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ანალიტიკური წერა
სამუშაოდ გეძლევათ 70 წთ.

გაითვალისწინეთ: ამ ფურცლებზე შესრულებული ნაწერები არ მოწმდება. თქვენი ნაშრომი
შეფასდება მხოლოდ პასუხების ფურცლის მიხედვით.

დავალება I – გადაწყვეტილების დასაბუთება
დავალებაში მოცემულია გადასაწყვეტი საკითხი, მისი გადაჭის ორი შესაძლო გზა და
ორი პირობა. გააკეთეთ არჩევანი ერთ-ერთი შესაძლებლობის სასარგებლოდ
მოცემული პირობების გათვალისწინებით. მოიყვანეთ არგუმენტები თქვენი
არჩევანის დასასაბუთებლად და კრიტიკულად შეაფასეთ საკითხის გადაჭრის მეორე
შესაძლო გზა.
მიხეილს სურს, გახდეს ინჟინერი. მას აქვს ორი არჩევანი:
(1) ჩააბაროს ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, სადაც ძირითად საგნებს
გამოცდილი სპეციალისტები ასწავლიან. რამდენიმე მათგანს გასული საუკუნის 80იან წლებში მიღებული აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო პრემია ინჟინერიის
დარგში. ლექტორები დიდ დროს უთმობენ სტუდენტებთან მუშაობას.
პრაქტიკული
მეცადინეობები
ტარდება
ლაბორატორიებში,
რომლებიც,
ძირითადად, ძველი დანადგარებით არის აღჭურვილი. უნივერსიტეტში ხშირად
ეწყობა საერთაშორისო კონფერენციები, რომელშიც მონაწილეობენ მსოფლიო
მნიშვნელობის სპეციალისტები.
თავისუფალი დრო სტუდენტებს შეუძლიათ გაატარონ უნივერსიტეტის
სააქტო დარბაზში, ჩაატარონ სხვადასხვა ღონისძიება, საკუთარი ინსტრუმენტებით
გამართონ კონცერტები. უნივერსიტეტში არის სპორტული დარბაზი, სადაც
სტუდენტებს შეუძლიათ ითამაშონ კალათბურთი, ხელბურთი და სხვ.
(2) ჩააბაროს საინჟინრო უნივერსიტეტში, სადაც პროფესორ-მასწავლებლები
არიან გამოცდილი სპეციალისტები, რომელთა ნაწილს განათლება უცხოეთში აქვს
მიღებული. ისინი ხშირად დადიან მივლინებით უცხოეთში და მათ მაგივრად
ლექციებს ასისტენტები ატარებენ. ინჟინერიის ფაკულტეტს აქვს კარგად
აღჭურვილი თანამედროვე ლაბორატორია, სადაც სტუდენტებს შეუძლიათ
ექსპერიმენტული კვლევების ჩატარება. უნივერსიტეტს აქვს გაცვლითი
პროგრამები მეზობელი ქვეყნების უნივერსიტეტებთან.
სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს რეკვიზიტებითა და მუსიკალური
ინსტრუმენტებით აღჭურვილი სტუდენტური კლუბი; არის, ასევე, საცურაო აუზი
და კაფეტერია.
თქვენი აზრით, რომელი უნივერსიტეტი უნდა აირჩიოს მიხეილმა, თუ მას სურს:
- მიიღოს კვალიფიციური განათლება.
- ჰქონდეს აქტიური, საინტერესო სტუდენტური ცხოვრება.
დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება, მოიყვანეთ არგუმენტები თქვენი თვალსაზრისის
გასამყარებლად.
ნაწერი არ უნდა იყოს 100 სიტყვაზე ნაკლები.
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დავალება II – მსჯელობის ანალიზი

განათლების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციამ N ქალაქის
სკოლებში ჩაატარა ტესტირება სხვადასხვა საგანში მოსწავლეთა ცოდნის
შესამოწმებლად, დაწყებითი საფეხურის დამამთავრებელ ეტაპზე, მე-4 კლასის
ბოლოს. ზოგიერთმა სკოლამ უარი თქვა კვლევაში მონაწილეობაზე – მათ ტესტირება
დიდ დატვირთვად მიიჩნიეს ამ ასაკის ბავშვებისათვის. კვლევის მიხედვით, ყველაზე
მაღალი დონე მათემატიკაში A სკოლის მოსწავლეებს აქვთ. ცნობილია, რომ A სკოლა
დაწყებით კლასებში ყოველწლიურად ატარებს შიდა სასკოლო ტესტირებებს.
ქალაქის B სკოლა არ იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ კვლევისათვის
შერჩეულ სკოლათა შორის. დირექციამ გადაწყვიტა თავისი მოსწავლეების ცოდნის
დონის შემოწმება და საკუთარი ძალებით ჩაატარა ტესტირება, რის საფუძველზეც
დაასკვნა, რომ მის მოსწავლეებს, კვლევაში მონაწილე სკოლების მოსწავლეებთან
შედარებით, ყველა საგანში ცოდნის დაბალი დონე აქვთ.
B სკოლის დირექციამ გადაწყვიტა, გაიზიაროს A სკოლის გამოცდილება და
მოსწავლეთა ცოდნის დონის ასამაღლებლად დანერგოს დაწყებითი კლასების
მოსწავლეთა ყოველწლიური შიდა სასკოლო ტესტირება ყველა საგანში.

გააანალიზეთ, რამდენად დამაჯერებელი და საკმარისია ტექსტში მოცემული
ინფორმაცია იმისათვის, რომ B სკოლის დირექციის გადაწყვეტილება, მის მიერ
გამოტანილი დასკვნა და პრობლემის გადაჭრის გზა ადეკვატურად მივიჩნიოთ.

ნაწერი არ უნდა იყოს 100 სიტყვაზე ნაკლები.
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