის და სასაუბროდ, თქვენთვის მნიშვნელოვან დახმარებას მოგცემთ. 

სკოლაში მშობელთა საბჭო ან მშობელთა ასოციაცია შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი 

წყარო და სკოლაში და სხვა მშობლებთან კონტაქტის შენარჩუნება. ასევე შეიძლება 

თქვენთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს მშობლების ეროვნულ საბჭოსთან (ძირითადი) 

დაკავშირება მათი ვებსაიტის ან Facebook გვერდის საშუალებით. 

სხვა ვებგვერდებიდან: მშობლების ცენტრი gov.ie/parents  ამ დროისთვის 

გვაწვდიან ინფორმაციას და რჩევებს მშობლებსა და მათ ოჯახებს მთელი რიგი 

თემებისთვის, მათ შორის სწავლის და მშობლების მხარდაჭერისთვის. 

ვებსაიტები საგანმანათლებლო რესურსებით 

 Scoilnet ვებსაიტი განსაზღვრავს დისტანციური სწავლების რესურსებს და 

უზრუნველყოფს კავშირებს განათლებისა და უნარ-ჩვევების დეპარტამენტთან. 

 მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სერვისები უზრუნველყოფს 

დახმარებას და რესურსებს მშობლებისა და მათი შვილებისთვის შემდეგ 

ბმულებზე: 

o PDST- Irish Independent Articles  ირლანდიის დამოუკიდებელი გაზეთის 

სტატიები - გთავაზობთ სტატიებს მშობლებისთვის, რომლებიც PDST- ს მიერ 

არის დაწერილი და ყოველკვირეულად ქვეყნდება Irish Independent- ში 

o PDST- Online Tools Tutorials ონლაინ ციფრული სწავლების ხელსაწყოები -  

წვდომას უწევს მოკლე გაკვეთილებს ციფრული ხელსაწყოების შესახებ, 

რომლებიც თქვენს შვილს შეუძლია გამოიყენოს სახლში დისტანციური 

სწავლების ჩასატარებლად 

o PDST- Digital Libraries ციფრული ბიბლიოთეკა - აძლევს წვდომას სხვადასხვა 

ონლაინ ბიბლიოთეკაში, რათა ხელი შეუწყონ თავიანთი შვილის 

ლიტერატურულ განვითარებას სახლში 

o PDST- Sources of Information ინფორმაციის წყაროები - აძლევს წვდომას 

Worldbook Online და ინფორმაციის სხვა საიმედო წყაროებზე, რომლებიც 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას სახლში, როდესაც სტუდენტები პროექტზე 

მუშაობენ. 

 კიდობანი უზრუნველყოფს რესურსების ფართო სპექტრს, დაწყებითი 

სკოლის ბავშვების ჩართულობის მხარდასაჭერად ark.ie/. 

კეთილდღეობის დამხმარე საიტები 

 

 ეროვნული ფსიქოლოგიური განათლების მომსახურება (NEPS)  გთავაზობთ 

მნიშვნელოვან რჩევებსა და რესურსებს სკოლებსა და ოჯახებს Covid-19– ის დროს 

ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად.

http://www.gov.ie/parents
https://www.scoilnet.ie/
https://www.pdst.ie/IrishIndepedendentArticles
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/onlinetoolstutorials
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/DigitalLibraries
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/SourcesofInformation
https://ark.ie/
https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/information-for-schools-preschools-and-third-level-institutions-on-the-coronavirus.html#15
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o კამპანია - ყველა ერთად ვართ ვებსაიტზე მოცემულია უამრავი რჩევა იმის 

შესახებ, თუ როგორ შეგიძლიათ იზრუნოთ თქვენს გონებრივ 

კეთილდღეობაზე, იყოთ აქტიური და იყოთ კონტაქტში Covid–19-ის 

დროს. იგი მოიცავს რჩევებს ამ დროს სახლში დაძლევის შესახებ. 

o მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სამსახური 

უზრუნველყოფს კეთილდღეობის რესურსებისა და საქმიანობის 

მრავალფეროვნებას მშობლებისა და შვილებისთვის შემდეგ 

ბმულებზე: 

 

o PDST - დისტანციური სწავლება 
 

o PDST - რელაქსაციის და თვით რეგულირების რჩევები 

 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების ვებ-გვერდები 

 

o საგანმანათლებლო საბჭოს National Council for Special Education  

განსაკუთრებული რესურსები სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის, იხილეთ ncse.ie/parent-

resources. 
 

o AsIAm’s website  შეიცავს განმარტებებს Covid-19– ის მდგომარეობის 

შესახებ ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის ASD– ით დაავადებული 

სოციალური ისტორიების გამოყენებით. ის ასევე უზრუნველყოფს 

რესურსებს  სახლში სწავლისათვის 

o მიდლტუნის აუტიზმის ცენტრი სოციალურ მედიაში გაცემულ რჩევებს 

აძლევს ბავშვებსა და ახალგაზრდებს, როგორ მართონ კოვიდ -19-ის 

კრიზისის დროს.  მშობლებისა და შვილებისთვის რესურსების ნახვა 

შეგიძლიათ middletownautism.com– ზე. 
 

 

https://www.gov.ie/en/campaigns/together/
https://ncse.ie/
https://ncse.ie/parent-resources
https://ncse.ie/parent-resources
https://asiam.ie/

