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   შესავალი 
 
საგანმანათლებლო სივრცეში საქმიანობა 

მუდმივად გვაფიქრებს, რომ თანამედროვე 
საზოგადოების ცნობიერების  მომზადება  სულ 
უფრო გართულებული და დინამიკური რეალობის 
ადეკვატური აღქმისათვის, პერმანენტული და 
უწყვეტი პრობლემაა, რომელსაც დაუღალავი 
შრომა და განვითარება სჭირდება. მით უმეტეს, 
დღესდღეობით  ეს პრობლემა მწვავედ დგას.  
თანამედროვე  განათლება უნდა ითვალისწინებდეს 
ნებისმიერ გამოძახებაზე სწორი პასუხის გაცემის ანუ 
მომავლის განჭვრეტის უნარს.  ჭადრაკის ენით რომ 
ვთქვათ თავისი განვითარების უახლესი ნაბიჯის 
გათვლა რომ შეძლოს.  

ამ  მიზნის მისაღწევად  თანამედროვე 
ადამიანის აღზრდის სისტემაში აუცილებელია 
ცვლილებების შეტანა. უნდა შეიქმნას განათლების 
ახალი სისტემა. ეს დასაჩქარებებელი პროცესია. 
რამდენადაც უწინ ასე მწვავედ არასდროს 
იგრძნობოდა საზოგადოების განვითარებისა და 
მასთან დაკავშირებული პრობლემების დინამიკა.  

ავღნიშნოთ, რომ ინფორმაციულ 
საზოგადოებაზე გადასვლის შესაძლებლობა 
პრობლემურია, თუ მოზარდებს განათლების 
დაწყებით საფეხურზე არ გამოვუმუშავებთ 
ინფორმაციასთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევებს.   

განათლების ახალმა სისტემამ ადამიანების 
ფასეულობითი ორიენტაციის სისტემა იმ 
იდეოლოგიის ბაზაზე უნდა ჩამოაყალიბოს, 
რომელიც საუკეთესოდ უპასუხებს როგორც 
საზოგადოების, ისე მისი შემადგენელი სოციალური 
ჯგუფების  თუ ცალკეული პიროვნებების  
განვითარების მიმდინარე და სამომავლო 
ამოცანებს. ამ პრინციპს ყველა საგანმანათლებლო 
სისტემა ასწლეულების განმავლობაში იცავდა და  
მომავალში მნიშვნელოვანი ტრანსფორმირებას 
ალბათ არ უნდა მოველოდეთ. 

ზემოდ ნათქვამიდან გამომდინარე 
საზოგადოებრივი განვითარების თანამედროვე 
ეტაპზე რეალიზაციისთვის პირველ რიგში, 
არსებული საგანმანათლებლო სისტემების 
სტრატეგიული ნაკლოვანებების განსაზღვრა და 
განათლების უპირატესი განვითარების 
მიმართულებების დასახვაა საჭირო.  

განვიხილოთ ეს საკითხები საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო სისტემების გამოყენებისა და 
შესწავლის კუთხით. ავღნიშნოთ, რომ, ეს 
განათლების ახალი სისტემის ერთ-ერთი 
თავისებურებაა, იმ სისტემისა, რომელიც ახლა 
იქმნება და საპილოტე რეჟიმში მოწოდებულია 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. 
თუმცა, ავღნიშნავ რომ მათი შესაძლებლობები 
ხარისხობრივად ახალი შედეგების მისაღწევად 
ფართოდ უნდა იქნეს გამოყენებული.  

გავიხსენოთ, რომ, ნებისმიერი 
საგანმანათლებლო  პროცესი ყოველთვის იყენებს 
სინფორმაციო სისტემებს, რომ;ლებსაც მეტ-
ნაკლები ეფექტურობით შეუძლია ადამიანის ან 
სოციალური ჯგუფის ცნობიერებაში საჭირო 
იდეოლოგიური ნორმებისა და ღირებულებითი 
ორიენტაცირების ჩანერგვა. მათი ფორმირების 
სიჩქარე საინფორმაციო სისტემის სიმძლავრით 
განისაზღვრება. ნათელია, რომ განათლების ახალ 
სისტემაში, საზოგადოებრივი ცნობიერების 
გლობალური გარდაქმნის პოზიციიდან 
გამომდინარე, გამოყენებული საინფორმაციო 



სისტემა მეტად მძლავრი უნდა იყოს და 
მეორეხარისხოვან ამოცანათა გვერდის ავლით 
კარდინალურად პრობლემების გადაწყვეტისკენ 
უნდა იყოს მიმართული. ტელევიზიისა და 
რადიომაუწყებლობის რეგიონალური და 
გლობალური სისტემების, კომპიუტერული 
ქსელების, ინფორმატიკისა და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების ახალი, მაღალეფექტიანი 
საშუალებების გამალებული განვითარება 
სრულიად ახალ შესაძლებლობებს იძლევა. უკვე 
დღეს ეს შესაძლებლობები ისეთია, რომ მათ 
მრავალი მილიონი ადამიანის ინდივიდუალური და 
კოლექტიური ცნობიერების მიზანმიმართული 
მართვა შეუძლიათ და ახალმა საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებმა უკვე დაამტკიცეს თავიანთი 
შესაძლებლობები. კლასიკურ განათლებას, 
ჩვეულებრივ, ვიაზრებთ  როგორც ცოდნისა და 
კულტურის წინა თაობებიდან  დღევანდელთათვის 
გადაცემა. ასეთი მიდგომით განათლებას სულ 
უფრო ნაკლებად შეუძლია თანამედროვე 
ცხოვრების მოთხოვნათა დაკმაყოფილება და ეს  
იმიტომ, რომ თანამედროვე ცხოვრება რომელიც 
სულ უფრო ჩქარი ტემპით ვითარდება, უახლესი 
წარსულისგანაც კი სრულიად განსხვავდება.  

თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესმა, 
ასეთი სწრაფი განვითარების გამო, ადამიანთა 
ცნობიერების ფორმირება არა მარტო 
თანამედროვე მოთხოვნათა, არამედ ხვალინდელი 
დღის გათვალისწინებითაც უნდა მოახდინოს. ე.ი. 
არსებითად მომავალზე უნდა იყოს 
ორიენტირებული.  

თანამედროვე ინფორმაციული 
საზოგადოების განვითარების საკითხები 
მრავალმხრივი და კომპლექსურია. მინდა სტატიაში 
გამოვყო პრობლემები, რომელსაც ზოგად და 
უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში და 
კადრების მოძიების დროს ვაწყდები. უმაღლეს 
სასწავლებელში პირველ კურსელ  სტუდენტს არ 
აქვს ინფორმაციასთან მუშაობის უნარ-ჩვევები, რაც 
აფერხებს მის  სასწავლო პროცესში ეფექტიან 
ჩართვას. ასევე ახალგაზრდა კადრებთან მუშაობისა 
და ტრენინგის ჩატარების დროს იკვეთება მათ მიერ 
დამოუკიდებლად, თვით-განვითარების, 
თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების 
უნარების დაბალი დონე.  საკითხის განხილვის 
შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ერთ-ერთი 
გზა, პრობლემის მოსაგვარებლად არის ის, რომ 
აღნიშნული უნარ-ჩვევების გამომუშავება მოზარდმა 
უნდა დაიწყოს საგანმანათლებლო პროცესის 

ადრეულ საფეხურზე. განათლების ახალი სისტემის 
განსაზღვრა და განვითარება თანამედროვე 
ადამიანის აღზრდის  წინაპირობაა. ინფორმატიკისა 
და პროგრამირების ელემენტების შესწავლა 
დაწყებით კლასებში მნიშვნელოვანი ეტაპია 
მოსწავლეების მოსამზადებლად  მომდევნო 
საფეხურების საგანმანათლებლო და 
ინფორმაციული კულტურის ფორმირების   
პროცესისთვის, კერძოდ, მაღალი დონის 
კომპიუტერული განათლების  მისაღებად.  
კომპიუტერული, ინფორმაციული განათლების  
მიღება და ინფორმაციული კულტურის   
ფორმირება  ინფორმატიზაციის პროცესის მთავარი  
საკითხია და აუცილებელია ინფორმაციულ 
ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული საკითხების 
შესწავლა განათლების ყველა საფეხურზე, რაც 
მოსწავლის აზროვნების თანამედროვე სტილის 
ფორმირებას განაპირობებს. 

 
 
   ინფორმატიკა და პროგრამირების  ცნებები 

დაწყებით საფეხურზე 
 
 მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩემს მიერ 

დაფუძნებულ კერძო სკოლაში „ღონე ქვეყნისა“  
ტარდება ახალი ტიპის გაკვეთილები. რომელიც 
აძლიერებს განათლების ეროვნული მიზნების 
განხორციელების პროცესს. ერთი-ერთი ასეთი 
გაკვეთილია „ინფორმატიკა და პროგრამირების 
ცნებები“. ახალი ტიპის გაკვეთილი სკოლაში 
ტარდება ფაკულტატურული საგნის სახით  და  
საგანზე დასწრება სავალდებულოა კონკრეტული 
კლასის ყველა მოსწავლისათვის[1] .საგნის მიზანია 
მოსწავლეებს ასწავლოს ინფორმაციის რაობა,  
მასთან დაკავშირებული საკითხები და 
პროგრამირების ელემენტები (ცხრილი 1) [2,4]. 
მოამზადოს მოსწავლე პროგრამირების 
გაკვეთილებისათვის.    განუვითაროს [1,2,4]: 

o ცოდნა და გაცნობიერება; 
o ცოდნისა და გაცნობიერების 

გამოყენება   
              (თეორიიდან პრაქტიკაში გადატანა); 

o ინფორმირებული დასკვნის გამოტანა; 
o საკომუნიკაციო უნარები; 
o შემდგომი სწავლის უნარი. 

საგნის სწავლება მოსწავლეებში ანვითარებს 
ინსტრუმენულ, ინტერპერსონალურ, სისტემურ 
კომპეტენციებს, რაც ამზადებს და აძლიერებს მათ 
აზროვნებას სხვა სავალდებულო საგნის 



წარმატებულად  სწავლებისათვის, სასწავლო 
პროცესისადმი შემოქმედებითად 
დამოკიდებულებისათვის. [3] უყალიბებს 
ინფორმაციასთან დამოკიდებულების  კულტურას, 
ზოგადი განათლებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს. 
საგნისთვის განკუთვნილია შეფასების პრინციპები. 
მათ შორის, ხდება მოსწავლის მიერ  სხვა 
დისციპლინებზე აზროვნების ფორმების 
გამოყენებაზე დაკვირვება. საჭირო 
საგანმანათლებლო რესურსებიდან გამოიყენება 
აუდიტორიული მეცადინეობები, კომპიუტერული 
ლაბორატორია, კომპიუტერული ქსელი და სხვა 
თვალსაჩინოებები.  გამოიყენება სწავლისა და 
სწავლების მეთოდები მოსწავლეთა ასაკობრივი 
თავისებურებების გათვალისწინებით.  

საგანმანათლებლო პროცესის 
განვითარება იმავდროულად კულტურისა და 
მეცნიერების დაჩქარებულ განვითარებას ნიშნავს. 
ესაა თანამედროვე განათლების მნიშვნელოვანი 
განსხვავება ახლო წარსულის კლასიკური 
განათლებისაგან. კლასიკური განათლება 
ძირითადად  მეცნიერებისა და კულტურის 
მიღწევების მომხმარებელია. თანამედროვე 
განათლება კი ასტიმულირებს მათ განვითარებას, 
სახავს განვითარების პრიორიტეტებს და 
განსაზღვრავს წინსვლის უახლეს და სტრატეგიულ 
მიზნებს. განათლების პროცესი უნდა 
ხელმძღვანელობდეს მკაფიო მიზნებითა და 
ამოცანებით, ესაა პრიცნციპული ორიენტაცია 
მომავალზე. რომელიც გამოიხატება წინმსწრები 
განათლების კონცეფციით. ამ მიმართულებით 
მოძრაობის მიზანია მოვასწროთ ადამიანების 
ცხოვრებისა და პროფესიული მოღვაწეობისათვის 
დროული მომზადება გარემომცველი სამყაროს 
სულ უფრო დაჩქარებული ტემპებით 
განვითარებისა და ცვლილებების პირობებში. ამ 
ძირითადი ამოცანიდან გამომდინარეობს 
ადამიანებში ახალი, ნოოსფერული 
მსოფმხედველობის ფორმირება და ამ პროცესის 
უწყვეტობის, პერმანენტულობის უზრუნველყოფა.  
სასკოლო განათლების პრობლემა უაღრესად 
აქტუალურია. უნდა აღინიშნოს, რომ მწვავედ დგას 
პედაგოგთა უკმარისობის და კვალიფიკაციის 
პრობლემა. ჩამოთვლილი   ამოცანების 
გადაწყვეტა თანამედროვე საინფორმაციო 
სისტემების გამოყენების გარეშე ნაკლებად 
პერსპექტიულია. უნდა გავუსვათ ხაზი, იმას, რომ 
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
ცოდნის მიღების საშუალებას წარმოადგენენ  და 

განათლების სისტემაში დიდ გარდაქმნებს 

ახორციელებენ. ცოდნის შეძენის მიზნებს, ამოცანებს 
და მეთოდებს ისევ ადამიანი განსაზღვრავს და ამ 
კუთხით პრობლემები გადასაწყვეტია.    

თანამედროვე საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები თავის დაღს ასვამს ინფორმაციების 
იმ წყაროებს და ურთიერთქმედებებსაც, რომელზეც 
სწავლებისა და შესწავლის პროცესია დაფუძნებული 
და შეაქვთ  ცვლილებები სწავლების 
ხანგრძლივობაში, ადგილსა და ტემპებში. 
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
თავისებურება ისაა, რომ მათი დახმარებით 
საგანმანათლებლო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, 
მთავარია მომხმარებელმა იცოდეს მისი 
მიზნობრივად გამოყენება. ამ პრობლემის 
მოგვარებისაკენ ერთ-ერთი გზა, კონკრეტულ 
შემთხვევაში, ზემოთ ხსენებული აქტივობაა, 
რომელიც არა მარტო    
საგნობრივ ცოდნას, არამედ  დინამიურ, ფუნქციურ 
ცოდნას  იძლევა, რაც ინფორმაციული 
საზოგადოების შექმნის ხელშემწყობი პროცესია. 

  
III დასკვნა 

II-VI კლასებში  პროგრამირების ცნებების 
სწავლების საკითხები, რომელთა  შესწავლა,  ხელს 
უწყობს განათლების მაღალ საფეხურებზე 
კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ  
საკითხებისადმი  დაინტერესებას,   ინფორმაციული 
საზოგადოებისათვის აუცილებელი  
კომპეტენციების,  ინფორმაციასთან ურთიერთობის 
კულტურის  ფორმირებას.  

N 2-3-4 კლასი N  
1. ინფორმაცია 13. ალგორითმები 
2. ინფორმაციის  სიდიდე 14 მოქმედება და მოქმედების 

შესრულება 
3. ინფორმაციის აღქმის 

სახეები 
15 სასაუბრო ენები და კოდები 

4. ინფორმაციის 
ორგანიზების ხერხები 

16 მანქანური ენა 
5. ინფორმაციული 

პროცესები 
17 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

და მათი შესაძლებლობები 
6. ინფორმაციის 

თვისებები 
18 ორობითი კოდი 

7. ინფორმაციის მოძებნა 
და ანალიზი 

19 სიმრავლე 
8. ადამიანის  

საქმიანობის 
მოწესრიგება 
ინფორმაციის 
საშუალებით 

20 სისტემები. ქვესისტემები. 
ელემენტები 

9. ინფორმაციის შენახვის 
საშუალებები 

21 სისტემის სტრუქტურა 
10. ინფორმაციის 

გადაცემის 
საშუალებები 

22 დადებითი და უარყოფითი 
გამონათქვამები. 

11. ინფორმაციის 
დამუშავების 
საშუალებები 

23 ლოგიკური კავშირები. ლოგიკური 
ოპერაციები 

12. კომპიუტერის 
აგებულება 

24 მოდელირება 



გაკვეთილები   ტარდება კერძო დაწყებით 
სკოლაში „ღონე ქვეყნისა“ . პრაქტიკამ აჩვენა, რომ 
აღსაზრდელებს უნვითარდებათ შემეცნებითი 
ინტერესი საგნის მიმართ; იზრდება  
ინფორმატიკასთან დაკავშირებული ცოდნის 
არეალი. უნვითარდებათ მეხსიერება, ყურადღება, 
დაკვირვებულობა, აბსტრაქტული და ლოგიკური 
აზროვნება, ანალიზის, დასკვნის გაკეთებისა და 
ცოდნის ტრენსფერის  უნარი. 
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