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ანა ღვინიაშვილი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ხელოვნების 
მიმართულების დოქტორანტი 

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ეკატერინე გელიაშვილი

მრავალფეროვანი მიდგომების გამოყენება 
ინკლუზიური ცეკვის სწავლებისას

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ინკლუზიურიცეკვა,გაკვეთილისმოდელი,სწავ
ლისსტილი,სწავლებისმრავალფეროვანიმიდგომები.

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხე ლოვ ნე ბო და სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო
ში შშმ პი რე ბი სა და ბავ შ ვე ბის სა ცეკ ვაო შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი
მართ დღემ დე არ სე ბობს სტე რე ო ტი პუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რის 
გა მოც დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლ ნი ხდე ბი ან. 

ცეკ ვის გაკ ვე თი ლებ ზე, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, პე და გოგქო რე ოგ
რა ფებს უჭირთ მოს წავ ლის სწავ ლის სტი ლის სწო რად გან საზღ ვ რა 
და სწავ ლე ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი მიდ გო მე ბის  გა მო ყე ნე ბა, რა მაც 
უნ და  უზ რუნ ველ ყოს  ჯგუფ ში ყვე ლა მოს წავ ლის თა ნა ბა რი  ჩარ
თუ ლო ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ, შე ვი მუ შა ვეთ ინ კ ლუ
ზი უ რი ცეკ ვის  გაკ ვე თი ლის სა ავ ტო რო ინო ვა ცი უ რი მო დე ლი და 
სწავ ლე ბის  მიდ გო მე ბი, რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა ქო რე ოგ რა ფი ულ 
პე და გო გი კას, ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის მე თო დო ლო გი ა სა და ინ
ტეგ რი რე ბულ სა ცეკ ვაო ჯგუ ფებ ში  ოთხ წ ლი ან, სა კუ თარ,  პე და გო
გი ურ  პრაქ ტი კას.  

შე მუ შა ვე ბუ ლი გაკ ვე თი ლის მო დე ლი სო ცი ა ლუ რი ა. პირ ველ 
რიგ ში ორი ენ ტი რე ბუ ლია  მოს წავ ლე ე ბის სა ბა ზო სა ცეკ ვაო  უნა
რე ბის  გან ვი თა რე ბა სა (14 უნა რი) და ქო რე ოგ რა ფი უ ლი დად გ მე
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე. გარ და ამი სა, სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში ვი
ყე ნებთ სინ თე ზურ თე რა პი ულ მიდ გო მას, სა დაც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია 
მუ სი კა თე რა პი ი სა და ცეკ ვით / მოძ რა ო ბი თი თე რა პი ის ტექ ნი კე ბი. 

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე ცეკ ვის სწავ ლე ბის გზით  
ვცდი ლობთ მი ვაღ წი ოთ  გო ნე ბის, სუ ლი სა და სხე უ ლის ჰარ მო ნი
ზა ცი ას, გა ვა უმ ჯო ბე სოთ მოს წავ ლის ზო გა დი უნა რე ბი  და ემო ცი უ
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რი სფე რო, ხე ლი შე ვუწყოთ მათ სო ცი ა ლი ზა ცი ა სა და სა ზო გა დო
ე ბა ში ინ ტეგ რა ცი ას.  

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თი ლის აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი გან
კუთ ვ ნი ლია სხვა დას ხ ვა შე საძ ლებ ლო ბა თა მქო ნე ბავ შ ვე ბი სა და 
პი რე ბი სათ ვის. გაკ ვე თი ლი ეფუძ ნე ბა სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბულ, 
უნი ვერ სა ლუ რი დი ზა ი ნის პრინ ცი პებს, რი თაც ვცდი ლობთ შევ ქ მ
ნათ თა ნა ბა რი სას წავ ლო სა ცეკ ვაო გა რე მო. 

აღ ნიშ ნუ ლი სა მუ შაო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად, ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ
ვის გაკ ვე თილ ზე სა ჭი როა გა ვით ვა ლის წი ნოთ თი თო ე უ ლი მოს
წავ ლის სწავ ლის სტი ლი. 

„სწავლის სტი ლი არის პი როვ ნე ბის მა ხა სი ა თე ბე ლი და ინ
ფორ მა ცი ის გა გე ბის, და უფ ლე ბის, გა და მუ შა ვე ბის, შე ნახ ვი სა და 
აღ დ გე ნის უპი რა ტე სი გზა, რო მე ლიც აად ვი ლებს ცოდ ნი სა და 
უნარ  ჩ ვე ვე ბის და უფ ლე ბის პრო ცესს. ბევ რის თ ვის მი სა ღე ბია ნე
ბის მი ე რი გზით მი წო დე ბუ ლი მა სა ლა, თუმ ცა რო მე ლი მე მათ განს 
მა ინც ვა ნი ჭებთ უპი რა ტე სო ბას. სწავ ლის სტი ლის კლა სი ფი ცი რე
ბის არა ერ თი მო დე ლი არ სე ბობს, თუმ ცა მათ შო რის ყვე ლა ზე გავ
რ ცე ლე ბუ ლია VAK (Visual, Auditory, Kinaesthetic) მო დე ლი, რო მე
ლიც სწავ ლის სა მი ძი რი თა დი სტი ლი სა და მე თო დის მი ხედ ვით ახ
დენს კა ტე გო რი ზე ბას: ვი ზუ ა ლუ რი (მხედველობითი), აუდი ა ლუ რი 
(სმენითი) და კი ნეს თე ტუ რი (სხეულებრივი)“.1

VAK (Visual, Auditory, Kinaesthetic)  ეს სწავ ლე ბის მო დე ლი 
სავ სე ბით შე ე სა ბა მე ბა ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თი ლის ფორ მას. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი სტი ლი, რა თა მი ვუ სა
და გოთ სხვა დას ხ ვა სა ცეკ ვაო შე საძ ლებ ლო ბა თა მქო ნე მოს წავ
ლე ებს  სწავ ლე ბის  პრო ცეს ში.  

აუდი ა ლუ რი (მუსიკალური) სწავ ლის სტი ლის მქო ნე მოს წავ
ლე ე ბი ინ ფორ მა ცი ას უკეთ აღიქ ვა მენ მოს მე ნით. ამ შემ თხ ვე ვა ში, 
სა ცეკ ვაო მოძ რა ო ბებ სა და სივ რ ცე ში გა და ად გი ლე ბებს (ნახაზებს) 
ვხსნით ვერ ბა ლუ რი ან აუდიო სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით. მოს
წავ ლე ე ბი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ რიტ მულ მე ლო დი ებს, რაც 
ამარ ტი ვებს ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე დას წავ ლის პრო
ცესს. ასეთ დროს,  და მახ სოვ რე ბის სა უ კე თე სო მე თო დია სა ცეკ ვაო 
მოქ მე დე ბე ბის დაწყე ბამ დე ან მოქ მე დე ბე ბის პრო ცეს ში ინ ს ტ რუქ

1 სწავ ლი სა და სწავ ლე ბის სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის  მქო ნე მოს წავ ლე ებ თან, გზამ კ ვ ლე ვი, გვ. 3334. 
shorturl.at/eGIT3
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ცი ის ხმა მაღ ლა წარ მოთ ქ მა და გა მე ო რე ბა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე
ლია ისიც, რომ მოს წავ ლის ყუ რადღე ბა ად ვი ლად გა დარ თ ვა დია 
ძლი ერ ხმა ურ ზე ან  პი რი ქით, სი ჩუ მე ზე. ამი ტომ, სა ჭი როა ჯგუფ ში 
მუ სი კი სა და  სხვა ხმე ბის და ბა ლან სე ბა. 

ვი ზუ ა ლუ რი (სივრცითი) სწავ ლის სტი ლი, გან სა კუთ რე ბით მო
ცეკ ვა ვე ებ ში, ყვე ლა ზე მე ტა დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი. ვი ზუ ა ლუ რი სა შუ
ა ლე ბე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბი სას ისი ნი უკეთ აღიქ ვა მენ და ით ვი სე
ბენ მა სა ლას. სივ რ ცი თი უნა რე ბი და ორი ენ ტა ცია მათ ძლი ერ მხა
რეს წარ მო ად გენს და დიდ როლს თა მა შობს ეფექ ტუ რი სწავ ლე ბის 
პრო ცეს ში. ვერ ბა ლუ რი გზით მი წო დე ბას,  მოს წავ ლე ებს წე რი
ლო ბი თი ან ფე რა დი ნიშ ნე ბით ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი ურ ჩევ ნი ათ.  ასეთ 
დროს, სა ცეკ ვაო მოძ რა ო ბე ბი სა და გა და ად გი ლე ბე ბის (ნახაზების) 
უკეთ აღ ქ მი სათ ვის, რე კო მენ დე ბუ ლია დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბე ბის 
(ფერადი ნიშ ნე ბის, იატა კის სტი კე რე ბის, ალ ტერ ნა ტი უ ლი ბა რა
თე ბის, სლა ი დე ბის, ვი დე ო ე ბის და ა.შ) გა მო ყე ნე ბა.  ვი ზუ ა ლუ რი 
სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ბა ლან სის 
დაც ვა, რომ მოს წავ ლე ე ბის ყუ რადღე ბა  არ მოს წყ დეს მთა ვარს  
ცეკ ვის შეს წავ ლას. 

კი ნეს თე ტუ რი (სხეულებრივი)  „კინესთეტური, მო ტო რუ ლი 
ანუ მოძ რა ო ბი თი შეგ რ ძ ნე ბე ბი ეწო დე ბა ჩვე ნი სხე უ ლი სა და მი სი 
ნა წი ლე ბის მოძ რა ო ბი სა და მდგო მა რე ო ბის შეგ რ ძ ნე ბებს. კი ნეს
თე ტუ რი შეგ რ ძ ნე ბე ბის რე ცეპ ტო რებს უწო დე ბენ პროპ რი ო ცეპ ტო
რებს, რად გან მა თი გა ღი ზი ა ნე ბა ხდე ბა ჩვე ნი ორ გა ნიზ მის ამოძ
რა ვე ბით. ხაზ გას მით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კი ნეს თე ტურ შეგ რ ძ ნე
ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ადა მი ა ნი აღიქ ვამს ობი ექ ტურ სა გან თა და სა
ზო გა დოდ გა რე მოს თვი სე ბა თა რიგს შე ხე ბი თი აღ ქ მის პრო ცეს ში. 
კი ნეს თე ტუ რი შეგ რ ძ ნე ბე ბი დიდ როლს თა მა შობს სივ რ ცის აღ ქ მის 
და, კერ ძოდ, სივ რ ცის ოპ ტი კუ რი აღ ქ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, ჩვე ვე
ბის შე მუ შა ვე ბა ში და ა.შ. კი ნეს თე ტი კურ შეგ რ ძ ნე ბა თა დარ ღ ვე ვა 
იწ ვევს მოძ რა ო ბა თა კო ორ დი ნა ცი ის დარ ღ ვე ვას“.1

ჩვენს პრაქ ტი კა ში არ სე ბო ბენ კი ნეს თე ტუ რი სწავ ლის სტი ლის 
მქო ნე მოს წავ ლე ე ბი, რომ ლე ბიც უკეთ შე ი მეც ნე ბენ ინ ფორ მა ცი ას 
ტაქ ტი ლუ რი (შეხებითი) რეპ რე ზენ ტა ცი ე ბის სა შუ ა ლე ბით, სხე უ ლის 
მოძ რა ო ბი თა და ობი ექ ტე ბის მა ნი პუ ლა ცი ით. ასე თე ბი შე იძ ლე ბა 
იყ ვ ნენ აუტის ტუ რი სპექ ტ რის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბი ან დას წავ ლის 
უნა რის დაქ ვე ი თე ბის მქო ნე ე ბი.

1 ნათაძე, ზოგადი ფსიქოლოგია, 1981, გვ. 6364.
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 „საკუთრივ შე ხე ბის შეგ რ ძ ნე ბა, მხო ლოდ შე ხე ბის რე ცეპ ტო
რე ბის გა ღი ზი ა ნე ბით გა მოწ ვე უ ლი, მე ტად ღა რი ბია სენ სო რუ ლად.  
მას არ აქვს  მკვეთ რი სპე ცი ფი კუ რი სენ სო რუ ლი გა მო ხა ტუ ლე ბა: 
იგი იძ ლე ვა მხო ლოდ შე ხე ბის, ხო ლო ინ ტენ სი უ რი გა ღი ზი ა ნე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში წნე ვის (დაწოლის) შთა ბეჭ დი ლე ბას“.1 

უფ რო ცხა დად და კონ კ რე ტუ ლად რომ გან ვ მარ ტოთ − ,,ტაქ
ტილური გუ ლის ხ მობს შე ხე ბას, ხო ლო კი ნეს თე ტუ რი მოძ რა ო ბას, 
ორი მო და ლო ბა, რომ ლე ბიც მჭიდ როდ არი ან და კავ ში რე ბულ ნი 
ერ თ მა ნეთ თან. ამ სტი ლის მქო ნე მოს წავ ლე თათ ვის მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ა, რომ პრო ცეს ში აქ ტი უ რად იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი. „კეთებით 
სწავ ლე ბა“ მათ თ ვის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი სტრა ტე გი ა ა“.2 

კი ნეს თე ტუ რი სტი ლის მოს წავ ლე ებს,  მა გა ლი თად, ესა თუ ის  
ცეკ ვის ილე თი უკე თე სად ამახ სოვ რ დე ბათ მა შინ, თუ სხე ულ ზე ვე
ხე ბით და ვეხ მა რე ბით მოძ რა ო ბა ში.  ამ დროს მოს წავ ლე გრძნობს 
მხარ და ჭე რას და მა ტუ ლობს მო ტი ვა ცია სა კუ თა რი სა ცეკ ვაო შე
საძ ლებ ლო ბე ბის მი მართ. 

ტაქ ტი ლუ რი რეპ რე ზენ ტა ცი ის მე თო დი ხში რად წარ მა ტე ბუ ლია 
აუტის ტუ რი სპექ ტ რის ან დას წავ ლის უნა რის დაქ ვე ი თე ბის მქო ნე 
მოს წავ ლე ებ თან მუ შა ო ბი სას. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ასეთ 
დროს, სა ჭი როა  მოქ მე დე ბის სიხ ში რის  და ბა ლან სე ბა და ზო მი
ე რე ბის დაც ვა, რა თა ცეკ ვა ში და მო უ კი დებ ლო ბის ხა რის ხი შე ნარ
ჩუნ დეს. ამას თან, ტაქ ტი ლუ რი რეპ რე ზენ ტა ცია არ უნ და იყოს უხე
ში ფორ მით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი. ის უნ და იყოს ნე ბა დარ თუ ლი და 
მო სა ლოდ ნე ლი აქ ტი.

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თი ლის პრო ცეს ში, სა სურ ვე ლი ა, 
მას წავ ლე ბელ მა იცო დეს კონ კ რე ტულ მოს წავ ლეს თან რო მე ლი 
სწავ ლის სტი ლით იხელ მ ძღ ვა ნე ლოს. შე საძ ლოა ასე ვე  ერ თ დ რო
უ ლად სა მი ვე მათ გა ნის გა მო ყე ნე ბა, რა საც გუ ლის ხ მობს მულ ტი
მო და ლუ რი სწავ ლე ბის მიდ გო მა (სხვადასხვა შეგ რ ძ ნე ბა თა ერ თ
დ რო უ ლად ჩარ თ ვა). 

ამ დე ნად, ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე, ვიდ რე მოს წავ ლის 
სწავ ლე ბის მიდ გო მებს გან ვ საზღ ვ რავ დეთ, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, 
აუცი ლე ბე ლია  შე ვა ფა სოთ სწავ ლის სტი ლი და შემ დეგ ვი ფიქ როთ 
მიდ გო მებ ზე, რო მელ თაც ქვე მოთ გან ვი ხი ლავთ.

1  ნათაძე, ზოგადი ფსიქოლოგია, 1981, გვ. 6667.
2 სწავ ლი სა და სწავ ლე ბის სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის  მქო ნე მოს წავ ლე ებ თან გზამ კ ვ ლე ვი, გვ. 3334.
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ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე   სწავ ლე ბის  ძი რი თა დი მიდ
გო მე ბი:

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე სწავ ლე ბი სას ვი ყე ნებთ მრა
ვალ ფე რო ვან მიდ გო მებს: ა) ჰო ლის ტი კუ რი მიდ გო მა; ბ) გან ვი
თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა; გ) შე საძ ლებ ლო ბებ ზე და
ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მა; დ) ემო ცი ურ, კოგ ნი ტი ურ ჩარ თუ ლო ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა; ე) მულ ტი მო და ლუ რი მიდ გო მა;  ვ) 
სინ თე ზუ რი თე რა პი უ ლი მიდ გო მა (მუსიკათერაპია და ცეკ ვით / 
მოძ რა ო ბი თი თე რა პი ა). ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის სწავ ლე ბის კონ ტექ
ს ტ ში მოკ ლედ გან ვი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი მათ გა ნი.

ა) ჰო ლის ტი კუ რი მიდ გო მა
„ინდივიდს გა ნი ხი ლა ვენ, რო გორც ბი ოფ სი ქო სო ცი ა ლურ ერ

თე ულს (Engel, 1977, 1980), რო მე ლიც ემ ყა რე ბა ადა მი ა ნის ჰო ლის
ტი კუ რი ხედ ვის და გო ნე ბა/ ს ხე უ ლის კავ შირს. ფსი ქო მო ტო რი კუ
ლო ბა აერ თი ა ნებს ფი ზი კურ, ემო ცი ურ, სიმ ბო ლურ და შე მეც ნე
ბით ურ თი ერ თ ქ მე დე ბას ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბი სად მი 
 იყოს ბი ოფ სი ქო სო ცი ა ლურ კონ ტექ ს ტ ში და იმოქ მე დოს“.1   

გარ და ამი სა, ჰო ლის ტი კუ რი მიდ გო მა „აქცენტს აკე თებს მოს
წავ ლის მთლი ან  ზრდა ზე, იმის ნაც ვ ლად, რომ ხა ზი გა უს ვას ადა
მი ა ნის გა მოც დი ლე ბის მხო ლოდ კონ კ რე ტულ ნა წი ლებს. ის ხაზს 
უს ვამს მა ტე რი ა ლიზმს და ხელს უწყობს ადა მი ა ნის გა მოც დი ლე
ბას ყვე ლა სფე რო ში: ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ, ემო ცი ურ, სო ცი ა ლურ და 
სხვა“.2  

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის სწავ ლე ბი სას მოს წავ ლეს გან ვი ხი ლავთ 
ბი ო ლო გი უ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით. ბი ოფ სი ქო სო ცი ა ლუ რი მიდ გო მა არის ფარ თოდ 
და ნერ გი ლი მო დე ლი, რა საც იყე ნებს ადა მი ა ნის ფსი ქო ლო გი ა, პე
და გო გი კა, სო ცი ო ლო გია და ა.შ. ბი ოფ სი ქო სო ცი ა ლუ რი მო დე ლის 
პრინ ცი პე ბის რე ა ლი ზე ბი სას, ხდე ბა ადა მი ა ნის სა ჭი რო ე ბის კომ პ
ლექ სუ რად გა აზ რე ბა და შე სა ბა მი სად, შე დე გიც კომ პ ლექ სუ რი ა.

ბ) გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა (მრავალმხრივი 
და ჰარ მო ნი უ ლი აღ ზ რ და)

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა 

1 DR. MARIA DINOLD,University of Vienna., MICHELLE ZITOMER University of 
Alberta, Creating Opportunities for All In Inclusive Dance., Article  January 2015, 
გვ. 46,47. 
2 იქვე.
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მოს წავ ლის  მრა ვალ მ ხ რივ და ჰარ მო ნი ულ აღ ზ რ და გან ვი თა რე
ბას. აქ იგუ ლის ხ მე ბა: 1) ფსი ქო მო ტო რუ ლი გან ვი თა რე ბა; 2) კოგ
ნი ტი უ რი გან ვი თა რე ბა; 3) ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი სა და სო ცი ა ლუ რი 
უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა; 4) ეს თე ტი კუ რი და ზნე ობ რი ვი გან ვი თა
რე ბა. 

ფსი ქო მო ტო რუ ლი  გან ვი თა რე ბა  ხელს უწყობს   აღ ქ მა სა და 
მოძ რა ო ბას   შო რის კავ ში რის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

არის ტო ტე ლეს აზ რით, „ზრუნვა სხე უ ლი სათ ვის უნ და უს წ რებ
დეს ზრუნ ვას სუ ლი სათ ვის. სხე უ ლის შემ დეგ უნ და ვიზ რუ ნოთ მიდ
რე კი ლე ბა თა გან ვი თა რე ბი სათ ვის ისე, რომ მა თი აღ ზ რ და ხელს 
უწყობ დეს გო ნე ბის გან ვი თა რე ბას, ხო ლო სხე უ ლის გან ვი თა რე ბა 
სუ ლის აღ ზ რ დას“.1

„მეცნიერებმა და ამ ტ კი ცეს, რომ ადა მი ა ნის ფსი ქი კუ რი და ფი
ზი კუ რი აპა რა ტი გა ნუ ყო ფე ლი ა. იდე ე ბი, ემო ცი ე ბი, შეგ რ ძ ნე ბე ბი 
სხე უ ლებ რივ ფორ მა ში ასახ ვას პო უ ლობს. ყვე ლა აზ რი, ფიქ რი, 
ემო ცია ფი ზი კუ რად აისა ხე ბა. ეს არის კავ ში რი ფსი ქი კურ სა და  
ფი ზი კურ აპა რატს შო რის“.2  

აღ ნიშ ნულ ას პექტს თუ გან ვი ხი ლავთ კონ კ რე ტუ ლად ცეკ
ვის სწავ ლე ბას თან მი მარ თე ბა ში, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
„ფსიქომოტორული დო მე ნი მო ი ცავს ცეკ ვის უნა რე ბის გან ვი თა
რე ბას, მათ შო რის კუნ თე ბის სიძ ლი ე რეს, მოძ რა ო ბის დი ა პა ზონს, 
გულ სის ხ ლ ძარ ღ ვ თა ამ ტა ნო ბას, წო ნას წო რო ბას, პო ზის გა უმ
ჯო ბე სე ბას, კო ორ დი ნა ცი ას და გამ ძ ლე ო ბას (GreenGilbert, 1992 
Kaufmann 2006). 

Seewaldმა (1993) შე მოგ ვ თა ვა ზა ოთხი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მიდ
გო მა მოძ რა ო ბის აღ სა წე რად: ა) ფუნ ქ ცი უ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე
ლიც ცეკ ვა ში ხაზს უს ვამს ბა ლან სის გა უმ ჯო ბე სე ბას და და ძა ბუ ლო
ბის გან მუხ ტ ვას; ბ) თვი თაქ ტი ვი რე ბის პრო ცესს, რო მე ლიც ცეკ ვა ში 
ფო კუ სი რე ბუ ლია გა მო ხატ ვის ში ნა გა ნად შეს წავ ლა სა და სხე უ ლის 
ცნო ბი ე რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე; გ) სტრუქ ტუ რე ბის მიღ წე ვა, რო მე
ლიც იძ ლე ვა  აღ ქ მი სა და კომ ბი ნა ცი ის შექ მ ნის სა შუ ა ლე ბას. ცეკ
ვა ში შექ მ ნილ მრა ვალ ფე რო ვან მოძ რა ო ბის ნი მუ შებს მივ ყა ვართ 
მოქ ნი ლო ბამ დე და სენ სო რულ  მო ტო რულ ქცე ვამ დე და დ) ცეკ ვა
ში არ სე ბუ ლი ექ ს პ რე სი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბით ინ

1 პედაგოგიკის ისტორია, 1988, გვ. 2930.
2 კვირ კ ვე ლი ა, პრაქ ტი კუ მი დამ წყე ბი მსა ხი ო ბე ბის თ ვის და არა მარ ტო მათ თ ვის, 
2021, გვ. 5152.
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დი ვი დებ სა და მათ ირ გ ვ ლივ  შექ მ ნი ლი გა რე მოს შო რის ურ თი ერ
თო ბე ბის გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბა“.1

კოგ ნი ტი უ რი გან ვი თა რე ბა  ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია 
ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე სრულ ფა სო ვა ნი ჩარ თ ვი სათ ვის და სწავ ლა ს
წავ ლე ბის პრო ცეს ში წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად. ცეკ ვი სას არა ვერ ბა
ლუ რი  სა შუ ა ლე ბით  ხდე ბა  სამ ყა რო ში  არ სე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი სა 
და ობი ექ ტე ბის შე სა ხებ  ინ ფორ მა ცი ე ბის  მი ი ღე ბა გა და მუ შა ვე ბა. 
მა გა ლი თად, „კოგნიტიური ფსი ქო ლო გია შე მეც ნე ბის პრო ცესს გა
ნი ხი ლავს, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის გა და მუ შა ვე ბის თან მიმ დევ რულ 
ეტა პებს, სა დაც თი თო ე ულ მათ განს თა ვი სი უნი კა ლუ რი ფუნ ქ ცია 
აქვს. იგი ეფუძ ნე ბა კოგ ნი ტი ურ მიდ გო მას (პერსპექტივას) და ცდი
ლობს  პა სუ ხი გას ცეს შემ დეგ კითხ ვებს: რო გორ ხდე ბა გა რე სამ
ყა რო დან ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა? რო გორ გა და ა მუ შა ვებს და ინა
ხავს ადა მი ა ნის გო ნე ბა მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას? რო გორ ხდე ბა 
პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა და რა გავ ლე ნას ახ დენს ეს ინ ფორ მა ცია 
ქცე ვა ზე? აღ ნიშ ნულ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად ის შე ი მუ შა ვებს 
ინ ფორ მა ცი ის გა და მუ შა ვე ბის კოგ ნი ტი ურ მო დე ლებს. მა გა ლი თად, 
ერ თ ერ თი ასე თი მო დე ლია მეხ სი ე რე ბის მრა ვალ სა ცა ვი ა ნი მო
დე ლი. კოგ ნი ტი უ რი მო დე ლი დაკ ვირ ვე ბე ბი სა და დას კ ვ ნე ბის სა
ფუძ ველ ზე შექ მ ნი ლი მე ტა ფო რა ა, რო მე ლიც აღ წერს შე მეც ნე ბის 
სტრუქ ტუ რა სა და პრო ცე სებს“.2 

ემო ცი უ რი და სო ცი ა ლუ რი უნა რე ბის  გან ვი თა რე ბა  მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი ა, რო გორც სწავ ლა ს წავ ლე ბის პრო ცეს ში, ასე ვე ადა მი ა
ნებ თან ურ თი ერ თო ბა ში (ჯგუფში მე გობ რო ბა, ემო ცი ე ბის გა მო ხატ
ვა, ემ პა თი ა, პრობ ლე მის გა დაჭ რა, იმ პულ სის კონ ტ რო ლი და სხვა). 

„სწავლის პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ
რებს მოს წავ ლის ემო ცი უ რი უნა რე ბი, რად გან შე საძ ლოა ის მნიშ ვ
ნე ლოვ ნად აფერ ხებ დეს, რო გორც აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თუ ლო ბა სა და 
მო ნა წი ლე ო ბას, ასე ვე სწავ ლის პრო ცესს“.3 

სწავ ლა ს წავ ლე ბის პრო ცეს ში მოს წავ ლის ღელ ვა ხე ლის შემ
შ ლე ლი ფაქ ტო რი ა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ემო ცი ე ბი ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს შე მეც ნე ბით უნარ ზე, რო გო რიც არის: ყუ რადღე ბა, აღ ქ მა, 
მეხ სი ე რე ბა და აზ როვ ნე ბა. 

1 კოგნიტიური განვითარება, shorturl.at/DMRUZ
2 კოგნიტური ფსიქოლოგია, shorturl.at/acIMX
3 იქვე.
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„სოციალური და ემო ცი უ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა ასე ვე 
მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი მოს წავ ლის ქცე ვას თან. არა სა სურ
ვე ლი ქცე ვე ბი, იქ ნე ბა ეს და ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბა ზე უარის თქმა, 
სა კუ თა რი თა ვის თუ სხვი სი და ზი ა ნე ბა მას წავ ლებ ლე ბი სა და სპე
ცი ა ლუ რი მას წავ ლებ ლე ბის თ ვის ხში რად, საკ მა ოდ დიდ გა მოწ
ვე ვას წარ მო ად გენს“.1 აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად 
მოს წავ ლეს შე საძ ლოა სჭირ დე ბო დეს სო ცი ა ლუ რი და ემო ცი უ რი 
უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა ში ხელ შეწყო ბა, რაც ძა ლი ან კარ გად მი
იღ წე ვა სა ცეკ ვაო გან მა ვი თა რე ბე ლი თა მა შე ბი სა და ვარ ჯი შე ბის  
სა შუ ა ლე ბით. 

ეს თე ტი კუ რი და ზნე ობ რი ვი გან ვი თა რე ბა  პი როვ ნე ბის ჩა მო
ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ენი ჭე ბა ეს თე ტი კურ 
აღ ზ რ დას, ვი ნა ი დან აღ ზ რ დის ეს სა ხე ო ბა გამ ჭო ლი კომ პე ტენ ცი ა ა. 
მი სი არ სე ბო ბა თით ქ მის ყვე ლა სფე რო ში შე ი ნიშ ნე ბა, მათ შო რის 
ქო რე ოგ რა ფი ა შიც. უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, ეს თე ტი კუ რი გან ვი თა
რე ბა ადა მი ა ნის ჰარ მო ნი უ ლი გან ვი თა რე ბის ნა წი ლი ა. იგი გუ
ლის ხ მობს მშვე ნი ე რე ბის, სი ლა მა ზის აღ ქ მის, გა გე ბი სა და გან ც დის 
უნა რის გა მო მუ შა ვე ბას. ცეკ ვის სწავ ლე ბი სას ხდე ბა  მოს წავ ლე ებ
ში მშვე ნი ე რე ბის გან ც დის ფორ მი რე ბა და ამას თან ერ თად ქო რე
ოგ რა ფი უ ლი გე მოვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ცეკ ვის მეშ ვე ო ბით გა ზი
ა რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბი გვეხ მა რე ბა სამ ყა როს მშვე ნი ე რე ბი სა და 
სი ლა მა ზის  მას შ ტა ბუ რად აღ ქ მა სა და შე მეც ნე ბა ში. გარ და ამი სა, 
„ქორეოგრაფიული აღ ზ რ და უნ და გა ვი გოთ, რო გორც ფი ზი კუ რად 
და სუ ლი ე რად სრულ ყო ფი ლი, ჰარ მო ნი უ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი 
ისე თი ეს თე ტი კუ რი სუ ბი ექ ტის აღ ზ რ დის პრო ცე სი, რო მელ საც გა
აჩ ნია მშვე ნი ე რე ბის აღ ქ მა შე ფა სე ბის უნა რებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
მი მარ თე ბა სი ნამ დ ვი ლის მოვ ლე ნე ბი სად მი, აქვს მა ღა ლი ეს თე
ტი კუ რი გე მოვ ნე ბა, ინ ტე რე სე ბი, მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, სი ლა მა ზის 
კა ნო ნე ბის, მათ შო რის, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ქო რე ოგ რა ფი უ ლი 
ხე ლოვ ნე ბის ნომ რე ბის მი ხედ ვით მოქ მე დე ბე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე
ლი ეს თე ტი კუ რი კულ ტუ რა, მი სი შე სატყ ვი სი ცოდ ნა, გა მოც დი ლე ბა 
და უნარ  ჩ ვე ვე ბი“.2

1 ტყეშელაშვილი, კუბლაშვილი,  სპეციალური მასწავლებლის გზამკვლევი, 2021, 
გვ. 5859.
2  ჭა ნიშ ვი ლი, ხალ ხუ რი ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ხე ლოვ ნე ბა მოს წავ ლე ახალ გაზ რ დო
ბის აღ ზ რ დის სამ სა ხურ ში, 2000, გვ. 1112.
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გ) შესაძლებლობებზე დაფუძნებული მიდგომა  
ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე ერ თ ვე ბი ან სხვა დას ხ ვა 

შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბი. სწო რედ ამი ტომ, სწავ
ლა სწავ ლე ბის პრო ცეს ში სა ჭი როა ყუ რადღე ბით და ვაკ ვირ დეთ, 
შე ვის წავ ლოთ, ობი ექ ტუ რად შე ვა ფა სოთ და პა ტი ვი ვცეთ თი თო
ე უ ლი მოს წავ ლის ინ დი ვი დუ ა ლურ შე საძ ლებ ლო ბებს, თა ვი სე ბუ
რე ბებ სა და სა ჭი რო ე ბებს. სწავ ლე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
მოს წავ ლემ თა ვად აღ მო ა ჩი ნოს და აღი ა როს სა კუ თა რი სა ცეკ ვაო 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი და შეძ ლოს თვით გან ვი თა რე ბა. ცეკ ვის პრო
ცეს ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე მოს წავ ლე უპირ ვე
ლეს ყოვ ლი სა სწავ ლობს სა კუ თა რი სხე უ ლის მი ღე ბას.

დ) ემო ცი ურ და კოგ ნი ტი ურ ჩარ თუ ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
მიდ გო მა 

ემო ცი უ რი და კოგ ნი ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა  არის წი ნა პი რო ბა 
ფი ზი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სა. სა ცეკ ვაო ჯგუფ ში პე და გოგ  ქო რე ოგ
რა ფის მი ერ და დე ბი თი ემო ცი ის გა მო ხატ ვა მოს წავ ლე ებ ში იწ ვევს 
მო ტი ვა ცი ის ამაღ ლე ბას და სა სურ ვე ლი ქცე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბას.  
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ცეკ ვით სი ა მოვ ნე ბის გან ც და და მო კი დე ბუ ლია 
ჯგუფ ში შექ მ ნილ პო ზი ტი ურ გან წყო ბა ზე. 

ე) მულ ტი მო და ლუ რი მიდ გო მა
ცეკ ვის სწავ ლი სას უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ბუ ნე ბის უმარ

ტი ვეს ფსი ქი კურ პრო ცესს  შეგ რ ძ ნე ბა სა და აღ ქ მას. სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვე ბი ცხად ყოფს, რომ „შეგრძნების პრო ცე სის აღ მო ცე ნე ბის 
გა რე შე აღ ქ მა შე უძ ლე ბე ლი ა. სხვაგ ვა რად თუ არა, შეგ რ ძ ნე ბის 
შემ წე ო ბით  ჩვენ არაფ რის ცოდ ნა არ შეგ ვიძ ლია არც ნივ თე ბის 
ფორ მებ ზე, არც მოძ რა ო ბის ფორ მებ ზე. შეგ რ ძ ნე ბე ბის სა ხით მო
ცე მუ ლია გა რე გამ ღი ზი ა ნებ ლის ენერ გი ის გარ დაქ მ ნა ცნო ბი ე რე
ბის ფაქ ტად. აღ ქ მის ში ნა არ სი შეგ რ ძ ნე ბე ბის მა სა ლა ზე აიგე ბა: 
ცხა დი ა, რომ ფე რის, ბგე რის, სუ ნის, გე მოს, ტემ პე რა ტუ რის, სი მაგ
რის თუ სირ ბი ლი სა და სხვა თვი სე ბა თა შეგ რ ძ ნე ბე ბის გა რე შე საგ
ნის აღ ქ მა შე უძ ლე ბე ლი ა“.1 

ვ) სინ თე ზუ რი თე რა პი უ ლი მიდ გო მა (მუსიკათერაპია და  ცეკ
ვით / მოძ რა ო ბი თი თე რა პი ა) 

ადა მი ა ნის მდგო მა რე ო ბა შედ გე ბა ხუ თი ძი რი თა დი კომ პო ნენ
ტის გან: ბი ო ლო გი უ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი, შე მეც ნე ბი თი, სუ ლი ე რი 
და სო ცი ა ლუ რი, რომ ლე ბიც  ერ თ მა ნეთ თან მუდ მივ ურ თი ერ თ ქ

1 ნათაძე, ზოგადი ფსიქოლოგია, 1981, გვ. 4041.
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მე დე ბა ში ა. ერ თი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ახ დენს გავ ლე ნას მე ო რე ზე და 
პი რი ქით. ხუ თი ვე მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას ემ სა ხუ რე ბა ხე
ლოვ ნე ბის  თე რა პი ა, რომ ლის მი მარ თუ ლე ბებ საც წარ მო ად გენს 
მუ სი კა თე რა პია და ცეკ ვით / მოძ რა ო ბი თი თე რა პი ა. ინ კ ლუ ზი უ რი 
ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე ვი ყე ნებთ სინ თე ზურ თე რა პი ას, სა დაც ვა
ერ თი ა ნებთ მუ სი კა თე რა პი ი სა და ცეკ ვის / მოძ რა ო ბი თი თე რა პი
ის ტექ ნი კებს. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მით მოს წავ ლე გან ვი თა რე ბის 
თვალ საზ რი სით იღებს მეტ სარ გე ბელს და გაკ ვე თი ლიც გა ცი ლე
ბით ეფექ ტუ რი ხდე ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სინ თე ზუ რი თე რა პი უ ლი მიდ გო მა და აქ
ტი ვო ბე ბი შე მუ შავ და ანა ღვი ნი აშ ვი ლი სა და მუ სი კო თე რა პევტ  
თა მარ ჟორ და ნი ას შე მოქ მე დე ბი თი  თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ცეს
ში.  აქ ტი ვო ბებ მა აპ რო ბა ცია გა ი ა რა 9 თვის  მან ძილ ზე  სხვა დას ხ
ვა შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე, ომ გა მოვ ლილ, უკ რა ი ნელ ბავ შ ვებ თან 
World Vision Internationalის სა ქარ თ ვე ლოს ფი ლი ალ ში, პრო
ექტ  „UKRAINE CRISIS RESPONSE IN GEORGIA“1 ფარგლებში და 
პარალელურად დაინერგა ინკლუზიურ საცეკვაო სკოლა „ანისში“, 
როგორც ინოვაციური თერაპიული სესია საქართველოში. 

9 თვის მან ძილ ზე  სინ თე ზუ რი აქ ტი ვო ბე ბის უწყ ვეტ პრო ცეს ზე 
დაკ ვირ ვე ბამ გვაჩ ვე ნა ძა ლი ან კარ გი შე დე გი. ასე თი ტი პის აქ ტი
ვო ბებ მა უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა ხე ლი შე უწყო მოს წავ ლე ე ბის  გან
წყო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, მრა ვალ ფე რო ვა ნი უნა რე ბის გან ვი თა რე
ბა სა და  ჯგუფ ში ინ ტეგ რა ცი ას.   

წი ნამ დე ბა რე სა კითხის გან ხილ ვის სა ფუძ ველ ზე შეგ ვიძ ლია 
თა მა მად ვთქვათ, რომ   მოს წავ ლის სწავ ლის სტი ლის გან საზღ
ვ რი სას რო დე საც ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლოთ VAkის მო დე ლით  ეს დაგ
ვეხ მა რე ბა  სწავ ლე ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი მიდ გო მე ბის მიზ ნობ რი
ვად გა მო ყე ნე ბა ში.  ამით უზ რუნ ველ ვ ყოფთ ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის 
გაკ ვე თილ ზე ყვე ლა მოს წავ ლის თა ნა ბარ  ჩარ თუ ლო ბას და წარ
მა ტე ბას.

1  შე ნიშ ვ ნა: პრო ექტი  „UKRAINE CRISIS RESPONSE IN GEORGIA“ , მენ ე ჯე რი ქე
თე ვან ქი მოს ტე ლი
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Abstract

In dance lessons, in many cases, teacherchoreographers find it 
difficult to correctly determine the student’s learning style and use 
diverse teaching approaches, which should ensure equal involvement 
of all students in the group.

In response to the mentioned challenges, we have developed an 
original innovative model of an inclusive dance lesson and teaching 
approaches based on choreographic pedagogy, inclusive education 
methodology, and four years of our pedagogical practice in integrated 
dance groups.

The developed lesson model is social, primarily focused on 
developing students’ basic dance skills (14 skills) and implementing 
choreographic performances. In addition, we also use a synthetic 
therapeutic approach in the teaching process, where the techniques 
of music therapy and dance/movement therapy are combined.

By teaching dance in the inclusive dance class, we try to achieve 
harmony of mind, soul, and body, improve students’ general skills 
and emotional sphere, and promote socialization and integration into 
society.

To achieve the mentioned work goals, it is necessary to consider 
each student’s learning style in the inclusive dance class. 



87

Art Science Studies #3 (90), 2022

Learning style is a characteristic of a person and a preferred 
way of understanding, acquiring, processing, storing, and retrieving 
information that facilitates the process of acquiring knowledge and 
skills. For many, any method of delivery is acceptable, but we prefer 
one or the other. There are many models for classifying learning 
styles, but the most common among them is the VAK (Visual, 
Auditory, Kinaesthetic) model, which categorizes according to three 
main learning styles and methods: visual (visual), auditory (auditory), 
and kinesthetic (bodily).

The VAK (Visual, Auditory, Kinaesthetic) teaching model fully 
corresponds to the form of the inclusive dance lesson. It is important 
to consider each style to accommodate students of different dance 
abilities in the teaching process.

In the process of an inclusive dance lesson, the teacher should 
determine which learning style to guide with a particular student and 
then apply teaching approaches.

We use a variety of approaches when teaching inclusive dance 
classes. These are: 

1. holistic approach; 
2. developmentoriented approach; 
3. capacitybased approach; 
4. an approach focused on emotional and cognitive involvement; 
5. multimodal approach; 
6. synthetic therapeutic approach (music therapy and dance/

movement therapy). 
 
Let’s briefly consider each of them in the context of teaching 

inclusive dance.
1. A holistic approach „emphasizes the whole growth of the 

learner, rather than emphasizing only specific parts of the human 
experience. It emphasizes materialism and promotes human 
experience in all areas: intellectual, emotional, social, and more.“

2. Developmentoriented approach (multifaceted and harmonious 
education): In the inclusive dance class, great importance is 
attached to the student’s multifaceted and harmonious education 
development. This means: 1) psychomotor development; 2) 
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cognitive development; 3) development of emotional intelligence 
and social skills; 4) aesthetic and moral development.

3. Abilitybased approach: „Every student is unique with their 
individual physical and mental characteristics, abilities, emotions, 
interests, personal experiences, academic needs, and learning 
styles, which must be taken into account during instruction“.

4. Emotional and cognitive engagementoriented approach: 
Emotional and cognitive engagement is a prerequisite for 
physical engagement. The expression of positive emotion by the 
teacherchoreographer in the dance group leads to an increase 
in motivation and the implementation of the desired behavior. 
The feeling of enjoying dancing is related to the positive mood 
created in the group. The role of the teacher in this case is 
immeasurably great.

5. Multimodal approach: when overcoming difficulties in an 
inclusive dance lesson, the multimodal (multisensory) learning
teaching method is a kind of strategy and „golden key“, during 
which two or three modalities of sensation are involved. A 
multimodal approach allows for the activation of different 
sensory channels. „If a student has a weakly developed modality 
when using multisensory strategies, it is compensated by a 
stronger modality“.

6. Synthetic therapeutic approach (music therapy and dance/
movement therapy): In inclusive dance classes, we use different 
directions established in music therapy in synthetic activities, 
namely: a) analytical music therapy; b) cognitive behavioral 
music therapy (CBMT) and c) NordoffRobbins music therapy. Let 
us briefly describe all three directions.
 
Based on the discussion of the present issue, we can confidently 

say that when determining the student’s learning style, when we are 
guided by the VAk model, it will help us to use a variety of teaching 
approaches in a targeted manner. This ensures equal participation of 
all students in the inclusive dance class.
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