ავტორი: ლეო ჯანჯღავა, სექტორი 3-ის მკვლევარი

როგორ მივიღოთ განათლება
სახლიდან გაუსვლელად?

ადამიანებს ხშირად გვაქვს ახალი უნარების შეძენის სურვილი და მოთხოვნილება.
ამით გვსურს, ჩვენივე თავი დავაკმაყოფილოთ იმ ფაქტით, რომ განათლების კუთხით
ჩვენი სოციალური სტატუსი ცოტათი მაინც გაიზარდა. ამასთან, ღამით უფრო
მშვიდადაც დაგვეძინება, თუ გვეცოდინება, რომ პროდუქტიული დღის შემდეგ,
გუშინდელზე 1%-ით უკეთესები ვართ. დღეს ციფრულ სამყაროში, ამის გაკეთება
შესაძლებელია სახლიდან გაუსვლელადაც კი. თუ ოდესმე
ჰარვარდში

სწავლა

გინატრიათ,

ამ

სიამოვნებისათვის

ოქსფორდში ან
ოქსფორდისაკენ,

ჰარვარდისაკენ, იელისაკენ, ან თუნდაც ტარტუსაკენ მიმავალი თვითმფრინავის
ბილეთის ყიდვა შეიძლება არც კი დაგჭირდეთ, განსაკუთრებით კი იმ პირობებში,
როცა კორონავირუსი ახალ რეალობას გვთავაზობს. უბრალოდ #დარჩითსახლში,
ჩართეთ

თქვენი

პერსონალური

კომპიუტერი,

გამოიყენეთ

კორონავირუსის

„ნაჩუქარი“ სახლში ყოფნის დღეები თქვენს სასარგებლოდ და მიიღეთ განათლება
ტახტიდან, სამზარეულოს მიგიდიდან ან თუნდაც ლოგინიდან.
დღეს დისტანციური მუშაობისა და განათლების პირობებში ბევრმა პრესტიჟულმა
უნივერსიტეტმა, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებამ არაერთ რესურსზე, უფასო
წიგნებსა და ონლაინ-კურსებზე წვდომის შესაძლებლობა მოგვცა, რისი თავმოყრაც ამ

სტატიაში ვცადეთ. უამრავი წიგნი შეგიძლიათ წაიკითხოთ ახლა, ზუსტად ახლა! თუ
აკადემიურ სფეროში ხართ, მაშინ ამ ყველაფერს ემატება ასი ათასობით აკადემიკური
ნაშრომი მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან.
აქვე დავამატებთ იმ საინტერესო ფაქტსაც, რომ მე-17 საუკუნეში, შავი ჭირის
ინგლისში გავრცელების გამო, კემბრიჯის უნივერსიტეტიდან ყველა სტუდენტი
დაითხოვეს, მათ შორის ისააკ ნიუტონიც. ზუსტად იმ პერიოდში, სოციუმისგან
იზოლირებულმა მეცნიერმა აღმოაჩინა მიზიდულობის კანონი და მათემატიკის
სისტემა კალკულუსი. მაგრამ ნიუტონი ერთადერთი შემოქმედი არ ყოფილა, ვისაც
იზოლაციის პერიოდში გაუნათდა გონება. უილიამ შექსპირმა მე-16 საუკუნეში, ისევ
შავი ჭირის პერიოდში, იზოლაციაში დაწერა მაკბეტი, მეფე ლირი და ანტონი და
კლეოპატრა.
მოკლედ, ჩაუჯექი, რა იცი, რა შეიმოქმედო ან აღმოაჩინო?!

უფასო ონლაინ კურსები მსოფლიოს პრესტიჟული უნივერსიტეტებისაგან:
დავიწყოთ edX-ითა და Coursera-თი . სერიოზულად, ამ ორზე კარგ, უფასო
ონლაინ პლატფორმას ვერ იპოვით, თუ მსოფლიოს პრესტიჟული უნივერსიტეტების
კერძოდ კი Ivy League-ის წევრი უნივერსიტეტების კურსებს ეძებთ.

რა არის Ivy League?
ეს არის სპორტული ლიგა, რომელშიც ჩრდილო-აღმოსავლეთ აშშ-ის 8
ყველაზე პრესტიჟული და ცნობილი უნივერსიტეტი ერთმანეთს ერკინება. თუმცა,
აღსანიშნავია, რომ Ivy League-მა სპორტზე მეტად, სახელი საკუთარი წევრი
უნივერისტეტების პრესტჟულობით დაიმკვიდრა. ეს უნივერსიტეტებია: ჰარვარდი,
კორნელი, პრინსტონი, იელი, კოლუმბია, პენსილვანია, ბრაუნი და დართმუთი. ამ
ეტაპისთვის ისინი 450 აქტიურ ონლაინ-კურსს გვთავაზობენ, რომელთა აღმოჩენაც აქ
შეგიძლიათ.

როგორ ხდება ეს?
ეს ყველაზე ადვილია. მაგალითად, მოგეწონათ ფილოსოფიის შესავლის
კურსი, რომელსაც edX-ზე ედინბურგის უნივერსიტეტი ატარებს. დარეგისტრირდებით
კურსზე (ასობით ან ათასობით სხვა მოხალისესთან ერთად), რომელიც დაიწყება
მოცემულ თარიღში. კურსი რამდენიმე კვირა გაგრძელდება, ხშირ შემთხვევაში არა

უმეტეს
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კვირისა,

ზოგი

უფრო

ნაკლებიც.

ყოველ

კვირას

უნივერსიტეტი

გამოაქვეყნებს ონლაინ ლექციას, ახალ წასაკითხ მასალასა და პატარა ტესტებს,
რათა თქვენ მიერ წინა კვირის განმავლობაში შესწავლილი მასალის ცოდნა
შემოწმდეს. აი ასე გაივლით ჰარვარდისა და სხვა უნივერსიტეტების კურსებს ზემოთ
ხსენებულ ონლაინ პლატფორმებზე.
ასევე არსებობს Lynda , Skillshare

და სხვა პლატფორმები, რომელთა

მეშვეობითაც არა მხოლოდ უნივერსიტეტის კურსებს გაივლით უფასოდ, არამედ
ყოველთვიური გადასახადი წვდომას მოგცემთ კიდევ სხვა ათასობით მასტერკლასზე,
რომელსაც აღნიშნული სფეროს პროფესიონალები გასწავლიან. არ დაგავიწყდეთ,
რომ არსებობს პლატფორმები, რომლებიც ჰიბრიდული (უფასო მასტერკლასის
კურსების) სისტემით მუშაობს, მაგალითად Khan Academy და Udemy.

უფასო წიგნები და ონლაინ ბიბლიოთეკები:
და რა თქმა უნდა, წიგნები. კორონავირუსმა მართლაც რომ გამოაღვიძა ბევრში
„რამდენი ხანია ამის წაკითხვა მინდა“, ან

რაც პროფესიული ცხოვრება დაიწყე,

ალბათ გითქვამს „ნეტა კითხვის დრო მქონდეს“. დამიჯერე,

შორს ნუ გაიხედავ,

შეიძლება ჩვენი მშობლებივით საჯარო ბიბლიოთეკებიდან
წიგნების რამდენიმე დღით გამოტანა არ გვჭირდება,
მაგრამ რა ვქნათ, თუ გვინდა, რომ საერთაშორისო
ბიბლიოთეკებს გავეცნოთ? გავეცნოთ დღესვე!
ნიუ იორკის საჯარო ბიბლიოთეკამ 300 ათასი
წიგნი უფასოდ ხელმისაწვდომი გახადა.
ფილადელფიის ბიბლიოთეკას კი ეს სერვისი
უკვე ჰქონდა. რაც შესაძლებლობას მოგცემთ, რომ
წიგნების ონლაინ ვერსიები რამდენიმე კვირის
განმავლობაში შეინახოთ, წაიკითხოთ და დააბრუნოთ, როგორც
ჩვეულებრივი ტრადიციული ბიბლიოთეკის შემთხვევაში იზამდით, ოღონდ
ციფრულად.
თუკი უნივერსიტეტის სტუდენტი ბრძანდებით, გირჩევთ გამოიყენოთ ჰარვარდისა
და კემბრიჯის უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკები, სადაც დიდი რაოდენობის აკადემიურ
მასალას, სახელმძღვანელოსა თუ სამეცნიერო სტატიას მიაგნებთ. ეს განათლების
მიღების ჩინებული წყაროა, რომელიც აკადემიური დაბრკოლებების გადაჭრაში
დაგეხმარებათ.

მაგრამ, თუ უცხოური არ გინდათ და ქართული გირჩევნიათ, არ ინერვიულოთ
და არ დაგავიწყდეთ, როგორც ზედაზენის რეკლამა ქადაგებს „ქართული ნიშნავს
საუკეთესოს“. საბა გვთავაზობს ასობით უფასო ქართულ და ინგლისურენოვან წიგნს.
თუ ფიზიკურად კითხვას ვერ ახერხებთ, არც ეგ არის პრობლემა, საბა ზოგი წიგნის
აუდიო ვერსიასაც გთავაზობთ, რომლებსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ, სადაც და როცა
გაგეხარდებათ. თუ ეს სერვისი თქვენთვის ხელსაყრელია, თვიური გადასახადის
გადახდა მათ ყველა წიგნზე წვდომას მოგცემთ და ნებისმიერი აუდიო წიგნის
მოსმენასაც შეძლებთ. აღსანიშნავია, რომ საბას აპლიკაციაც აქვს, სადაც 6000-ზე მეტ
უფასო წიგნს გთავაზობთ.
თუ საქართველოს ეროვნულმა არქივმა დაგაინტერესათ, შეგიძლიათ მათ ვებ
გვერდსაც ესტუმროთ და ქართული ისტორიული ტექსტები, ციფრულად ორიგინალში
წაიკითხოთ.

ნასა
თუ სკოლაში მეგობრებს მათემატიკის დავალებებს აწერინებდით და ფიზიკოსობა
გინდოდათ ან ახლა სწავლობთ ამ ორიდან ერთ-ერთს, მაშინ გაგეხარდებათ იმის
გაგება, რომ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ NASA-ს
მთლიანი, დიახ, მთლიანი მედია ბიბლიოთეკა ფოტოებით, ვიდეოებითა და ხმებით. NASA-მ
კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა წინ და თავის
ბიბლიოთეკას საავტორო უფლება მოაცილა,
რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ მასალის გამოყენება
თქვენს პროექტებშიც შეგიძლიათ. რას ელოდებით,
აღმოაჩინეთ სამყარო!

მუზეუმები:
განათლების მიღება არა მხოლოდ კითხვით, არამედ სხვა

საინტერესო

აქტივობებითაცაა შესაძლებელი. მაგალითად, ხელოვნებასთან ზიარებით. თუ
მუზეუმში სიარული გიყვართ, მაგრამ კორონავირუსმა დროებით სახლში დაგსვათ და
თქვენს მოგზაურობასაც ხელი შეუშალა, მაშინ შეგიძლიათ სახლიდან გაუსველად
ესტუმროთ მათ. დიდ მუზეუმებს თავიანთი შენობების ვირტუალიზება ახასიათებთ.
შესაბამისად, შეგიძლიათ ვირტუალურად დაათვალიეროთ ისეთი საოცარი მუზეუმები,
როგორებიცაა პარიზის ლუვრი , ამსტერდამის რაიქსმუზეუმი , ბრიტანეთის მუზეუმი ,

პარიზის ორსეის მუზეუმი ,

ბერლინის

პერგამონის მუზეუმი, ამსტერდამის ვან
გოგის მუზეუმი , ფლორენციის უფიცის
გალერია და მრავალი სხვა. მართალია
პარიზსა და ამსტერდამში შეიძლება ვერ
„დაჩექინდეთ“, სამაგიეროდ გეცოდინებათ,
რომ ვან გოგის ავტოპორტრეტი პარიზში,
ორსეის მუზეუმშია გამოფენილი და არა
ამსტერდამის ვან გოგის მუზეუმში, რაც არ
უნდა ალოგიკურად ჟღერდეს ეს.
პ.ს:

ვაშინგტონ

პოსტმა

აგრეთვე

გამოსცა სტატია ამერიკულ და ევროპულ მუზეუმებზე და ეროვნულ პარკებზე,
რომლის დათალიერებაც შეგიძლიათ აქ.

ლიდერთა ჰაბის ონლაინ-პლატფორმა:
თუ კიდევ გაინტერესებთ განათლების სფეროში არსებული 70-ზე მეტი
ონლაინ-შესაძლებლობა, ესტუმრეთ სექტორი 3-ის ლიდერთა ჰაბის პლატფორმას.
მოკლედ ასეა, ადამიანს შეგიძლია რაც გინდა ის წაართვა, მაგრამ განათლებას
ვერ წაართმევ. ახლა კი შეგიძლიათ, დაისვენოთ, განვითარდეთ და მიიღოთ
სიამოვნება. #დარჩითსახლში და გამოიყენეთ Covid-19-ის მიერ გამოწვეული
იზოლაცია თქვენს სასარგებლოდ.

