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კლასები ექსტრემალურ ამინდში. ინფორმაცია მშობლებისა და                   

მისწავლეებისთვის 

(2022 წლის 25 აგვისტოს მდგომარეობით) 

 

Ძვირფასო მშობლებო,  

ძვირფასო მოსწავლეებო, 

ექსტრემალური ამინდის პირობები, როგორიცაა ქარიშხალი, ძლიერი თოვა ან  

მოყინვა, ზოგჯერ მოულოდნელი ინტენსივობით ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ 

ისინი, როგორც წესი, დროულად ცხადდება ამინდის პროგნოზით, ხშირად ძნელია 

იმის შეფასება, თუ როგორ იმოქმედებენ ისინი ცალკეულ ურბანულ ადგილებში 

სხვადასხვა დროს.  

ამ წერილით გვინდა გაცნობოთ რა ფორმით ტარდება მეცადინეობები ქალაქ 

ბრემერჰავენის სკოლებში ექსტრემალური ამინდის პირობებში. 

1. ქარიშხალი, ძლიერი თოვლი ან მოყინვა  

თუ ექსტრემალური ამინდის ვითარება გამოვლინდება, ყველა სკოლას სკოლის 

ხელმძღვანელობა აცნობებს სწავლების ცვლილების შესახებ. როგორც წესი, ეს 

შეტყობინება სკოლებში არაუგვიანეს წინა დღის 12 საათამდე გადაეგზავნება. 

სკოლები მშობლებსა და მოსწავლეებს სწავლებაში ცვლილებების შესახებ 

ოპერატიულად აცნობებენ. 

შეტყობინება გამოცხადდება  ჩვეულებრივი საშუალებით როგორიცაა (Homepage, 

itslearning, schulcloud, ....). არ ხდება განცხადებები ამის შესახებ რადიოში. 

ექსტრემალური ამინდის პირობებში ყველა მოსწავლე მიიღებს სავალდებულო 

დისტანციურ სწავლებას. ამ პერიოდისთვის სკოლაში სავალდებულო სწავლა 

შეჩერდება. 

ქვემოთ მოცემულია სკოლის ცალკეული საფეხური: 

დაწყებითი სკოლები 

 დაწყებით სკოლებში მოსწავლეები ან იღებენ მასალების პაკეტს სახლში 

სამუშაოდ, ან გაკვეთილები ტარდება სახლიდან ციფრული ფორმით. 

 მშობლების მოთხოვნით, მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ სკოლაში მისვლა 

დავალებების შესასრულებლად ან ციფრულ გაკვეთილებში მონაწილეობის 

მისაღებად.  

 

ამ შემთხვევაში სკოლის მოვლისა და ზედამხედველობის მოვალეობა 

ეფუძნება განსახილველი სკოლის ტიპს (დაწყებითი სკოლა, ღია 

სადღეღამისო სკოლა, მიბმული მთელი დღე სკოლა). გთხოვთ 



გაითვალისწინოთ: სატრანსპორტო სერვისები არ იმუშავებს. აღქმისა და 

განვითარების სფეროს მოსწავლეებისთვის მოვლის შეთავაზება 

გათვალისწინებულია ყოველი  წლის განმავლობაში. 

 

ქვედა საშუალო სკოლები (უფროსი სკოლები, ლოიდ გიმნაზია  5-დან 9 წლამდე) 

 საშუალო სკოლებში დისტანციური სწავლება ციფრული ფორმით 

მიმდინარეობს. 

 მშობლების მოთხოვნით, მე-5 და მე-6 კლასების მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ 

თავიანთ სკოლებს ციფრულ დისტანციურ სწავლებაში მონაწილეობის 

მიღება. 

საშუალო II საფეხურის სკოლები (უმაღლესი საშუალო სკოლები, პროფესიული 

სკოლები)  

უმაღლესი საშუალო საფეხურის სკოლებში, ასევე მოზრდილთა სკოლებში (საღამოს 

სკოლები), ციფრული დისტანციური სწავლება მიმდინარეობს შესაბამისი საგნის  

განრიგის მიხედვით. 

2. მაღალი გარე ტემპერატურა  

მაღალი გარე ტემპერატურა ძალიან განსხვავებულ გავლენას ახდენს ჩვენი 

სკოლების ცალკეულ ოთახებზე, რის გამოც სწავლება ამ შემთხვევებში უნდა 

ეფუძნებოდეს ცალკეული სკოლის სტრუქტურულ პირობებს. 

პრინციპში, ყველა სკოლა მიიღებს სიფრთხილის ზომებს მოსწავლეებისთვის 

სათანადო სწავლების უზრუნველსაყოფად მაშინაც კი, როცა გარეთ ტემპერატურა 

მაღალია. მასწავლებლები, მაგალითად, მოარგებენ გაკვეთილების ფორმას, 

ადგილსა და ტემპს კლიმატურ პირობებს და, რა თქმა უნდა, მხედველობაში 

მიიღებენ მოსწავლეების მხრიდან ნებისმიერ შემცირებულ დავალების შესრულებას. 

ეს განსაკუთრებით ეხება ფიზიკურ აღზრდას. 

დაგეგმილი ვალდებულებები, როგორიცაა კლასის ტესტები ან გამოცდები, 

გადაიდება, იქამდე სანამ ამის საჭიროება იქნება. სიცხისგან გაკვეთილების 

შემცირებას ან ადრე დასრულებას  მხოლოდ განსაკუთრებული გამონაკლის 

შემთხვევებში ახორციელებს სკოლის სამეთვალყურეო საბჭო. თუ მოსწავლეებს 

მაღალი ტემპერატურის გამო შეექმნებათ ჯანმრთელობის პრობლემები, 

როგორიცაა, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების და სხვა, ისინი შესაძლებელია 

გათავისუფლდნენ გაკვეთილებიდან, თუმცა შემდეგ ისინი მიიღებენ დისტანციურ 

სწავლებას სკოლის შესაძლებლობების ფარგლებში. 

3. სმოგი  

ძალიან იშვიათ შემთხვევაში თუ იქნება ემისიებით ჰაერის დაბინძურების მაღალი 

დონე (სმოგი), თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი სკოლა დაექვემდებარება ამ 

საინფორმაციო დოკუმენტის პირველ ნაწილს. თუ გექნებათ შეკითხვები აქ მოყვანილ 

საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სკოლის შესაბამის 

ხელმძღვანელობას ან სკოლის სამეთვალყურეო საბჭოს. 



 

სვანტე ჰუსკენი  

სკოლის გამგეობის ხელმძღვანელი 

 

 

 

 


