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ანა ღვინიაშვილი
ქორეოგრაფიული ხელოვნების მიმართულების  

დოქტორანტი: 
ხელმძღვანელი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი, ეკა გელიაშვილი, 
კონსულტანტია:  ბრიტანეთის საბჭოს 

ხელოვნების განყოფილების  მენეჯერი მაია დარჩია

ინკლუზიური ცეკვის განვითარების 
პრაქტიკა დიდ ბრიტანეთში

დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესში 
მთელს მსოფლიოში აქტუალური გახდა საცეკვაო ხელოვნების 
საზღვრების გაფართოება,გამრავალფეროვნება და  ყველა ადა
მიანის თანაბარი ჩართულობის უზრუნველყოფა.სწორედ ამიტომ,
დროთა განმავლობაში, ცეკვისა და შეზღუდული შესაძლებლო
ბების თვალსაზრისით ევროპაში შეიცვალა კულტურის პოლიტი
კა.დადგა ინკლუზიური ცეკვის განვითარების საკითხი,როგორც 
სახელოვნებო,ასევე საგანმანათლებლო სექტორში.მსოფლიოში 
ინკლუზიური ცეკვის განვითარების საუკეთესო მაგალითად მოი
აზრება დიდი ბრიტანეთი. ეს ფაქტი  უმთავრესად განპირობებუ
ლია ქვეყნის მდგრადი თანმიმდევრული  კულტურის პოლიტიკით 
და მასშტაბური საერთაშორისო პროგრამების განხორციელებით.
თემის მიზანია ბრიტანეთის სახელოვნებო და საგანმანათლებ
ლო სექტორში ინკლუზიური ცეკვის წარმატებული პროგრამების 
თვისებრივი კვლევა,ანალიზი და ლიდერი საცეკვაო კომპანიების 
შედეგების გააზრება,რაც საბოლოო ჯამში მოგვცემს საქართვე
ლოში ინკლუზიური ცეკვის სტრატეგიული განვითარების გეგმის 
შექმნის შესაძლებლობას.

უნდა აღინიშნოს,რომ დიდ ბრიტანეთში „კულტურის პოლიტი
კის შემქმნელი ძირითადი ინსტიტუტებია:ბრიტანეთის საბჭო,ინ
გლისის  სამხატვრო  საბჭო და  შოტლანდიის ხელოვნების საბჭო“.1 
აღნიშნული ინსტიტუტები ვალდებულებას იღებენ  ხელი შეუწყონ 
ინკლუზიური ცეკვის დანერგ ვაგანვითარებას როგორც ადგი

1 Dance & Disability; A research on inclusive dance education & training in Greece, 
Netherlands, Sweden & the UK.;Dr. Betina Panagiotara, s. 52.



76

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #2 (89), 2022

ლობრივ დონეზე,  ასევე მის ფარგლებს გარეთ. საყურადღებოა 
ის ფაქტიც,რომ მსოფლიოში არსებობს  ტენდენცია,როდესაც შშმ 
ხელოვნებას უმეტესად აფინანსებენ სოციალური და შშმ ორგანი
ზაციები,იშვიათად კულტურის ინსტიტუტები.ცალსახად შეიძლება 
ითქვას,რომ ეს არ არის კარგი ტენდენცია.სასურველია სახელოვ
ნებო და საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსებისას თა
ვისთავად  მოიაზრებოდეს ინკლუზიური მიმართულებაც.

ინკლუზიური ცეკვის მასშტაბური პროგრამების განხილვისას 
თავდაპირველად ყურადღებას გავამახვილებთ ბრიტანეთის საბ
ჭოს ,,ევროპული რეგიონის ხელოვნებისა და შშმ პირთა განყო
ფილებაზე“, რომელიც მიზნად ისახავს სხვადასხვა სახის პროგ
რამების დაფინანსებას. აქვე ვიტყვით, რომ ბრიტანეთის საბჭო 
არ არის ორიენტირებული მხოლოდ ეროვნულ კულტურულ პო
ლიტიკაზე.ის საერთაშორისო ქსელებთან თანამშრომლობითა და 
სხვადასხვა ინიციატივით ცდილობს ევროპაში ზოგადად ინკლუზი
ური ხელოვნების  შეცვლას,ყურადღებას ამახვილებს სხვადასხ
ვა ქვეყნებს შორის გამოცდილებების  ერთმანეთთან გაზიარება
ზე.შედეგად,ცეკვის ახალი ესთეტიკით ევროპაში სულ უფრო და 
უფრო მეტი ორგანიზაცია ინტერესდება.გარდა ამისა,ბრიტანეთის 
საბჭომ სხვადასხვა ორგანიზაციათა ჩართულობით ბოლო წლებში 
რამდენიმე მასშტაბური პროექტი განახორციელა,რამაც დიდწი
ლად გაზარდა ინკლუზიური ცეკვის შესახებ ცნობადობა და ხელი 
შეუწყო შშმ პირების  ცეკვაში ჩართულობას.

აღსანიშნავია, რომ ინკლუზიური ცეკვის მდგრადი განვითა
რებისათვის განხორციელდა ორი უმნიშვნელოვანესი პროექტი:
„ევროპა  წვდომის  მიღმა“და „შეუზღუდავი შესაძლებლობები:
სწორი ნაბიჯების გადადგმა“, რომლებმაც  ევროპასა და სამხრეთ 
კავკასიაში ხელი შეუწყო შშმ ხელოვანების ცეკვაში ჩართულობა
სა და მათ განვითარებას. 2014წლიდან ევროკომისიის პროგრა
მის Creative Europe დაფინანსებით მიმდინარე პროექტი„ევროპა 
წვდომის მიღმა“ (Creative Europe არის ევროკომისიის ჩარჩო 
პროგრამა კულტურისა და აუდიოვიზუალური სექტორების მხარ
დაჭერისთვის. ხელს უწყობს ევროპის კულტურულ და შემოქმე
დებით სექტორებს) ,,ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ხელოვანებს თანამედროვე თეატრისა და ცეკვის სექტორე
ბის მინის ჭერის დამსხვრევაში.პროექტის ძირითადი პარტნიორე
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ბი არიან ბრიტანეთის საბჭო (რომელიც ამ პროექტისთვის მუშაობს 
დიდ ბრიტანეთსა და პოლონეთში),ონასისი სტეგი (საბერძნეთი),
Holland Dance Festival (ნიდერლანდები),კამპნაგელი (გერმანია);
Per.Art(სერბეთი),Skånes Dansteater (შვედეთი),OrienteOccidente
(იტალია).ამ 7 სახელოვნებო ორგანიზაციის მიზანია:დაეხმაროს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხელოვანებს თავიანთი მხატ
ვრული სიახლეებისა და კარიერის ინტერნაციონალიზაციაში;გა
ნავითაროს წამყვანი ორგანიზაციების ქსელი უმაღლესი დონის 
პრეზენტაციისა და კომისიის ვალდებულებით; შექმნას ევროპის 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხელოვანების მიერ  მაღა
ლი ხარისხის ინოვაციური შრომებით დაინტერესებული ევროპე
ლი აუდიტორია; მოახდინოს ფართო საშემსრულებლო ხელოვ
ნების ბაზარზე ინსტრუმენტების შემუშავება და განმარტება;ითა
ნამშრომლოს მსოფლიოს წამყვან სახელოვნებო სექტორებთან 
„არაჩვეულებრივი“ მხატვრული ნაწარმოებების გასაუმჯობესებ
ლად და იზრუნოს პროფესიონალ ხელოვანთა აღზრდაზე“.1 

პროექტის  „ევროპა წვდომის მიღმა“  გარდა, ბრიტანეთის 
საბჭოს მიერ20152019წლებში სამხრეთ კავკასიაში,განხორციელ
და ინკლუზიური საცეკვაო ხელოვნებისა და კულტურის განვითა
რების სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროგრამა „შეუზღუდავი 
შესაძლებლობები: სწორი ნაბიჯების გადადგმა“. მისი მთავარი 
იდეა მდგომარეობს იმაში,რომ არ არსებობს შეზღუდვა მათთვის,
ვინც ოცნებობს,მიუხედავად მათი წარმომავლობისა თუ ფიზიკუ
რი შესაძლებლობისა.დღესდღეობით,პროგრამა  მოიცავს ვორ
ქშოპებს,საგანმანათლებლო ფორუმებსა და წარმოდგენებს.2015
წლიდან მოყოლებული პროგრამამ მნიშვნელოვანი გავლენა იქო
ნია როგორც ხელოვნებასა და თეატრზე,ასევე პროგრამის მონაწი
ლე ქვეყნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცხოვ
რებაზე.ყველა ქვეყანაში,სადაც არსებობს პროექტი ,,შეუზღუდავი 
შესაძლებლობები:სწორი ნაბიჯების გადადგმა“,შედეგები თანაბ
რად გაზომვადია.საქართველოში შეიქმნა ინკლუზიური საცეკვაო 
კომპანია და მან მუშაობა დაიწყო ინტრარეგიონულ პლატფორ
მაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხელოვანთა შემდგომი 
განვითარების მიზნით. ინკლუზია გახდა საქართველოს კულტუ

1 Europe Beyond Access, 
https://www.disabilityartsinternational.org/europe-beyond-access/ 
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რის პოლიტიკის ერთერთი პრიორიტეტი და საგრანტო კონკურ
სის დაარსების მიზეზი სომხეთში.შშმ შემსრულებლები ჩაერთნენ 
თეატრალურ საქმიანობაში და დაიკავეს ისეთი პოზიციები,რომ
ლებიც მანამდე მიუწვდომელი იყო მათთვის.აზერბაიჯანში,ინო
ვაციური თეატრალური ტექნიკა გამოიყენება როგორც ინკლუზიურ 
ხელოვნებაში სოციალური ცვლილების იარაღი.უკრაინის პირვე
ლი ლედის საყოველთაოდ ცნობილმა პატრონაჟმა შეცვალა საზო
გადოების შეხედულებები შშმ პირთა როლის შესახებ საზოგადო
ებრივ ცხოვრებაში“.1 

გარდა ამგვარი მასშტაბური პროექტისა, დიდი ბრიტანეთი 
მტკიცე და ნათელი კულტურის პოლიტიკით მხარს უჭერს და აფი
ნანსებს ინკლუზიური ცეკვის განვითარებას გრძელვადიან პერს
პექტივაში.ეს გარემოება იძლევა ლიდერი ინკლუზიური საცეკვაო 
კომპანიების Candoco dance company დაStopgapdancecompany
წარმოჩენისა და მდგრადი განვითარების შესაძლებლობას,რო
გორც  ეროვნულ დონეზე, ასევე მსოფლიო მასშტაბით. ისინი 
მთელს მსოფლიოში მოგზაურობენ  საკუთარი ქვეყნის ინკლუზი
ური ცეკვის ელჩებად და ცდილობენ გამოცდილების გაზიარებას.
გარდა ამისა,CandocodancecompanyდაStopgapdancecompany
საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სექტორებისთვის ქმნიან 
კონკრეტულ სასწავლო პროგრამებს და მუდმივად ცდილობენ 
გახდნენ ლიდერები ინკლუზიური ხელოვნების პოლიტიკის ფორ
მირებაში.აღსანიშნავია,რომ2008წლიდან,ბრიტანეთში,დაიწყო 
ინკლუზიური ცეკვის აქტიური  პოპულარიზაცია და ეს საცეკვაო 
კომპანიები,თავისი სპექტაკლებით,მნიშვნელოვან გავლენას ახ
დენდნენ მსოფლიოში ხელოვნების პოლიტიკის დემოკრატიული 
გზით ფორმირების  საქმეში.საგულისხმოა ის ფაქტი,რომ  Candoco 
dancecompany1991წელს დააარსაCelesteDandekerArnoldOBE
დაAdamBenjaminმა, თავდაპირველად მხოლოდ პროფესიონა
ლი მოცეკვავეებით, შშმ პირების ჩართულობის გარეშე და შემ
დეგ გახდა ინკლუზიური.რამაც შექმნა უპრეცენდენტო მაგალითი 
მთელ მსოფლიოში.ქენდუკოს საცეკვაო კომპანია დღემდე ცდი
ლობს საცეკვაო ხელოვნების მისაწვდომობის გაზრდას ყველა
სათვის.„ჩვენ ვინმეს კი არ ვეხმარებით,ჩვენ ვქმნით ხელოვნებას 

1 შეუზღუდავი შესაძლებლობები: სწორი ნაბიჯების გადადგმა, რატომ ვაკეთებთ 
ამას? https://www.britishcouncil.ge/programmes/arts/unlimited 
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და აგვყავს ის უმაღლეს დონეზე,ჩვენი მეთოდები განუწყვეტელი 
სწავლა და სცენაზე საკუთარი შესაძლებლობების სრულქმნაა“,
ამბობსCandocoს ხელმძღვანელი.1 

„სტოპკაპის“ საცეკვაო კომპანია, როგორც საზოგადოებრივი 
საცეკვაო პროექტი, ცოტა მოგვიანებით, 1995 წელს დაარსდა და 
მხოლოდ ორი წლის შემდეგ პროფესიონალურ საცეკვაო კომპა
ნიად გადაიქცა.„სტოპკაპი“მალე გახდა ინკლუზიური ცეკვის ერ
თერთი ლიდერი, როგორც პროფესიული, ისე საგანმანათლებ
ლო თვალსაზრისით.ორივე კომპანია„სტოპკაპი“და „ქენდუკო“
არის ეროვნული პორტფოლიოს ორგანიზაციები,რომლებიც და
ფინანსებულია ხელოვნების საბჭოს მიერ“. ამჟამად, კომპანიას 
აქვს მყარი საგანმანათლებლო პროფილი,რომელიც მიზნად ისა
ხავს ახალგაზრდა მოცეკვავეებისა და წამყვან ხელოვანთა აღზრ
დას ინკლუზიური ცეკვის მხარდაჭერისათვის.კომპანიის წევრებს 
მიაჩნიათ, რომ ინკლუზიური ცეკვა ყველასთვის სასარგებლოა.
ოფიციალურად ,,Stopgap Dance Company ინგლისის სამხატვრო 
საბჭოსთან პარტნიორობით მუშაობს,როგორც ეროვნული პორ
ტფოილიოს ორგანიზაცია.ჩვენ ვართFarnhamMaltings–ის რეზი
დენტი კომპანია“.2 

Stopgap ასევე არის ინკლუზიური ქორეოგრაფიის ექსპერტი 
და ინკლუზიური ნამუშევრების შექმნისათვის შეზღუდული შესაძ
ლებლობის ხელოვანების  აღზრდის დიდი გამოცდილების მქონე.
სწორედ ამიტომ,StopgapDanceCompanyქმნის მსოფლიო დონის 
პროდუქციას განსაკუთრებული შესაძლებლობების მქონე მოცეკ
ვავეების ჩართულობით,რომლებიც აღიარებულნი არიან  ეროვ
ნულ და საერთაშორისო დონეზე.მათი მუშაობის შედეგი არის ის, 
რომ: 
•	 „კომპანიამ ოცი წლის განმავლობაში შეიმუშავა საკუთარი 

სასწავლო პროგრამა,რადგან ბრიტანეთში საცეკვაო განათ
ლება შშმ პირებისთვის უაღრესად მიუწვდომელი იყო“;3

•	 დაარსების დღიდან წარმატებით მოახერხა მოყვარული შშმ 
მოცეკვავეებისგან ჩამოეყალიბებინა საერთაშორისო დონეზე 

1 მოდი,  ვისაუბროთ ამაზე..., მ. იაშვილი 
https://www.theatrelife.ge/modivisaubrotamaaze?fbclid=IwAR39ziGUffQM- 
2 About Us, https://www.stopgapdance.com/about/about-us 
3 Dance & Disability;A research on inclusive dance education & training in Greece, 
Netherlands, Sweden & the UK.;Dr. Betina Panagiotara, გვ. 22.
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აღიარებული პროფესიონალი მოცეკვავეები;
•	 შეიმუშავა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პრო

ფესიული განვითარების სტრატეგია და ახლა უკვე მათ შეუძ
ლიათ გაუზიარონ  თავისი გამოცდილება პარტნიორ ორგანი
ზაციებს;

•	 კომპანიაში ატარებენ სემინარებს, მასტერკლასებსა და ტრე
ნინგებს ადგილობრივ ხელოვანებთან და შეზღუდული შესაძ
ლებლობების მქონე პირებთან,რათა მოხდეს მათი ცნობიერე
ბის ამაღლება  ინკლუზიური ცეკვის  შესახებ;

•	 მუშაობენ საცეკვაო სკოლებთან, სილაბუსის პროვაიდერებ
თან, პროფესიონალურ კომპანიებთან, რათა მათ თავიანთი 
სასწავლო დებულებები ხელმისაწვდომი გახადონ შეზღუდუ
ლი შესაძლებლობის მქონე პირთათვის,როგორც საგანმანათ
ლებლო აგრეთვე სახელოვნებო სექტორში;

•	 სტოპკაპი გახდა ქორეოგრაფიული სააგენტო ცვლილებები
სათვის,რომელიც ცეკვასა და საშემსრულებლო ხელოვნებას 
უფრო მრავალფეროვანსა და ხელმისაწვდომს ხდის; მუშაო
ბენ მასშტაბურად და ასრულებენ თავის წარმოდგენებს პოპუ
ლარულ ადგილებში,რაც განსაზღვრავს მაღალი დონის კომ
პანიის ხარისხს;

•	 კომპანიის მუშაობა იძლევა იმის მაგალითს,თუ რა დონეზე შე
უძლია განვითარება ინკლუზიურ ცეკვას;

•	 მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ინკლუზიური ცეკვით დაინტე
რესებულ მომხმარებლებს ინტერნეტის მეშვეობით უწევს კონ
სულტაციებს;

•	 თანამშრომლობს სხვადასხვა უნივერსიტეტთან, რომლებიც 
დაინტერესებულნი არიან ინკლუზიური საცეკვაო პრაქტიკის 
დანერგვით;მონაწილეობს აკადემიურ დისკუსიებში და კონ
ფერენციებში.
CandoCo Dance Company დაStopgapDanceCompanyყველა

ზე ცნობილი კომპანიებია  დიდ ბრიტანეთში,მაგრამ არსებობს კი
დევ რამდენიმე კომპანია,რომელსაც აქვს ეროვნული პროფილი,
მათ შორის არისCommonGroundSignDanceTheatre,რომელსაც 
ხელმძღვანელობს სმენადაქვეითებული შეზღუდული შესაძლებ
ლობის მქონე და მრავალფეროვანი ხელოვანებისა და პროდიუ
სერების ჯგუფი.
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1986წელსCommonGroundმა შექმნა საცეკვაო წარმოდგენის 
სტილი. აქ არის გაერთიანებული ჟესტური ენა, ცოცხალი მუსიკა 
და  ქორეოგრაფია,რომელიც  ქმნის ხელოვნების ახალ ფორმას.
CommonGroundSignDanceTheatreატარებს სემინარებს შშმ პი
რებთან და საშუალო სკოლების ჯგუფებთან,სადაც მონაწილეო
ბას იღებენ ყრუ და სმენადაქვეითებული მოცეკვავეები და ემსახუ
რება ჟესტების ენის ინტეგრირებას სპექტაკლში.

დიდ ბრიტანეთში ასევე არსებობსAnjaliDanceCompan,რო
მელშიც დასაქმებულია შშმ მოცეკვავეები სწავლის უნარის დაქ
ვეითებით.კომპანიამ შექმნა რადიკალურად ახალი პერსპექტივა 
თანამედროვე ცეკვისთვის.ბოლო ოცდახუთი წლის განმავლობა
შიAnjaliის მოცეკვავეების მიღწევებმა მოიპოვა აღიარება და რო
გორც საშემსრულებლო ხელოვანები ისინი მიიღო საზოგადოებამ.
კომპანიის მუშაობამ ხელი შეუწყო სწავლის უნარის შეზღუდუ
ლი შესაძლებლობის მქონე პირთა შემოქმედებითი და მხატვრუ
ლი პოტენციალის შეცვლას.აღნიშნული კომპანიის მოცეკვავეები 
სწავლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის 
ესთეტიკური მრავალფეროვნებისა და თანაბარი შესაძლებლო
ბების ადვოკატირების ცენტრალური ფიგურები იყვნენ.ისინი ხში
რად საუბრობენ კონფერენციებსა და სემინარებზე და აქტიურად 
გამოჩნდნენ ტელევიზიებში.1 

მიუხედავადიმისა,რომდიდიბრიტანეთიინკლუზიურიცეკვის
მიმართულებითახორციელებსუმნიშვნელოვანესპროექტებსდა
ხელსუწყობსინკლუზიურისაცეკვაოკომპანიებისგანვითარებას,
იქმაინცარსებობს„იდეალურისხეულის“ცნება,რაცძალზეარ
თულებსშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონემოცეკვავეებისინ
ტეგრირებასპროფესიულიცეკვისსფეროში.

ქოვენთრის უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევის ავტორი
სარაუოლტითავისსტატიაში„ცეკვადაშეზღუდულიშესაძლებ
ლობები“აღნიშნავს,რომ„სანამრამდენიმეპროფესიონალმასა
ცეკვაოკომპანიამარჩაატარამნიშვნელოვანიმუშაობაშშმმო
ცეკვავეებთან 1980იანი წლებიდან საჭიროების გადასაჭრელად,
საგანმანათლებლოჩარჩოარშეცვლილა.ამრიგად,შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე მოცეკვავეებისთვის რჩება ტრენინგი,
რის გამოც, ქორეოგრაფიულ მიმართულებაზე შშმ სტუდენტები

1 History, http://www.anjali.co.uk/history/
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მარგინალიზებულნიარიან“.1 
აღსანიშნავია, რომ ბრიტანეთში არსებობს coventryის წამყ

ვანიუნივერსიტეტისმაგალითი,რომელიცმიესალმებაინკლუზი
ურხელოვნებასდაიძლევაცვლილებებისშესაძლებლობას.რაც
მთავარია, ამ უნივერსიტეტში ხორციელდება სამეცნიერო კვლე
ვებიინკლუზიურიცეკვისმიმართულებით.მათიკარიღიაა,რო
გორცტიპურიგანვითარების,ასევეგანსაკუთრებულისაჭიროების
მქონე სტუდენტებისთვის. ქოვენთრის უნივერსიტეტის საგანმა
ნათლებლოპროგრამები,სასწავლოგეგმებიმუდმივადიცვლე
ბა და ადაპტირდება სტუდენტების საჭიროებებზე. უნივერსიტეტი
სწავლასწავლებისპროცესშიცდილობსყველაშესაძლებლობის
მქონესტუდენტისდაკმაყოფილებას საჭიროსასწავლორესურ
სით.მიუხედავადამშესაძლებლობისა,გაერთიანებულსამეფოში
მაინცშედარებითმცირერაოდენობისშშმსტუდენტიიღებაუმაღ
ლესგანათლებას.

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ „ქოვენთრის უნივერსიტეტმა“
არსებულიგამოწვევებისსაპასუხოდდაიწოთანამშრომლობაგე
ოგრაფიულადახლოსმდებარეჰერევუდისეროვნულკოლეჯთან,
სადაც სწავლობენ შშმ სტუდენტები. გარკვეული პერიოდის მან
ძილზე, რამდენიმე წლით, ქოვენთრის უნივერსიტეტის სამაგის
ტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები ჰერევუდში ასწავლიდ
ნენ ქორეოგრაფიას ,,ცეკვისა და პროფესიონალური პრაქტიკის
კურსების“ფარგლებში. ამ პროგრამის შედეგად, უნივერსიტეტმა
მოიპოვაეროვნულიაღიარებააღნიშნულსფეროშისაქმიანობი
სათვის,რამაცგანაპირობამცირე,თუმცარეგულარულიტემპით,
შშმ სტუდენტების დარეგისტრირება ქოვენთრის უნივერსიტეტის
ცეკვისკურსებზე.

ცეკვის გაკვეთილზე  შშმ სტუდენტებთან მუშაობის ადრეულ
ეტაპზე ნათელი გახდა, რომ ერთერთი ყველაზე ეფექტური და
პროდუქტიული გზა სტუდენტის  სწავლებისას სწავლის ხელშემ
წყობიგუნდისჩამოყალიბებაა.ესენიარიანცეკვისექსპერტებიდა
სწავლაში დამხმარე ასისტენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ
შშმსტუდენტისმხარდაჭერასსასწავლოპროგრამასთანსრულყო
ფილადინტეგრირებისათვის.ასისტენტიასევეხელსუწყობსსტუ

1 Dance & Disability;A research on inclusive dance education & training in Greece, 
Netherlands, Sweden & the UK.;Dr. Betina Panagiotara, გვ. 22.
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დენტს,რათამანწარმატებითდახუროსკურსიდაგადაინაცვლოს
დასაქმებისსფეროში.სწავლაშიდამხმარეასისტენტიწარმოად
გენსნაწილობრივმენტორსდასანდომეგობარს.დამხმარეასის
ტენტისროლიდამოვალეობაშემუშავდაერთობლივადსახელმ
ძღვანელოსშექმნისშედეგად,რომელიცხელსუწყობდა,როგორც
დამხმარეასისტენტს,ასევესტუდენტსადაპერსონალთამთლიან
გუნდს.გარდაამისაარსებობსკიდევრეკომენდაციები,რომლე
ბიც შესაძლებელია გამოვიყენოთ  სხვა ქვეყნების კონტექსტშიც.
მაგალითად: „სწავლების შედეგების მისაღწევად აუცილებელია
კლასებისადაპტირებამონაწილეთასაჭიროებებზე;ასევეცეკვის
მასწავლებლებსესაჭიროებათმხარდაჭერადასპეციალურიმომ
ზადება,რათა უზრუნველყოფილი იყოს,რომ მათ შეეძლოთ ინ
კლუზიურიცეკვისგაკვეთილებისგაძღოლა.უკუკავშირიძალიან
მნიშვნელოვანია მოსწავლეებისთვის; ინტეგრაცია გულისხმობს,
ცეკვისსწავლებისჩვეულებრივისასწავლომოდელებისდაკრი
ტერიუმების გადააზრებას; საკანონმდებლო და საკომუნიკაციო
სფეროებშიმიღწეულიპროგრესისმიუხედავად,მაინცარსებობს
ცრურწმენები;შშმსტუდენტებისთვისმისაბაძიმაგალითებიაუცი
ლებელია“.1

წინამდებარე საკითხების გარდა პრობლემას წარმოადგენს
ფინანსური სირთულეები და ტრანსპორტირება. მიუწვდომელი
ადგილები და საცეკვაო კულტურის გაცნობა, რაც  კიდევ უფრო
ართულებს ცეკვის ხელმისაწვდომობას. ხელმისაწვდომობის სა
კითხები ასევე ასოცირდება კლასობრივ და ფინანსურ რეალო
ბასთან,ხოლოცეკვახშირადგანიხილებაელიტარულხელოვნე
ბად,რომელიცმოიცავსიდეალურსხეულს. ასერომ, სწორიაის
მოსაზრება,რომლისთანახმადაცცეკვაზეწვდომაშეზღუდულია
და ძნელია შეზღუდულიშესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწი
ლეობისმოტივაცია.

ინკლუზიურიცეკვისპროგრამებისთვისებრივიკვლევისანა
ლიზისადალიდერისაცეკვაოკომპანიებისშედეგებისგანხილვის
საფუძველზე შესაძლებელიაითქვას,რომდიდბრიტანეთშიინ
კლუზიური ცეკვის განვითარების მიმართულებით სახელმწიფოს
მხარდაჭერის მნიშვნელობა და თანმიმდევრული კულტურული

1 Dance & Disability;A research on inclusive dance education & training in Greece, 
Netherlands, Sweden & the UK.;Dr. Betina Panagiotara, გვ. 22.



84

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #2 (89), 2022

პოლიტიკა აშკარაა. მსოფლიოს მასშტაბით განხორციელებული
პროექტებიდაკერძოსაცეკვაოკომპანიებისმუშაობაგარკვეულ
წილადქმნიანშშმხელოვანებისათვისთანაბარსაცეკვაოგარე
მოს.მიუხედავადამისა,მაინცარარისქვეყანაშიბევრიადაპტი
რებულისაცეკვაოსივრცედაესრჩებამთავარგამოწვევად.ქო
ვენთრისუნივერსიტეტიდალიდერიინკლუზიურისაცეკვაოკომ
პანიები, ვფიქრობთ დროთა განმავლობაში სრულად შეცვლიან
ცეკვის სწავლების მიდგომებს, როგორც სახელოვნებო აგრეთვე
საგანმანათლებლოსექტორში.საგულისხმოაის,რომბრიტანეთ
შითეორეტიკოსებისადაპრაქტიკოსებისუმეტესობაამტკიცებენ,
რომინკლუზიურიცეკვისშესახებთეორიულიკვლევებიუდიდეს
წვლილს შეიტანს ამ მიმართულების განვითარებაშიდა შექმნის
საერთოსაფუძველსშემდგომიკვლევებისთვის. ესუკანასკნელი
კი გაზრდის ინკლუზიურიცეკვის მდგრადი განვითარების შესაძ
ლებლობებსროგორცადგილობრივ,ასევესაერთაშორისოდო
ნეზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 იაშვილი, მ.,„მოდი ვისაუბროთ ამაზე...“,ქართული თეატრის 
ელექტრონული არქივი, https://www.theatrelife.ge/modivisaubrotam
aaze?fbclid=IwAR39ziGUffQM 

•	 შეუზღუდავი შესაძლებლობები: სწორი ნაბიჯების გადადგმა, რატომ 
ვაკეთებთ ამას?, https://www.britishcouncil.ge/programmes/arts/
unlimited

•	 AboutUs,https://www.stopgapdance.com/about/aboutus 
•	 Dance&Disability;Aresearchoninclusivedanceeducation&training

inGreece,Netherlands,Sweden&theUK.;Dr.BetinaPanagiotara;
•	 EuropeBeyondAccess, 

https://www.disabilityartsinternational.org/europebeyondaccess/
•	 History, http://www.anjali.co.uk/history/
•	 Signdancecoleectiveinternational, 

https://www.signdancecollectiveinternational.com/ 
•	 Weareaworldleadingprofessionaldancecompanycontinually

expandingperceptionsofwhatdancecanbe,https://candoco.co.uk/
whoweare/
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THE PRACTICE OF INCLUSIVE DANCE 
DEVELOPMENT IN THE UK

The UK’s inclusive cultural policymakers are the British
Council, the Arts Council England and the Scottish Arts Council.
These organizations are committed to promoting inclusive dance,
both locallyandabroad.TheBritishCouncil,with the involvement
of various organizations, has implemented a number of large
scale projects in recent years, which have significantly increased
awareness of inclusive dance in the arts field and promoted the
involvementofpeoplewithdisabilities.

The firm and clear cultural policy of the UK supports and
funds the development of inclusive dance in the long run. This
circumstanceallowstheCandocodancecompanyandtheStopgap
dancecompanytopresentthemselvesnationallyandglobally.They
travelasambassadorsoftheirowncountry’sinclusivedanceand
trytosharetheirexperiencesallovertheworld.Inaddition,the
Candoco dance company and the Stopgap dance company create
specifictrainingprogramsfortheeducationalandartssectorsand
constantlystrivetobecomeleadersinshapinginclusiveartspolicy.
Itisalsonoteworthythatinclusivedancehasbeenactivelypromoted
intheUKsince

2008,andthesecompanies,withtheirperformances,havehad
asignificantimpactonthedemocraticshapingofworldartpolicy.

Considering  the  context of  the education  sector existsa
notableexampleofCoventry’sleadinguniversity,whichwelcomes
inclusiveartandallowsforchange.Mostimportantly,thisuniversity
conducts scientific research in the field of inclusive dance. Their
doorsareopentostudentsofbothtypicaldevelopmentandspecial
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needs. Coventry University education programs and curricula are
constantlychangingandadaptingtotheneedsofstudents.

Inmodern Britain, it is believed that there is still much to be
done in terms of involving people with disabilities in dance, but
the importanceof statesupportandconsistent culturalpolicies is
evident. Most theorists and practitioners claim that theoretical
studiesoninclusivedancewillmakeasignificantcontributiontothe
developmentofthisfield.DespitetheachievementsintheUK,thereis
stillnotmuchavailabledancespaceforpeoplewithdisabilities,and
thisremainsamajorchallenge.Wethinkinclusivedancecompanies
and continuing education programswill completely change dance
teachingpoliciesovertime,bothlocallyandinternationally.


