
 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აუტიზმის ცენტრის 

საქმიანობის პოპულარიზაცია და შესაძლებლობათა გაზრდა 

(PR შემადგენელი) 

 

ნინო ფრანგულაიშვილი, მარინე ასანიძე, 

მარიამ პერტაია, თამარ ბერიძე 

 

სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მეცნიერებათა და ხელოვნების  ფაკულტეტზე  საზოგადოებრივი ურთიერთობის 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად 

 

მედია, ჟურნალისტიკა და კომუნიკაცია: პრაქტიკა, კვლევა 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნატალია თვალჭრელიძე, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის თეატრის ხელმძღვანელი 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თბილისი, 2014 

 
1 

 



როგორც წარდგენილი სამაგისტრო ნაშრომის ავტორები, ვაცხადებთ, რომ ნაშრომი 

წარმოადგენს ჩვენს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ 

აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ 

მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო 

წესების შესაბამისად.  

 

ნინო ფრანგულაიშვილი 

მარინე ასანიძე 

მარიამ პერტაია 

თამარ ბერიძე 

     20/06/2014 წ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



აბსტრაქტი 

 

აუტიზმი არის დავადება, რომელიც მსოფლიო მასშტაბებს მოიცავს. მისი  საბოლოო 

განკურნება  ფაქტობრივად შეუძლებელია, თუმცა სამედიცინო  ექსპერტებმა კვლე-

ვების შედეგად შეიმუშავეს ის ხერხები თუ გზები, რომელთა დახმარებითაც  აუტისტი 

ადამიანების სოციალიზაციის  პრობლემა ნელ-ნელა უკან დაიხია. ამ კუთხით საქა-

რთველოში არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაა.  არსებობს  მხოლოდ რამდენიმე 

ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს  სკოლამდელი ასაკის  აუტისტი ბავშვების განა-

თლებასა და თვითრეალიზების საკითხებს. სახელმწიფოს ჩართულობა  მაღალი პრო-

ცენტულობით ვერ შეფასდება ასევე მცირეა მედიის როლი მსგავსი ცენტრების 

პოპულარიზაციის  კუთხით.  

ჩვენი მიზანია, ავამაღლოთ საზოგადოების ცნობიერება, იმის შესახებ რომ, აუ-

ტიზმის მქონე  მოზარდები საჭიროებენ განათლებას და დასაქმებას, შევქმნათ ისეთი 

PR პროექტი, რომელიც სოციუმს მიაწოდებს ინფორმაციას აუტიზმის შესახებ, 

შეუქმნის წარმოდგენას და გაათვიცნობიერებინებს, რომ აუტიზმი არ არის წინაღობა 

აქტიური ცხოვრებისთვის, რომ ჩვენ ერთად შეგვიძლია დავამსხვრიოთ სტ-ერეოტიპი. 

  ნაშრომის  წერისას ჩვენ  რამდენჯერმე  შევხვდით და ვესაუბრეთ ილიას უნივე-

რსიტეტთან არსებული  წმ. გიორგის სახელობის  ბავშვთა  აუტიზმის ცენტრის  პრეზი-

დენტს  ქ-ნ სოფიო კერესელიძეს და  ჩვენი მიზნის  განხორციელება, სწორედ, 

აუტიზმის  ცენტრის  პოპულარიზაციით გადავწყვიტეთ.   

  პირველ რიგში ჩავატარეთ გამოკითხვა რათა გაგვეგო, თუ,  რა  იცის საზოგადოებამ  

აუტიზმის შესახებ  და  სმენიათ თუ არა  ცენტრის არსებობაზე. სწორედ, ამის შემდეგ  

გავწერეთ ჩასატარებელი აქტივობების გეგმა.   

  აქტივობები  დავგეგმეთ  ისე, რომ ძირითადი აქცენტი  წმ. გიორგის  ბავშვთა 

ცენტრზე   გაკეთებულიყო.   
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  პიარ აქციები  ატარებს  საინფორმაციო ხასიათს და  აღსაზრდელებიც აქტიურად 

არიან ჩართულნი  პროექტში. 

  ჩვენი აზრით,  საზოგადოების  აქტიურობა და  ჩართულობა  გამოიღებს სასურველ 

შედეგს და  სათანადო  ყურადღება  მიექცევა ცენტრის განვითარებას და პოპულარიზა-

ციას. 

 

 საძიებო სიტყვები: აუტიზმი, ბავშვები, აუტიზმის ცენტრი 

 

 

Abstract 

Autism is a disease that involves the world. The ultimate cure is practically impossible, but 

medical experts have developed as a result of the research methods and the ways in which 

autistic people's socialization problems began - slowly retreated. In this regard, the situation 

in Georgia is not so good. There are only a few centers that provide preschool-aged autistic 

children in matters of education and self-realization. The role  of government is  not  as high 

as  it should be, also  media  is  paying attention on this problem. 

Our aim is to raise public awareness about the Autism . This  children who have  autism 

syndrome need education and employment. Because of  this  we  created a PR project which 

will help society to get  an information about  Autism, that autism is not an obstacle to an 

active life, that together we can break the stereotype. 
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During the  process of writing  we  have  met with  the  president of  Autism  center   Mrs. 

Sophio   Kereselidze several times. We started fulfilling our  Project with  the popularization 

of the centre.  

First of all, we made a survey to find out what does publicity know about autism and about  

the center's existence. After  this  We have planned the  PR activities. 

We have made  informational  activities and  have  included  the  children from the centre. 

We  hope  that  this  Project will  raise the awareness about  autism and will help  the centre  

in future development.  
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