
ძვირფასო მეგობრებო,

წარმოგიდგენთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
უწყვეტი განათლების ცენტრის საბავშვო უნივერსიტეტის განვითარების პროექტს.

მარინა ლომოური

თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის განვითარების პროექტი

განათლების სისტემის, უპირველესად - სასკოლო განათლების დღევანდელი მდგომარეობა
უკიდურესად არადამაკმაყოფილებელია.

2008-2009 წლიდან თსუ–საბავშვო უნივერსიტეტი აქტიურად მუშაობს განათლების სასკოლო
რგოლთან, როგორც თსუ-ის ბაზაზე, ასევე ადგილებზე - რეგიონებში და სოფლად. უკანასკნელ
წლებში ამ მუშაობის პოზიტიური შედეგებიც გამიკვეთა. მაგრამ ასევე ცხადი გახდა, რომ
მოსახლეობის განათლების მდგრადი გაუმჯობესების მისაღწევად მეტად ქმედითი,
სისტემატური ძალისხმევაა საჭირო.

აუცილებლად მიგვაჩნია სკოლასთან მუშაობის კომპლექსური, კოორდინირებული პროგრამის
ამოქმედება. ამ პროგრამის პირველ ეტაპად თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის რეგიონული
სისტემის ჩამოყალიბება მიგვაჩნია - აქვე - არაქართულენოვან სკოლებთან მუშაობის
აუცილებლობაა აღსანიშნავი. პროგრამა ხელს შეუწყობს სკოლას, ხარისხობრივად
გააუმჯობესოს სწავლ/სწავლების დონე. შედეგად, უნივერსიტეტში მაღალი სტანდარტის
სასკოლო განათლების მქონე აბიტურიენტთა კონტიგენტის მოდინებას უზრუნველყოფს.

საკითხის დაყენება

უნივერსიტეტის პრიორიტეტული ამოცანა – მაღალი სტანდარტის საუნივერსიტეტო
განათლების მქონე, კომპეტენტური, კონკურენტუნარიანი კურსდამთავრებულის გამოშვებაა. ამ
შედეგის მიღწევის წინაპირობას შესატყვისი სტანდარტის სასკოლო განათლების არსებობა
წარმოადგენს. სკოლიდან მოსულ კონტიგენტს აუცილებლად უნდა გააჩნდეს საუნივერსიტეტო
პროგრამის დაძლევის პოტენციალი, წინააღმდეგ შემთხვევაში საუნივერსიტეტო განათლების
დონის დაქვეითება გარდაუვალია. ამიტომ დროულია, რომ თსუ მეტი აქტიურობით ჩაერთოს
სასკოლო განათლების პროცესებში,  სკოლას სწავლების ხარისხის აწევაში დაეხმაროს.
სასურველია ამ სფეროში თსუ–ის პროფესორ–მასწავლებლებისა და დოქტორანტების
საქმიანობის  წახალისება და ხელშეწყობა.

ამრიგად,

თსუ–ის სკოლასთან მუშაობის აუცილებლობა გამომდინარეობს თსუ-ის სტრატეგიული
მიზნიდან, რომელიც ითვალისწინებს:



 მაღალი სტანდარტის საუნივერსიტეტო განათლების მქონე, კომპეტენტური,
კონკურენტუნარიანი კურსდამთავრებულის გამოშვებას;

 თსუ-ის, როგორც საუნივერსიტეტო განათლების რეგიონული ლიდერის, პოზიციების
განმტკიცებას.

თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის უმთავრესი ამოცანა, უმაღლეს სასწავლებელში მოსული
აბიტურიენტის მომზადების დონის მკვეთრი გაუმჯობესების ხელშეწყობაა, ხოლო ამ ამოცანის
გადაწყვეტის აუცილებელ წინაპირობას კი ღონისძიებათა კომპლექსური პროგრამა
წარმოადგენს, რომლის განხორციელება ერთიან მეთოდოლოგიურ ხედვას, სისტემურ,
კოორდინირებულ  საქმიანობას გულისხმობს.

საკითხის მიმოხილვა

სკოლაში არსებული სიტუაციის შესახებ

საქართველოში სასკოლო განათლების მდგომარეობის შესახებ გარკვეული შთაბეჭდილების
შექმნა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ საჯარო ინფორმაციაზე
და უცხოურ კვლევებზე დაყრდნობითაა შესაძლებელი.

უკანასკნელი წლების PISA და TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
კვლევები ავლენს ქართული სასკოლო განათლების ხარისხის ვარდნას ადრინდელი
“საბჭოური” დონიდან (ანუ საშუალო/ევროპულ - რაც რამდენიმე ყოფილ რესპუბლიკას
შენარჩუნებული აქვს) მესამე სამყაროს (აზია-აფრიკის) ჩამორჩენილი ქვეყნების დონემდე. ეს
ეხება ბაზისურ სკოლაში როგორც მშობლიური ენის (წიგნიერება), ასევე მათემატიკისა და
საბუნებისმეტყველო საგნების ცოდნის დონეს.

უნივერსიტეტების სკოლასთან თანამშრომლობის უცხოეთის გამოცდილება:

ევროპის, აშშ-ს, იაპონიისა და ინდოჩინეთის სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების
უნივერსიტეტების ყურადღება სკოლის მიმართ იმდენად ტრადიციული, აქტიური და
მრავალფეროვანია, რომ ასეთი ყურადღების არარსებობის შემთხვევის პოვნა ძალიან
გაჭირდებოდა.

დღეს მოწინავე სახელმწიფოებში საყოველთაოდ გავრცელებული მიდგომაა, რომ
უნივერსიტეტი სასკოლო განათლების ხარისხის ამაღლების მძლავრ ფაქტორად და
ხელისუფლების სტრატეგიული პარტნიორად არის აღიარებული.



მაგალითისათვის მოვიყვანთ აშშ-ს პრეზიდენტის, ბარაკ ობამას სიტყვას, რომელიც მან 2009
წლის 27 აპრილს, ამერიკის მეცნიერებათა  ეროვნული აკადემიის ყოველწლიურ სხდომაზე
წარმოსთქვა.

მრავალ ყურადსაღებ მოსაზრებასთან ერთად, ობამამ, აღნიშნა რა გულისტკივილით, რომ
ამერიკელი მოსწავლეები TIMSS-ის მონაცემებით ჩამორჩებიან ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
საგნებში, მოუწოდა  უნივერსიტეტების პროფესორებსა და მეცნიერებს „შევიდნენ საკლასო
ოთახებში“, რათა სკოლის მერხიდან დაიწყოს მომავლის მშენებელი  ახალგაზრდა
ამერიკელი მეცნიერების, მკვლევარების, ინჟინრების  კოჰორტის ფორმირება.

სასკოლო განათლების სავალდებულობა საშუალებას აძლევს როგორც ცივილიზებულ
დასავლეთს, ასევე უსწრაფესად განვითარებად აღმოსავლეთს, არ დაკარგონ არც ერთი
მაღალი IQ-ს (130 და მეტი) მქონე მოზარდი, რისთვისაც სკოლებში სისტემატურად ტარდება
მკაცრი და მიუკერძოებული ტესტირებები. გამოვლენილი ნიჭიერი ბავშვები, პირველ რიგში -
სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, შემდგომ სახელმწიფოს ყურადღების და
მზრუნველობის ქვეშ ექცევიან.

უნივერსიტეტების სკოლასთან მიმართების ფორმები მრავალგვარია. ერთ-ერთი, მაგრამ არა
ერთადერთი თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტიც არის. ევროპის მრავალ უნივერსიტეტთან
არსებული საბავშვო უნივერსიტეტები გაერთიანებულნი არიან EUCU NET – the European
Children's Universities Network სისტემაში, რომელსაც 2011 წელს თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტიც
შეუერთდა.

საზოგადოდ, უნდა ითქვას, რომ უნივერსიტეტებთან არსებული საბავშვო უნივერსიტეტების
მუშაობის ფორმები მრავალფეროვანია და განხორციელება მხოლოდ  რესურსის არსებობაზეა
დამოკიდებული.

თსუ-ის სკოლასთან მუშაობის გამოცდილება

თსუ-ს სკოლასთან მუშაობის მდიდარი გამოცდილება აქვს - აქ პირველ რიგში უნდა
აღინიშნოს, რომ, როგორც ჩანს (სხვა ინფორმაცია არ მოგვეპოვება) საქართველოს
უნივერსიტეტებიდან მხოლოდ თსუ-ში ჩამოყალიბდა სკოლასთან მუშაობის სისტემური  და
საკმარისად შედეგიანი  პროექტი, თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტი - რომელშიც მოსწავლეების
გაწევრიანება თავისუფალი და უსასყიდლოა.

უკანასკნელ წლებში თსუ-ის სკოლასთან მუშაობა გააქტიურდა. თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის
პროექტი, რაც თბილისისა და რეგიონების საჯარო და კერძო სკოლებთან მუშაობას
გულისხმობს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-
ერთი პრიორიტეტი გახდა.



თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის საქმიანობის ფარგლებში, უნივერსიტეტში მიმდინარეობს
„ნორჩთა სკოლების“ პროგრამები მოსწავლეებისათვის - ლექციები, ლაბორატორული
მეცადინეობები, კონფერენციები, ვიქტორინები და ა.შ., სისტემატურად ეწყობა გასვლითი
ღონისძიებები რეგიონის სკოლებში, შეხვედრები რეგიონების სკოლების მოსწავლეებთან და
პედაგოგებთან.

ერთ-ერთი ამოცანა, რომელსაც ჩვენ ვისახავთ სკოლებთან ურთიერთობის დროს, არის თსუ-
ის, როგორც ქვეყნის პირველი და მთავარი უნივერსიტეტის, პრეზენტაცია. მოსწავლეებთან
თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის ყოველი შეხვედრის დროს ამ ასპექტს განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა. განსაკუთრებით პოპულარული გახდა მოსწავლეთა ექსკურსიები პირველ
კორპუსში, ბიბლიოთეკაში, უნივერსიტეტის სხვადასხვა მუზეუმში.

მოსწავლეებისა და უნივერსიტეტის დაახლოებას ემსახურება პროექტები „თსუ-დესპანი“,
„გაიცანი შენი პროფესია“ - რომლის ფარგლებშიც სტუდენტები უნივერსიტეტსა და საკუთარ
სპეციალობებს აცნობენ მოსწავლეებს.

აღსანიშნავია აგრეთვე პროექტი „თსუ ეკო კლუბი“ და „სტუდენტთა და მოსწავლეთა
სადისკუსიო კლუბი“. ამ კლუბების საქმიანობა გასცდა თსუ-ის საზღვრებს, ფილიალები
ინერგება საჯარო და კერძო სკოლებში.  კლუბის მუშაობა საკმაოდ ეფექტურია, დიდად უწყობს
ხელს მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების განვითარებას. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ
განვავითარეთ სადისკუსიო კლუბის მუშაობის ფორმატი, როგორც არაფორმალური
განათლების მიცემის მეთოდოლოგია, რითიც ჩვენი უცხოელი (EUCU.NET-ს წევრი)
კოლეგებიც დაინტერესდნენ.

აშკარაა, რომ დღევანდელ პირობებში, სასკოლო განათლების და განსაკუთრებით ზუსტი და
საბუნებისმეტყველო საგნების ცოდნის ხარისხის ასაწევად, მეცნიერების მიმართ მოსწავლეთა
ინტერესის გაღვიძებაა საჭირო, რასაც ჩვენ, თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის საქმიანობში,
ყოველთვის ვითვალისწინებთ - ტარდება, ლექციები და ლაბორატორული მეცადინეობები
ასტრონომიაში, მათემატიკაში, თეორიულ და ექსპერიმენტულ ფიზიკაში, ქიმიაში,
კონფერენციები და ვიქტორინები ბიოლოგიაში, გეოგრაფიაში და სხვ. მუშაობს ასევე ნორჩ
ეკონომისტთა, იურისტთა, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლები.

წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს ციფრებით გამოხატვა მხოლოდ მიახლოებით
შეგვიძლია, მაგრამ გვაქვს საფუძველი ვთქვათ, რომ თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტი, სხვადასხვა
აქტივობით, ხვდება წელიწადში არა ნაკლებ 3000-3500 მოსწავლეს.

ჩვენი გამოცდილებით, მოსწავლეებთან მრავალმხრივი, აქტიური მუშაობა მე-7, მე-8 კლასიდან
უნდა დაიწყოს, რათა ჯერ კიდევ ბაზისურ სკოლაში მოხდეს სათანადო მონაცემების მქონე
მოსწავლეების დაინტერესება მეცნიერებით, თსუ-ში მოზიდვა, სპეციალურ სასწავლო, კვლევით



და სხვ. პროგრამებში ჩართვა, ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია საკითხის დაყენებისა და
პრობლემის კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება.

ვფიქრობ, სასკოლო განათლების საფეხურზე ეფექტური ზემოქმედების განხორციელების
ქმედითი გზა, საუნივერსიტეტო სკოლის დაარსება იქნებოდა. ეს შეიძლება იყოს 2 ან 3 წლიანი
საგანმანათლებლო პროგრამა, ევროპის  სხვადასხვა ქვეყანაში კლასიკური გიმნაზიის,
ლიცეუმის ან კოლეჯის დასახელებით ცნობილი, რომელიც უნივერსიტეტისათვის
მოსამზადებელ შუალედურ საფეხურს წარმოადგენს და რომლის მიზანი სასკოლო
განათლების ხარვეზების შევსებაა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ თსუ-ს აქვს რამდენიმე
ნაკლებად დატვირთული შენობა - მაგ., ყოფილი თეუსუს შენობები ავლაბარში, რუსთავსა და
ქუთაისში, ამ პროექტის განსახორციელებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა პრაქტიკულად
არსებულად შეიძლება ჩაითვალოს.

რაც შეეხება საუნივერსიტეტო სკოლის აკადემიურ უზრუნველყოფას, ეს პროექტი უნდა
განხორციელდეს თსუ-ის პედაგოგიკის ინსტიტუტთან ერთად და გახდეს პედაგოგიკის
მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის პრაქტიკული ბაზა.

პერსპექტიული პროექტები

მოსწავლეებში მეცნიერების მიმართ ინტერესის გაღვიძების, ინტელექტუალური განვითარების
ხელშეწყობის რამდენიმე გზა გვაქვს დასახული:

 თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის რეგიონული სისტემის ჩამოყალიბება, მუშაობა
არაქართულენოვან სკოლებთანდან;

 ინტერდისციპლინარული ვორკშოპები მოსწავლეებისა და
მასწავლებლებისათვის;

 სამეცნიერო-პოპულარული ელექტრონული ან ნაბეჭდი ჟურნალი.

პროექტების მოკლე მიმოხილვა:

თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის რეგიონული სისტემა

პროექტის მოკლე აღწერილობა



თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის რეგიონული სისტემა თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში
თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის საქმიანობის განვითარებას გულისხმობს:

 საქართველოს რეგიონულ ცენტრში ან მსხვილ ქალაქში შეირჩევა ერთ-ერთი,
სათანადო ინფრასტრუქტურის მქონე სკოლა, რომელსაც შემდგომ ამ პროექტის
„საყრდენი სკოლა“ეწოდება; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა
არაქართულენოვანი სკოლების ჩართვას პროექტში;

 რეგიონის/ქალაქის სკოლებიდან შეირჩევა სხვადასხვა მეცნიერებით (დაინტერესებული
მოსწავლეები;

 შემუშავდება ლექციების, ლაბორატორული მეცადინეობების ერთიანი პროგრამა,
რომელსაც მოისმენენ რეგიონის/ქალაქის სკოლებიდან შერჩეული მოსწავლეები;

 იმ შემთხვევაში, თუ სკოლის პედაგოგები ამის სურვილს გამოსთქვამენ, მათ მეთოდური
დახმარება  გაეწევათ;

 ლექციებს, ლაბორატორულ მეცადინეობებს, დისკუსიებს, საუბრებსა და სხვა
აქტივობებს თსუ-ის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები (მაგისტრანტები,
დოქტორენტები) ჩაატარებენ. ამ საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებას ვთავაზობთ,
აგრეთვე, რეგიონის უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს.

ინტერდისციპლინარული ვორკშოპები მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის;

პროექტის იდეა

სასკოლო განათლების ერთ-ერთი ხარვეზი, რომელიც უნივერსიტეტში მოსულ
პირველკურსელს გარკვეულ სირთულეს უქმნის - არის სკოლაში მიღებული ცოდნის
ფრაგმენტულობა, თვალთახედვის სივიწროვე, პრობლემის ანალიზისა და შეფასების
ცალმხრივობა, სტერეოტიპული  აზროვნება.

ვორკშოპის მიზანია, რაიმე კვლევითი ამოცანა, აქტუალური საკითხი ან პრობლემა
წარმოჩნდეს და განხილულ იქნას კომპლექსურად, სხვადასხვა მეცნიერების, კონცეპტუალური
მიდგომის ან ფილოსოფიური თვალთახედვის კუთხიდან, მაგ.: ეკოლოგიური პრობლემები,
ისტორიული ფაქტები, საზოგადოებრივი ცხოვრების საკითხები და ა.შ.

სემინარის საკითხები მომზადდება წინასწარ, თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის მიერ,
პროფესორებისა და სტუდენტების დახმარებითა და მონაწილეობით.  იმისათვის, რომ
ვუზრუნველყოთ მოსწავლეებისა და მასწავლებლების აქტიური ჩართულობა სემინარის
მუშაობაში - სემინარს წინ წაუძღვება საინფორმაციო ლექციები შერჩეული საკითხების
გარშემო, წახალისებული იქნება საკითხის ორიგინალური ხედვა, დისკუსიებში მონაწილეობის
სურვილი, საკუთარი პოზიციის გამოხატვისა და დაცვის უნარი.



პროექტი დამუშავების სტადიაშია.

სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი მოსწავლეებისათვის

პროექტის იდეა

მოზარდების საყოველთაოდ ცნობილი კომპიუტერზე მიჯაჭვულობა გვაიძულებს, ანგარიში
გავუწიოთ ამ ფაქტს და კომპიუტერი და ინტერნეტი საერთო განათლების დონის ამაღლების
ერთ-ერთ იარაღად ვაქციოთ. ამისათვის - თსუ-საბავშვო უნივერსიტეტის ელ.გვერდს
დაემატოს ელ.ჟურნალის ფორმატში მოქცეული, სასწავლო და სამეცნიერო-პოპულარული
ინფორმაციების შემცველი მასალები, ასევე - გზამკვლევები, მოკლე საიფორმაციო წერილები
და სხვ.

იგივე საინფორმაციო სივრცე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მასწავლებლებისათის დამხმარე
მეთოდოლოგიური მასალების გამოსაქვეყნებლად.

მიღწევადია, რომ ელ.ჟურნალი მისაწვდომი გახდეს მაქსიმალურად მეტი სკოლისათვის და
უკუკავშირის რეჟიმში იმუშაოს.

პროექტი დამუშავების სტადიაშია.

შენიშვნა: რა თქმა უნდა, სასურველი იქნებოდა, ნაბეჭდი სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალის
გამოცემა.


