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როგორ შეძლო ავსტრალიის  CQ-უნივერსიტეტმა სოციალური 
ინოვაციის შესახებ თეორიისა და პრაქტიკის საგნის ზოგად 

კურიკულუმში ინტეგრირება



წარმოიდგინეთ, უნივერსიტეტის ყოველი კურსდამთავრებული, მიუხედავად სპეციალ- 
ობისა, იქნება ეს მმართველი ინჟინერი, დაწყებითი სკოლის ფსიქოთერაპევტი, თუ ციფ- 
რული მედიის სპეციალისტი, სოციალური ცვლილების განსახორციელებლად საჭირო 
პრაქტიკული უნარებით რომ იყოს აღჭურვილი.

რთული წარმოსადგენია, რომ თანამედროვე ეპოქაში, მაშინ, როდესაც სტუდენტები კა- 
რიერას მათი საქმიანობის შესაძლო გავლენის მოხდენის პერსპექტივის მიხედვით ირჩე- 
ვენ, სადაც დამსაქმებლები კურსდამთავრებულთაგან პრობლემის გადაწყვეტის, კრიტიკ- 
ული აზროვნების, შემოქმედებითობის და გუნდში მუშაობის უნარებს ითხოვენ - ჯერ კიდევ 
არავის უფიქრია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება უნივერსიტეტმა თითოეული კურსდამთავ- 
რებული ცვლილების განხორციელებისთვის საჭირო უნარებით ისე აღჭურვოს, რომ მათ 
შემდგომში კომპლექსური სოციალური საკითხების დაყენება და არსებული პრობლემების 
გადაწყვეტა დამოუკიდებლად შეძლონ.         

                                                                                                                                                                            
სოციალური ინოვაციის შესახებ თეორიის და პრაქტიკის საგნის ზოგად კურიკულუმში 

ინტეგრაციის პროცესი CQ - უნივერსიტეტმა ხუთი წლის წინ დაიწყო, რის შედეგადაც 
ავსტრალიურ საზოგადოებაში სოციალური ცვლილების განხორციელებისა და ლიდერო- 
ბის უნარი მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. თითოეულ დისციპლინაში სოციალური ინოვა- 
ციის ისეთი ელემენტები ჩაინერგა, როგორიცაა გამძლეობა, შემოქმედებითობის უნარი, 
ემპათია, ცნობისმოყვარეობა, თანამშრომლობისა და სისტემურად ფიქრის უნარი; სას- 
წავლო კურსის თითოეულ დონეზე ისწავლება სოციალური ინოვაციის შესახებ მასალის 
გარკვეული ნაწილი. სწორედ ასეთი მიდგომით მოხერხდა თითოეული სტუდენტის შესა- 
ბამისი ცოდნით აღჭურვა და აგრეთვე იმის უზრუნველყოფა, რომ თითოეულ კურსდამ- 
თავრებულს თამამად და სრული კომპეტენციით შეუძლია პრაქტიკაში პოზიტიური სოცი- 
ალური ცვლილების ინიცირება.

CQ - უნივერსიტეტში მიღებული ნებისმიერი ხარისხის სოციალური გავლენის ცოდნის 
ელემენტებით გამდიდრება, პირველ რიგში, კეთილი ნების შედეგია: ‘საზოგადოება დღი- 
თიდღე უფრო ნათლად აცნობიერებს, რომ ორგანიზაციებს სოციალური ინოვაციის უნა- 
რების მქონე ისეთი პერსონალი სჭირდება, რომელიც კომპლექსურ სისტემებში კონკ- 
რეტული პრობლემის დანახვას შეძლებს, ამ პრობლემას მომხმარებელზე ორიენტირებუ- 
ლი მიდგომით გადაწყვეტს, და ამავე დროს, ცვლილების მართვის პროცესში გამძლე- 
ობასა და ემპათიას გამოამჟღავნებს’ - აცხადებს პროფესორი კლომპი, უნივერსიტეტის 
ვიცე - კანცლერი და პრეზიდენტი.

‘სტუდენტების მიერ მიღებული სარგებელი სრულიად ნათელია: ჩვენ ვზრდით გლობა- 
ლური სამყაროს მოქალაქეებს, ვისაც მსოფლიოში საკუთარი ადგილის პოვნა და ცვლი- 
ლების განხორციელება შეუძლია. სოციალური ინოვაციის უნარები სტუდენტებს დასაქმე- 
ბაშიც ეხმარება, რადგან დღეს უკვე ბევრი მთავრობა და ორგანიზაცია აცნობიერებს ამ 
უნარების სამომავლო მნიშვნელობას’.

უნივერსიტეტის აღნიშნული გადაწყვეტილება მის 50 - წლიან ისტორიას ეფუძნება, რომ- 
ლის განმავლობაშიც ხელმისაწვდომ პროფესიულ განათლებას რეგიონალური თემების 
განვითარების საქმეში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭებოდა. ჩვენ ვართ ავსტრალიის 
გეოგრაფიულად ერთ - ერთი ყველაზე გაშლილი უნივერსიტეტი; ჩვენს 33,000 სტუდენტს 
20 - ზე მეტი კამპუსი ემსახურება, ჩვენი სასწავლო ცენტრები ქვეყნის ხუთ მთავარ შტატშია 
განაწილებული, ხოლო მცირე ცენტრები კი უამრავ პატარა რეგიონალურ ქალაქებში მდე- 
ბარეობს. უნივერსიტეტის ზრდასთან ერთად ჩვენ სულ უფრო მეტად ვცდილობთ, პირის- 
პირ სწავლებასთან ერთად დისტანციური და ონლაინ სწავლის მეთოდები დავნერგოთ, 
რაც ძალიან ბევრ ისეთ ავსტრალიელ სტუდენტს აძლევს უმაღლესი განათლების მიღების 

შესაძლებლობას, რომლებსაც სხვაგვარად ძალიან გაუჭირდებოდათ უმაღლესი განათ- 
ლების მიღება. სწავლების ასეთი კომბინირებული მოდელის მეშვეობით ჩვენ შევძელით 
ისეთი ჯგუფების მოზიდვა, რომლებსაც განათლების სისტემაში ჩართვისა და დამაგრე- 
ბისთვის სწორედ ინოვაციური მიდგომები ესაჭიროებოდათ. ამ ჯგუფებს მიეკუთვნება რე- 
გიონის მაცხოვრებლები, დაბალი სოციალურ - ეკონომიკური ჯგუფის წარმომადგენლები, 
ოჯახში უმაღლეს განათლებას დაუფლებული პირველი თაობები და აბორიგენთა წარ- 
მომადგენლები.

თემების ჩართვის საქმეში უნივერსიტეტის წვლილი ყველაზე ნათლად ჩვენი მიდგომ- 
ებით ჩანს. მაგალითად, როცა მთელი ავსტრალიის მასშტაბით განლაგებული რეგიონ- 
ალური ცენტრები CQ - უნივერსიტეტში იზიდავენ ისეთ კადრებს, რომლებიც ადგილობ- 
რივი საგანმანათლებლო საჭიროების დასაკმაყოფილებლად კრეატიული გადაწყვეტი- 
ლებების შემოთავაზება შეუძლიათ. მაგალითად, როდესაც პატარა ვიქტორიანულ ქალაქ 
ჰამილტონს ადგილობრივი საავადმყოფოს მუშაობისთვის ექთნების ადგილობრივი კად- 
რების უწყვეტი ნაკადი ესაჭიროებოდა; ან როდესაც ცენტრიდან მოშორებით განლაგ- 
ებულ დასავლეთ ავსტრალიის ქალაქებში ბიზნესთან უნივერსიტეტის პარტნიორობის 
გზით შეიქმნა სასწავლო ცენტრები იმ ადგილობრივი სტუდენტებისთვის, რომლებიც უნი- 
ვერსიტეტის კამპუსიდან ერთი დღის სამგზავრო მანძილზე ცხოვრობდნენ. თითოეულ 
ასეთ შემთხვევაში სტანდარტული ქმედების ნაცვლად, CQ - უნივერსიტეტი მოქნილ ადაპ- 
ტირებულ ბიზნეს მოდელს იყენებს, რომლის დახმარებით  პარტნიორების, ადგილობრივი 
თანამშრომლების და სტუდენტების საჭიროებები სრულად კმაყოფილდება.

რატომ სოციალური ინოვაცია? 

როგორც ავსტრალიურმა, ასევე საერთაშორისო განათლების პროცესებმა ცხადყო, 
რომ მილენიალთა უმრავლესობას ისეთი კარიერა სურს, რომელიც საზოგადოებას სარ- 
გებლობას მოუტანს. ამასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის ლიდერებმა გადაწყვიტეს, 
რომ სასწავლო დაწესებულების სათემო ჩართულობის უნიკალური ისტორიული გამოც- 
დილებისა და სოციალური ინოვაციის სწავლების კომბინაცია სტუდენტებს სოციუმზე და- 
დებითი გავლენის მოსახდენად საჭირო ცოდნას მიაწოდებდა. შესაბამისად, უნივერსი- 
ტეტმა, სათემო ჩართულობის ტრადიციებზე დაყრდნობით,  სოციალური ინოვაციის თემის 
კურიკულუმსა და პროგრამებში ინტეგრირების სტრატეგია შეიმუშავა; ინტეგრაცია გან- 
ხორციელდა როგორც კურიკულუმსა და პროგრამებში, ასევე ექსტრა - კურიკულარულ 
ღონისძიებებში, კვლევებში, თემების მონაწილეობის პროცესებში, უნივერსიტეტის ერ- 
თიან ოპერაციულ ღონისძიებებში, რის შედეგადაც აშოკას კამპუსმა 2016 წელს ‘ცვლი- 
ლების განმახორციელებლის’ საპატიო წოდება მიიღო, რაც მთელს ავსტრალიაში ჯერ- 
ჯერობით ერთადერთი შემთხვევაა.

აღწერილი ხედვის რეალობად გადაქცევა, ერთი მხრივ, უნივერსიტეტში მდგრადობისა 
და გავლენის კულტურის არსებობამ განაპირობა, რომელიც გაეროს მდგრადი გან- 
ვითარების მე - 17 მიზანს უკავშირდება. მეორე მხრივ კი, იმ აღიარების წყალობით, რო- 
მელიც ჩვენმა უნივერსიტეტმა ‘Times Higher Education Impact Rankings’ - ში მოხ- 
ვედრით მიიღო. სწორედ მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების პირობამ მისცა 
უნივერსიტეტს იმის შესაძლებოლობა, რომ სოციალური გავლენის ინიციატივები ყველა 
დისციპლინასთან დაეკავშირებინა და აღწერილი ხედვის პრაქტიკულად განხორციელ- 
ებაზე მთელი ორგანიზაციის სახელით აეღო პასუხისმგებლობა.

 
გარდა ამისა, თანამშრომელთა მთელმა შტატმა აიღო კოლექტიური პასუხისმგებლობა 

იმაზე, რომ სოციალური გავლენის თემაზე ნათლად ჩამოყალიბებული შესრულების ძირ- 

ითადი ინდიკატორების მიხედვით იმუშავებდა. კერძოდ, სოციალური შესყიდვის ისეთი 
სამიზნეები შეირჩა, რომელიც სათემო ორგანიზაციებს დამატებითი ანაზღაურებადი 
შვებულების საშუალებით დროსა და ექსპერტიზას შემატებდა, ან ისეთ პრაქტიკულ 
კვლევებზე ფოკუსირება დაიგეგმა, რომელსაც ადგილობრივ თემებზე დადებითი გავ- 
ლენის მოხდენა შეეძლო. აკადემიურ შტატს ასევე განსაზღვრული აქვს სოციალური 
ინოვაციის თემის სწავლების  შესრულების ძირითადი ინდიკატორები, რაც მიმართულია 
იქით, რომ 100 პროგრამაში ჩართულ ბაკალავრიატის თითოეულ სტუდენტს ჩამოუყ- 
ალიბდეს ცვლილების განმახორციელებლის უნარ - ჩვევები, აგრეთვე მომავალში უკვე 
არსებული ცოდნის გაფართოვებისა და გაღრმავების უნარები შეიძინონ, მაგ. კრედიტიან 
თუ კურსგარეშე ინიციატივებში მონაწილეობის გზით.

კურსგარეშე მუშაობა   

CQ - უნივერსიტეტში ჩაბარებისთანავე იწყება სტუდენტების წახალისება, 
რათა სოციალური ინოვაციის შესწავლას დაუყოვნებლივ შეუდგნენ. სტუდ- 
ენტებთან კონსულტაციების შედეგად,  CQ - უნივერსიტეტმა შექმნა სოციალ- 
ურ ინოვაციებში ონლაინ ორიენტაციის პროგრამა, ე.წ. iChange©. ეს არჩე- 
ვითი პროგრამა უფასოა სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის, და 2018 
წლიდან 3,000 - მდე ცვლილების განმახორციელებელს დაეხმარა ცოდნის 
შეძენაში. 2020 წლიდან iChange© - ის ინტეგრირება მოხდება საბაზისო ინ- 
ტერდისციპლინურ საგნებში (როგორიცაა ფსიქოლოგია ან საინჟინრო მეც- 
ნიერება). iChange© სოციალური ინოვაციის სხვადასხვა მიდგომებს და ოთ- 
ხი დონის ცვლილებებს განიხილავს, კერძოდ, პირდაპირი სერვისი, გაფარ- 
თოებული პირდაპირი სერვისი, სისტემური ცვლილება და ცვლილების ჩარ- 
ჩო.

თუკი უფროსი აკადემიური შტატის წარმომადგენლები კონსერვაციული ბი- 
ოლოგიის, უნარშეზღუდულ პირთა ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის და 
აბორიგენი მოსახლეობის ისტორიის კვლევის პროექტებს აღწერენ, სტუ- 
დენტთა მიერ წარმოდგენილი პროექტები უკვე ისეთ სხვადასხვა კურსგარე- 
შე თემებს ეხება, როგორიცაა  ეროვნული სოციალური  მეწარმეობის კონ- 
კურსი ‘დიდი იდეა’, ცვლილების ყოველწლიური ფესტივალი, ასევე მოხა- 
ლისეობა და სათემო ღონისძიებები, რომელსაც უნივერსიტეტის სტუდენტები, 
ე.წ. ცვლილების ელჩები ხელმძღვანელობენ.

სტუდენტებისთვის ნასწავლის პრაქტიკულად გამოყენების შესაძლებლობის 
მიცემა ჩვენი მუშაობის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. სათემო პროგრამების 
დიდი არჩევანი სტუდენტებს კონკრეტული ინდუსტრიის პროცესების ჩართ- 
ვაში ეხმარება, რაც მათ პრობლემის გადაწყვეტის ფუნდამენტურ უნარებს 
უვითარებს. კერძოდ, სტუდენტები სწავლობენ ქმედების კვლევას და პრო- 
ცესზე - ორიენტირებულ სხვა მიდგომებს. CQ - უნივერსიტეტმა შექმნა სო- 
ციალური ინოვაციის სამუშაო მოდელი, რომელიც ინტენსიურ გასვლით (რე- 
ზიდენტულ) რამდენიმე - დღიან მუშაობას გულისხმობს, რაც სტუდენტს არა- 
სამთავრობო ორგანიზაციის სპეციფიკას აცნობს და ასევე რეალური ცხოვ- 

რების სოციალურ პრობლემებზე მუშაობის გამოცდილებას აძლევს. აღნიშ- 
ნული პროგრამა ქვინსლენდის რეგიონალურ პარტნიორებთან თანამშრომ- 
ლობის გზით შეიქმნა. პროგრამამ გამოამჟღავნა მცირე ზომის ორგანი- 
ზაციების მნიშვნელოვანი პრობლემა, კერძოდ ინოვაციის დასაგეგმად  და 
სამომავლო პროდუქტების შესაფასებლად დახმარების მოთხოვნისთვის სა- 
ჭირო დროისა და რესურსების ნაკლებობა.

უნივერსიტეტმა ბოლო ხუთი წლის მანძილზე უამრავი ორგანიზაცია დააკ- 
ავშირა სოციალური მეწარმეობის ეროვნულ ლიდერებთან; ამავე დროს 
პროგრამაში მონაწილე 100 - ზე მეტ სტუდენტს მისცა შესაძლებლობა, თავი 
გამოეცადა ადამიანზე ორიენტირებულ და მიზანთან შეთანხმებულ დიზაინ- 
ის პროცესებში, რამაც თავის მხრივ, ორგანიზაციის ოპერაციებზე გავლენა 
მოახდინა. სულ ახლახანს მიღწეული შედეგებიდან შეიძლება დასახელდეს 
მომხმარებელზე ორიენტირებული საცხოვრებლის დიზაინი, რომელიც უსახ- 
ლკარო ახალგაზრდების საჭიროებებზე იქნა მორგებული; აგრეთვე, ცოდნის 
გაზიარების მიზნით, აბორიგენ მიწათმოქმედ ლიდერთა აგრარულ ინდუსტ- 
რიასთან დაკავშირების პროგრამა. ასეთი პრაქტიკული, კლასგარეშე პროგ- 
რამების დახმარებით სტუდენტები მულტი - დისციპლინარული თანამშრომ- 
ლობის სიკეთეს ეცნობიან, სწავლობენ პრობლემის რეალურ პრაქტიკაში 
გადაწყვეტას, უკეთ შეიცნობენ საკუთარ ძალებს, ასევე ემპათიის მნიშვნე- 
ლობას, და მომავალ კარიერას ასეთი მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილ- 
ებით და თემებში საკონტაქტო პირების ცოდნით იწყებენ.

კოვიდ - 19 კრიზისის პერიოდში უნივერსიტეტი კვლავ აგრძელებს თანამშ- 
რომელთა შტატთან, თემის წევრებთან და სტუდენტებთან ურთიერთობას 
ვირტუალური პროფესიონალური განვითარებისა და რეგიონში ბაზირებულ 
სოციალურ მეწარმეებთან ქსელური თანამშრომლობის შესაძლებლობების 
შექმნის გზით. გერონტოლოგიურმა კვლევამ შეისწავლა მოხუცებულთა სო- 
ციალური იზოლაციის შემცირების მიზნით ტექნოლოგიის გამოყენების შეს- 
აძლებლობები; კემპუსებში გაჩნდა საკვების ბანკები და სოციალური ვაუჩ- 
ერებით დახმარების სისტემა იმ უცხოელი სტუდენტებისთვის, ვინც ეკონ- 
ომიკური დაღმასვლის გამო შემოსავალი დაკარგა ან საკვები შემოაკლდა.

კურსგარეშე მუშაობა   

აღწერილი ტრანსფორმაციული პროცესის განმავლობაში, სტრატეგიიდან 
პრაქტიკამდე მისასვლელად უნივერსიტეტმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
შეთანხმებული და განმეორებითი ეტაპი გაიარა:

 



წარმოიდგინეთ, უნივერსიტეტის ყოველი კურსდამთავრებული, მიუხედავად სპეციალ- 
ობისა, იქნება ეს მმართველი ინჟინერი, დაწყებითი სკოლის ფსიქოთერაპევტი, თუ ციფ- 
რული მედიის სპეციალისტი, სოციალური ცვლილების განსახორციელებლად საჭირო 
პრაქტიკული უნარებით რომ იყოს აღჭურვილი.

რთული წარმოსადგენია, რომ თანამედროვე ეპოქაში, მაშინ, როდესაც სტუდენტები კა- 
რიერას მათი საქმიანობის შესაძლო გავლენის მოხდენის პერსპექტივის მიხედვით ირჩე- 
ვენ, სადაც დამსაქმებლები კურსდამთავრებულთაგან პრობლემის გადაწყვეტის, კრიტიკ- 
ული აზროვნების, შემოქმედებითობის და გუნდში მუშაობის უნარებს ითხოვენ - ჯერ კიდევ 
არავის უფიქრია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება უნივერსიტეტმა თითოეული კურსდამთავ- 
რებული ცვლილების განხორციელებისთვის საჭირო უნარებით ისე აღჭურვოს, რომ მათ 
შემდგომში კომპლექსური სოციალური საკითხების დაყენება და არსებული პრობლემების 
გადაწყვეტა დამოუკიდებლად შეძლონ.         

                                                                                                                                                                            
სოციალური ინოვაციის შესახებ თეორიის და პრაქტიკის საგნის ზოგად კურიკულუმში 

ინტეგრაციის პროცესი CQ - უნივერსიტეტმა ხუთი წლის წინ დაიწყო, რის შედეგადაც 
ავსტრალიურ საზოგადოებაში სოციალური ცვლილების განხორციელებისა და ლიდერო- 
ბის უნარი მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. თითოეულ დისციპლინაში სოციალური ინოვა- 
ციის ისეთი ელემენტები ჩაინერგა, როგორიცაა გამძლეობა, შემოქმედებითობის უნარი, 
ემპათია, ცნობისმოყვარეობა, თანამშრომლობისა და სისტემურად ფიქრის უნარი; სას- 
წავლო კურსის თითოეულ დონეზე ისწავლება სოციალური ინოვაციის შესახებ მასალის 
გარკვეული ნაწილი. სწორედ ასეთი მიდგომით მოხერხდა თითოეული სტუდენტის შესა- 
ბამისი ცოდნით აღჭურვა და აგრეთვე იმის უზრუნველყოფა, რომ თითოეულ კურსდამ- 
თავრებულს თამამად და სრული კომპეტენციით შეუძლია პრაქტიკაში პოზიტიური სოცი- 
ალური ცვლილების ინიცირება.

CQ - უნივერსიტეტში მიღებული ნებისმიერი ხარისხის სოციალური გავლენის ცოდნის 
ელემენტებით გამდიდრება, პირველ რიგში, კეთილი ნების შედეგია: ‘საზოგადოება დღი- 
თიდღე უფრო ნათლად აცნობიერებს, რომ ორგანიზაციებს სოციალური ინოვაციის უნა- 
რების მქონე ისეთი პერსონალი სჭირდება, რომელიც კომპლექსურ სისტემებში კონკ- 
რეტული პრობლემის დანახვას შეძლებს, ამ პრობლემას მომხმარებელზე ორიენტირებუ- 
ლი მიდგომით გადაწყვეტს, და ამავე დროს, ცვლილების მართვის პროცესში გამძლე- 
ობასა და ემპათიას გამოამჟღავნებს’ - აცხადებს პროფესორი კლომპი, უნივერსიტეტის 
ვიცე - კანცლერი და პრეზიდენტი.

‘სტუდენტების მიერ მიღებული სარგებელი სრულიად ნათელია: ჩვენ ვზრდით გლობა- 
ლური სამყაროს მოქალაქეებს, ვისაც მსოფლიოში საკუთარი ადგილის პოვნა და ცვლი- 
ლების განხორციელება შეუძლია. სოციალური ინოვაციის უნარები სტუდენტებს დასაქმე- 
ბაშიც ეხმარება, რადგან დღეს უკვე ბევრი მთავრობა და ორგანიზაცია აცნობიერებს ამ 
უნარების სამომავლო მნიშვნელობას’.

უნივერსიტეტის აღნიშნული გადაწყვეტილება მის 50 - წლიან ისტორიას ეფუძნება, რომ- 
ლის განმავლობაშიც ხელმისაწვდომ პროფესიულ განათლებას რეგიონალური თემების 
განვითარების საქმეში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭებოდა. ჩვენ ვართ ავსტრალიის 
გეოგრაფიულად ერთ - ერთი ყველაზე გაშლილი უნივერსიტეტი; ჩვენს 33,000 სტუდენტს 
20 - ზე მეტი კამპუსი ემსახურება, ჩვენი სასწავლო ცენტრები ქვეყნის ხუთ მთავარ შტატშია 
განაწილებული, ხოლო მცირე ცენტრები კი უამრავ პატარა რეგიონალურ ქალაქებში მდე- 
ბარეობს. უნივერსიტეტის ზრდასთან ერთად ჩვენ სულ უფრო მეტად ვცდილობთ, პირის- 
პირ სწავლებასთან ერთად დისტანციური და ონლაინ სწავლის მეთოდები დავნერგოთ, 
რაც ძალიან ბევრ ისეთ ავსტრალიელ სტუდენტს აძლევს უმაღლესი განათლების მიღების 

შესაძლებლობას, რომლებსაც სხვაგვარად ძალიან გაუჭირდებოდათ უმაღლესი განათ- 
ლების მიღება. სწავლების ასეთი კომბინირებული მოდელის მეშვეობით ჩვენ შევძელით 
ისეთი ჯგუფების მოზიდვა, რომლებსაც განათლების სისტემაში ჩართვისა და დამაგრე- 
ბისთვის სწორედ ინოვაციური მიდგომები ესაჭიროებოდათ. ამ ჯგუფებს მიეკუთვნება რე- 
გიონის მაცხოვრებლები, დაბალი სოციალურ - ეკონომიკური ჯგუფის წარმომადგენლები, 
ოჯახში უმაღლეს განათლებას დაუფლებული პირველი თაობები და აბორიგენთა წარ- 
მომადგენლები.

თემების ჩართვის საქმეში უნივერსიტეტის წვლილი ყველაზე ნათლად ჩვენი მიდგომ- 
ებით ჩანს. მაგალითად, როცა მთელი ავსტრალიის მასშტაბით განლაგებული რეგიონ- 
ალური ცენტრები CQ - უნივერსიტეტში იზიდავენ ისეთ კადრებს, რომლებიც ადგილობ- 
რივი საგანმანათლებლო საჭიროების დასაკმაყოფილებლად კრეატიული გადაწყვეტი- 
ლებების შემოთავაზება შეუძლიათ. მაგალითად, როდესაც პატარა ვიქტორიანულ ქალაქ 
ჰამილტონს ადგილობრივი საავადმყოფოს მუშაობისთვის ექთნების ადგილობრივი კად- 
რების უწყვეტი ნაკადი ესაჭიროებოდა; ან როდესაც ცენტრიდან მოშორებით განლაგ- 
ებულ დასავლეთ ავსტრალიის ქალაქებში ბიზნესთან უნივერსიტეტის პარტნიორობის 
გზით შეიქმნა სასწავლო ცენტრები იმ ადგილობრივი სტუდენტებისთვის, რომლებიც უნი- 
ვერსიტეტის კამპუსიდან ერთი დღის სამგზავრო მანძილზე ცხოვრობდნენ. თითოეულ 
ასეთ შემთხვევაში სტანდარტული ქმედების ნაცვლად, CQ - უნივერსიტეტი მოქნილ ადაპ- 
ტირებულ ბიზნეს მოდელს იყენებს, რომლის დახმარებით  პარტნიორების, ადგილობრივი 
თანამშრომლების და სტუდენტების საჭიროებები სრულად კმაყოფილდება.

რატომ სოციალური ინოვაცია? 

როგორც ავსტრალიურმა, ასევე საერთაშორისო განათლების პროცესებმა ცხადყო, 
რომ მილენიალთა უმრავლესობას ისეთი კარიერა სურს, რომელიც საზოგადოებას სარ- 
გებლობას მოუტანს. ამასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის ლიდერებმა გადაწყვიტეს, 
რომ სასწავლო დაწესებულების სათემო ჩართულობის უნიკალური ისტორიული გამოც- 
დილებისა და სოციალური ინოვაციის სწავლების კომბინაცია სტუდენტებს სოციუმზე და- 
დებითი გავლენის მოსახდენად საჭირო ცოდნას მიაწოდებდა. შესაბამისად, უნივერსი- 
ტეტმა, სათემო ჩართულობის ტრადიციებზე დაყრდნობით,  სოციალური ინოვაციის თემის 
კურიკულუმსა და პროგრამებში ინტეგრირების სტრატეგია შეიმუშავა; ინტეგრაცია გან- 
ხორციელდა როგორც კურიკულუმსა და პროგრამებში, ასევე ექსტრა - კურიკულარულ 
ღონისძიებებში, კვლევებში, თემების მონაწილეობის პროცესებში, უნივერსიტეტის ერ- 
თიან ოპერაციულ ღონისძიებებში, რის შედეგადაც აშოკას კამპუსმა 2016 წელს ‘ცვლი- 
ლების განმახორციელებლის’ საპატიო წოდება მიიღო, რაც მთელს ავსტრალიაში ჯერ- 
ჯერობით ერთადერთი შემთხვევაა.

აღწერილი ხედვის რეალობად გადაქცევა, ერთი მხრივ, უნივერსიტეტში მდგრადობისა 
და გავლენის კულტურის არსებობამ განაპირობა, რომელიც გაეროს მდგრადი გან- 
ვითარების მე - 17 მიზანს უკავშირდება. მეორე მხრივ კი, იმ აღიარების წყალობით, რო- 
მელიც ჩვენმა უნივერსიტეტმა ‘Times Higher Education Impact Rankings’ - ში მოხ- 
ვედრით მიიღო. სწორედ მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების პირობამ მისცა 
უნივერსიტეტს იმის შესაძლებოლობა, რომ სოციალური გავლენის ინიციატივები ყველა 
დისციპლინასთან დაეკავშირებინა და აღწერილი ხედვის პრაქტიკულად განხორციელ- 
ებაზე მთელი ორგანიზაციის სახელით აეღო პასუხისმგებლობა.

 
გარდა ამისა, თანამშრომელთა მთელმა შტატმა აიღო კოლექტიური პასუხისმგებლობა 

იმაზე, რომ სოციალური გავლენის თემაზე ნათლად ჩამოყალიბებული შესრულების ძირ- 

ითადი ინდიკატორების მიხედვით იმუშავებდა. კერძოდ, სოციალური შესყიდვის ისეთი 
სამიზნეები შეირჩა, რომელიც სათემო ორგანიზაციებს დამატებითი ანაზღაურებადი 
შვებულების საშუალებით დროსა და ექსპერტიზას შემატებდა, ან ისეთ პრაქტიკულ 
კვლევებზე ფოკუსირება დაიგეგმა, რომელსაც ადგილობრივ თემებზე დადებითი გავ- 
ლენის მოხდენა შეეძლო. აკადემიურ შტატს ასევე განსაზღვრული აქვს სოციალური 
ინოვაციის თემის სწავლების  შესრულების ძირითადი ინდიკატორები, რაც მიმართულია 
იქით, რომ 100 პროგრამაში ჩართულ ბაკალავრიატის თითოეულ სტუდენტს ჩამოუყ- 
ალიბდეს ცვლილების განმახორციელებლის უნარ - ჩვევები, აგრეთვე მომავალში უკვე 
არსებული ცოდნის გაფართოვებისა და გაღრმავების უნარები შეიძინონ, მაგ. კრედიტიან 
თუ კურსგარეშე ინიციატივებში მონაწილეობის გზით.

კურსგარეშე მუშაობა   

CQ - უნივერსიტეტში ჩაბარებისთანავე იწყება სტუდენტების წახალისება, 
რათა სოციალური ინოვაციის შესწავლას დაუყოვნებლივ შეუდგნენ. სტუდ- 
ენტებთან კონსულტაციების შედეგად,  CQ - უნივერსიტეტმა შექმნა სოციალ- 
ურ ინოვაციებში ონლაინ ორიენტაციის პროგრამა, ე.წ. iChange©. ეს არჩე- 
ვითი პროგრამა უფასოა სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის, და 2018 
წლიდან 3,000 - მდე ცვლილების განმახორციელებელს დაეხმარა ცოდნის 
შეძენაში. 2020 წლიდან iChange© - ის ინტეგრირება მოხდება საბაზისო ინ- 
ტერდისციპლინურ საგნებში (როგორიცაა ფსიქოლოგია ან საინჟინრო მეც- 
ნიერება). iChange© სოციალური ინოვაციის სხვადასხვა მიდგომებს და ოთ- 
ხი დონის ცვლილებებს განიხილავს, კერძოდ, პირდაპირი სერვისი, გაფარ- 
თოებული პირდაპირი სერვისი, სისტემური ცვლილება და ცვლილების ჩარ- 
ჩო.

თუკი უფროსი აკადემიური შტატის წარმომადგენლები კონსერვაციული ბი- 
ოლოგიის, უნარშეზღუდულ პირთა ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის და 
აბორიგენი მოსახლეობის ისტორიის კვლევის პროექტებს აღწერენ, სტუ- 
დენტთა მიერ წარმოდგენილი პროექტები უკვე ისეთ სხვადასხვა კურსგარე- 
შე თემებს ეხება, როგორიცაა  ეროვნული სოციალური  მეწარმეობის კონ- 
კურსი ‘დიდი იდეა’, ცვლილების ყოველწლიური ფესტივალი, ასევე მოხა- 
ლისეობა და სათემო ღონისძიებები, რომელსაც უნივერსიტეტის სტუდენტები, 
ე.წ. ცვლილების ელჩები ხელმძღვანელობენ.

სტუდენტებისთვის ნასწავლის პრაქტიკულად გამოყენების შესაძლებლობის 
მიცემა ჩვენი მუშაობის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. სათემო პროგრამების 
დიდი არჩევანი სტუდენტებს კონკრეტული ინდუსტრიის პროცესების ჩართ- 
ვაში ეხმარება, რაც მათ პრობლემის გადაწყვეტის ფუნდამენტურ უნარებს 
უვითარებს. კერძოდ, სტუდენტები სწავლობენ ქმედების კვლევას და პრო- 
ცესზე - ორიენტირებულ სხვა მიდგომებს. CQ - უნივერსიტეტმა შექმნა სო- 
ციალური ინოვაციის სამუშაო მოდელი, რომელიც ინტენსიურ გასვლით (რე- 
ზიდენტულ) რამდენიმე - დღიან მუშაობას გულისხმობს, რაც სტუდენტს არა- 
სამთავრობო ორგანიზაციის სპეციფიკას აცნობს და ასევე რეალური ცხოვ- 

რების სოციალურ პრობლემებზე მუშაობის გამოცდილებას აძლევს. აღნიშ- 
ნული პროგრამა ქვინსლენდის რეგიონალურ პარტნიორებთან თანამშრომ- 
ლობის გზით შეიქმნა. პროგრამამ გამოამჟღავნა მცირე ზომის ორგანი- 
ზაციების მნიშვნელოვანი პრობლემა, კერძოდ ინოვაციის დასაგეგმად  და 
სამომავლო პროდუქტების შესაფასებლად დახმარების მოთხოვნისთვის სა- 
ჭირო დროისა და რესურსების ნაკლებობა.

უნივერსიტეტმა ბოლო ხუთი წლის მანძილზე უამრავი ორგანიზაცია დააკ- 
ავშირა სოციალური მეწარმეობის ეროვნულ ლიდერებთან; ამავე დროს 
პროგრამაში მონაწილე 100 - ზე მეტ სტუდენტს მისცა შესაძლებლობა, თავი 
გამოეცადა ადამიანზე ორიენტირებულ და მიზანთან შეთანხმებულ დიზაინ- 
ის პროცესებში, რამაც თავის მხრივ, ორგანიზაციის ოპერაციებზე გავლენა 
მოახდინა. სულ ახლახანს მიღწეული შედეგებიდან შეიძლება დასახელდეს 
მომხმარებელზე ორიენტირებული საცხოვრებლის დიზაინი, რომელიც უსახ- 
ლკარო ახალგაზრდების საჭიროებებზე იქნა მორგებული; აგრეთვე, ცოდნის 
გაზიარების მიზნით, აბორიგენ მიწათმოქმედ ლიდერთა აგრარულ ინდუსტ- 
რიასთან დაკავშირების პროგრამა. ასეთი პრაქტიკული, კლასგარეშე პროგ- 
რამების დახმარებით სტუდენტები მულტი - დისციპლინარული თანამშრომ- 
ლობის სიკეთეს ეცნობიან, სწავლობენ პრობლემის რეალურ პრაქტიკაში 
გადაწყვეტას, უკეთ შეიცნობენ საკუთარ ძალებს, ასევე ემპათიის მნიშვნე- 
ლობას, და მომავალ კარიერას ასეთი მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილ- 
ებით და თემებში საკონტაქტო პირების ცოდნით იწყებენ.

კოვიდ - 19 კრიზისის პერიოდში უნივერსიტეტი კვლავ აგრძელებს თანამშ- 
რომელთა შტატთან, თემის წევრებთან და სტუდენტებთან ურთიერთობას 
ვირტუალური პროფესიონალური განვითარებისა და რეგიონში ბაზირებულ 
სოციალურ მეწარმეებთან ქსელური თანამშრომლობის შესაძლებლობების 
შექმნის გზით. გერონტოლოგიურმა კვლევამ შეისწავლა მოხუცებულთა სო- 
ციალური იზოლაციის შემცირების მიზნით ტექნოლოგიის გამოყენების შეს- 
აძლებლობები; კემპუსებში გაჩნდა საკვების ბანკები და სოციალური ვაუჩ- 
ერებით დახმარების სისტემა იმ უცხოელი სტუდენტებისთვის, ვინც ეკონ- 
ომიკური დაღმასვლის გამო შემოსავალი დაკარგა ან საკვები შემოაკლდა.

კურსგარეშე მუშაობა   

აღწერილი ტრანსფორმაციული პროცესის განმავლობაში, სტრატეგიიდან 
პრაქტიკამდე მისასვლელად უნივერსიტეტმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
შეთანხმებული და განმეორებითი ეტაპი გაიარა:

 



წარმოიდგინეთ, უნივერსიტეტის ყოველი კურსდამთავრებული, მიუხედავად სპეციალ- 
ობისა, იქნება ეს მმართველი ინჟინერი, დაწყებითი სკოლის ფსიქოთერაპევტი, თუ ციფ- 
რული მედიის სპეციალისტი, სოციალური ცვლილების განსახორციელებლად საჭირო 
პრაქტიკული უნარებით რომ იყოს აღჭურვილი.

რთული წარმოსადგენია, რომ თანამედროვე ეპოქაში, მაშინ, როდესაც სტუდენტები კა- 
რიერას მათი საქმიანობის შესაძლო გავლენის მოხდენის პერსპექტივის მიხედვით ირჩე- 
ვენ, სადაც დამსაქმებლები კურსდამთავრებულთაგან პრობლემის გადაწყვეტის, კრიტიკ- 
ული აზროვნების, შემოქმედებითობის და გუნდში მუშაობის უნარებს ითხოვენ - ჯერ კიდევ 
არავის უფიქრია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება უნივერსიტეტმა თითოეული კურსდამთავ- 
რებული ცვლილების განხორციელებისთვის საჭირო უნარებით ისე აღჭურვოს, რომ მათ 
შემდგომში კომპლექსური სოციალური საკითხების დაყენება და არსებული პრობლემების 
გადაწყვეტა დამოუკიდებლად შეძლონ.         

                                                                                                                                                                            
სოციალური ინოვაციის შესახებ თეორიის და პრაქტიკის საგნის ზოგად კურიკულუმში 

ინტეგრაციის პროცესი CQ - უნივერსიტეტმა ხუთი წლის წინ დაიწყო, რის შედეგადაც 
ავსტრალიურ საზოგადოებაში სოციალური ცვლილების განხორციელებისა და ლიდერო- 
ბის უნარი მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. თითოეულ დისციპლინაში სოციალური ინოვა- 
ციის ისეთი ელემენტები ჩაინერგა, როგორიცაა გამძლეობა, შემოქმედებითობის უნარი, 
ემპათია, ცნობისმოყვარეობა, თანამშრომლობისა და სისტემურად ფიქრის უნარი; სას- 
წავლო კურსის თითოეულ დონეზე ისწავლება სოციალური ინოვაციის შესახებ მასალის 
გარკვეული ნაწილი. სწორედ ასეთი მიდგომით მოხერხდა თითოეული სტუდენტის შესა- 
ბამისი ცოდნით აღჭურვა და აგრეთვე იმის უზრუნველყოფა, რომ თითოეულ კურსდამ- 
თავრებულს თამამად და სრული კომპეტენციით შეუძლია პრაქტიკაში პოზიტიური სოცი- 
ალური ცვლილების ინიცირება.

CQ - უნივერსიტეტში მიღებული ნებისმიერი ხარისხის სოციალური გავლენის ცოდნის 
ელემენტებით გამდიდრება, პირველ რიგში, კეთილი ნების შედეგია: ‘საზოგადოება დღი- 
თიდღე უფრო ნათლად აცნობიერებს, რომ ორგანიზაციებს სოციალური ინოვაციის უნა- 
რების მქონე ისეთი პერსონალი სჭირდება, რომელიც კომპლექსურ სისტემებში კონკ- 
რეტული პრობლემის დანახვას შეძლებს, ამ პრობლემას მომხმარებელზე ორიენტირებუ- 
ლი მიდგომით გადაწყვეტს, და ამავე დროს, ცვლილების მართვის პროცესში გამძლე- 
ობასა და ემპათიას გამოამჟღავნებს’ - აცხადებს პროფესორი კლომპი, უნივერსიტეტის 
ვიცე - კანცლერი და პრეზიდენტი.

‘სტუდენტების მიერ მიღებული სარგებელი სრულიად ნათელია: ჩვენ ვზრდით გლობა- 
ლური სამყაროს მოქალაქეებს, ვისაც მსოფლიოში საკუთარი ადგილის პოვნა და ცვლი- 
ლების განხორციელება შეუძლია. სოციალური ინოვაციის უნარები სტუდენტებს დასაქმე- 
ბაშიც ეხმარება, რადგან დღეს უკვე ბევრი მთავრობა და ორგანიზაცია აცნობიერებს ამ 
უნარების სამომავლო მნიშვნელობას’.

უნივერსიტეტის აღნიშნული გადაწყვეტილება მის 50 - წლიან ისტორიას ეფუძნება, რომ- 
ლის განმავლობაშიც ხელმისაწვდომ პროფესიულ განათლებას რეგიონალური თემების 
განვითარების საქმეში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭებოდა. ჩვენ ვართ ავსტრალიის 
გეოგრაფიულად ერთ - ერთი ყველაზე გაშლილი უნივერსიტეტი; ჩვენს 33,000 სტუდენტს 
20 - ზე მეტი კამპუსი ემსახურება, ჩვენი სასწავლო ცენტრები ქვეყნის ხუთ მთავარ შტატშია 
განაწილებული, ხოლო მცირე ცენტრები კი უამრავ პატარა რეგიონალურ ქალაქებში მდე- 
ბარეობს. უნივერსიტეტის ზრდასთან ერთად ჩვენ სულ უფრო მეტად ვცდილობთ, პირის- 
პირ სწავლებასთან ერთად დისტანციური და ონლაინ სწავლის მეთოდები დავნერგოთ, 
რაც ძალიან ბევრ ისეთ ავსტრალიელ სტუდენტს აძლევს უმაღლესი განათლების მიღების 

შესაძლებლობას, რომლებსაც სხვაგვარად ძალიან გაუჭირდებოდათ უმაღლესი განათ- 
ლების მიღება. სწავლების ასეთი კომბინირებული მოდელის მეშვეობით ჩვენ შევძელით 
ისეთი ჯგუფების მოზიდვა, რომლებსაც განათლების სისტემაში ჩართვისა და დამაგრე- 
ბისთვის სწორედ ინოვაციური მიდგომები ესაჭიროებოდათ. ამ ჯგუფებს მიეკუთვნება რე- 
გიონის მაცხოვრებლები, დაბალი სოციალურ - ეკონომიკური ჯგუფის წარმომადგენლები, 
ოჯახში უმაღლეს განათლებას დაუფლებული პირველი თაობები და აბორიგენთა წარ- 
მომადგენლები.

თემების ჩართვის საქმეში უნივერსიტეტის წვლილი ყველაზე ნათლად ჩვენი მიდგომ- 
ებით ჩანს. მაგალითად, როცა მთელი ავსტრალიის მასშტაბით განლაგებული რეგიონ- 
ალური ცენტრები CQ - უნივერსიტეტში იზიდავენ ისეთ კადრებს, რომლებიც ადგილობ- 
რივი საგანმანათლებლო საჭიროების დასაკმაყოფილებლად კრეატიული გადაწყვეტი- 
ლებების შემოთავაზება შეუძლიათ. მაგალითად, როდესაც პატარა ვიქტორიანულ ქალაქ 
ჰამილტონს ადგილობრივი საავადმყოფოს მუშაობისთვის ექთნების ადგილობრივი კად- 
რების უწყვეტი ნაკადი ესაჭიროებოდა; ან როდესაც ცენტრიდან მოშორებით განლაგ- 
ებულ დასავლეთ ავსტრალიის ქალაქებში ბიზნესთან უნივერსიტეტის პარტნიორობის 
გზით შეიქმნა სასწავლო ცენტრები იმ ადგილობრივი სტუდენტებისთვის, რომლებიც უნი- 
ვერსიტეტის კამპუსიდან ერთი დღის სამგზავრო მანძილზე ცხოვრობდნენ. თითოეულ 
ასეთ შემთხვევაში სტანდარტული ქმედების ნაცვლად, CQ - უნივერსიტეტი მოქნილ ადაპ- 
ტირებულ ბიზნეს მოდელს იყენებს, რომლის დახმარებით  პარტნიორების, ადგილობრივი 
თანამშრომლების და სტუდენტების საჭიროებები სრულად კმაყოფილდება.

რატომ სოციალური ინოვაცია? 

როგორც ავსტრალიურმა, ასევე საერთაშორისო განათლების პროცესებმა ცხადყო, 
რომ მილენიალთა უმრავლესობას ისეთი კარიერა სურს, რომელიც საზოგადოებას სარ- 
გებლობას მოუტანს. ამასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის ლიდერებმა გადაწყვიტეს, 
რომ სასწავლო დაწესებულების სათემო ჩართულობის უნიკალური ისტორიული გამოც- 
დილებისა და სოციალური ინოვაციის სწავლების კომბინაცია სტუდენტებს სოციუმზე და- 
დებითი გავლენის მოსახდენად საჭირო ცოდნას მიაწოდებდა. შესაბამისად, უნივერსი- 
ტეტმა, სათემო ჩართულობის ტრადიციებზე დაყრდნობით,  სოციალური ინოვაციის თემის 
კურიკულუმსა და პროგრამებში ინტეგრირების სტრატეგია შეიმუშავა; ინტეგრაცია გან- 
ხორციელდა როგორც კურიკულუმსა და პროგრამებში, ასევე ექსტრა - კურიკულარულ 
ღონისძიებებში, კვლევებში, თემების მონაწილეობის პროცესებში, უნივერსიტეტის ერ- 
თიან ოპერაციულ ღონისძიებებში, რის შედეგადაც აშოკას კამპუსმა 2016 წელს ‘ცვლი- 
ლების განმახორციელებლის’ საპატიო წოდება მიიღო, რაც მთელს ავსტრალიაში ჯერ- 
ჯერობით ერთადერთი შემთხვევაა.

აღწერილი ხედვის რეალობად გადაქცევა, ერთი მხრივ, უნივერსიტეტში მდგრადობისა 
და გავლენის კულტურის არსებობამ განაპირობა, რომელიც გაეროს მდგრადი გან- 
ვითარების მე - 17 მიზანს უკავშირდება. მეორე მხრივ კი, იმ აღიარების წყალობით, რო- 
მელიც ჩვენმა უნივერსიტეტმა ‘Times Higher Education Impact Rankings’ - ში მოხ- 
ვედრით მიიღო. სწორედ მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების პირობამ მისცა 
უნივერსიტეტს იმის შესაძლებოლობა, რომ სოციალური გავლენის ინიციატივები ყველა 
დისციპლინასთან დაეკავშირებინა და აღწერილი ხედვის პრაქტიკულად განხორციელ- 
ებაზე მთელი ორგანიზაციის სახელით აეღო პასუხისმგებლობა.

 
გარდა ამისა, თანამშრომელთა მთელმა შტატმა აიღო კოლექტიური პასუხისმგებლობა 

იმაზე, რომ სოციალური გავლენის თემაზე ნათლად ჩამოყალიბებული შესრულების ძირ- 

ითადი ინდიკატორების მიხედვით იმუშავებდა. კერძოდ, სოციალური შესყიდვის ისეთი 
სამიზნეები შეირჩა, რომელიც სათემო ორგანიზაციებს დამატებითი ანაზღაურებადი 
შვებულების საშუალებით დროსა და ექსპერტიზას შემატებდა, ან ისეთ პრაქტიკულ 
კვლევებზე ფოკუსირება დაიგეგმა, რომელსაც ადგილობრივ თემებზე დადებითი გავ- 
ლენის მოხდენა შეეძლო. აკადემიურ შტატს ასევე განსაზღვრული აქვს სოციალური 
ინოვაციის თემის სწავლების  შესრულების ძირითადი ინდიკატორები, რაც მიმართულია 
იქით, რომ 100 პროგრამაში ჩართულ ბაკალავრიატის თითოეულ სტუდენტს ჩამოუყ- 
ალიბდეს ცვლილების განმახორციელებლის უნარ - ჩვევები, აგრეთვე მომავალში უკვე 
არსებული ცოდნის გაფართოვებისა და გაღრმავების უნარები შეიძინონ, მაგ. კრედიტიან 
თუ კურსგარეშე ინიციატივებში მონაწილეობის გზით.

კურსგარეშე მუშაობა   

CQ - უნივერსიტეტში ჩაბარებისთანავე იწყება სტუდენტების წახალისება, 
რათა სოციალური ინოვაციის შესწავლას დაუყოვნებლივ შეუდგნენ. სტუდ- 
ენტებთან კონსულტაციების შედეგად,  CQ - უნივერსიტეტმა შექმნა სოციალ- 
ურ ინოვაციებში ონლაინ ორიენტაციის პროგრამა, ე.წ. iChange©. ეს არჩე- 
ვითი პროგრამა უფასოა სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის, და 2018 
წლიდან 3,000 - მდე ცვლილების განმახორციელებელს დაეხმარა ცოდნის 
შეძენაში. 2020 წლიდან iChange© - ის ინტეგრირება მოხდება საბაზისო ინ- 
ტერდისციპლინურ საგნებში (როგორიცაა ფსიქოლოგია ან საინჟინრო მეც- 
ნიერება). iChange© სოციალური ინოვაციის სხვადასხვა მიდგომებს და ოთ- 
ხი დონის ცვლილებებს განიხილავს, კერძოდ, პირდაპირი სერვისი, გაფარ- 
თოებული პირდაპირი სერვისი, სისტემური ცვლილება და ცვლილების ჩარ- 
ჩო.

თუკი უფროსი აკადემიური შტატის წარმომადგენლები კონსერვაციული ბი- 
ოლოგიის, უნარშეზღუდულ პირთა ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის და 
აბორიგენი მოსახლეობის ისტორიის კვლევის პროექტებს აღწერენ, სტუ- 
დენტთა მიერ წარმოდგენილი პროექტები უკვე ისეთ სხვადასხვა კურსგარე- 
შე თემებს ეხება, როგორიცაა  ეროვნული სოციალური  მეწარმეობის კონ- 
კურსი ‘დიდი იდეა’, ცვლილების ყოველწლიური ფესტივალი, ასევე მოხა- 
ლისეობა და სათემო ღონისძიებები, რომელსაც უნივერსიტეტის სტუდენტები, 
ე.წ. ცვლილების ელჩები ხელმძღვანელობენ.

სტუდენტებისთვის ნასწავლის პრაქტიკულად გამოყენების შესაძლებლობის 
მიცემა ჩვენი მუშაობის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. სათემო პროგრამების 
დიდი არჩევანი სტუდენტებს კონკრეტული ინდუსტრიის პროცესების ჩართ- 
ვაში ეხმარება, რაც მათ პრობლემის გადაწყვეტის ფუნდამენტურ უნარებს 
უვითარებს. კერძოდ, სტუდენტები სწავლობენ ქმედების კვლევას და პრო- 
ცესზე - ორიენტირებულ სხვა მიდგომებს. CQ - უნივერსიტეტმა შექმნა სო- 
ციალური ინოვაციის სამუშაო მოდელი, რომელიც ინტენსიურ გასვლით (რე- 
ზიდენტულ) რამდენიმე - დღიან მუშაობას გულისხმობს, რაც სტუდენტს არა- 
სამთავრობო ორგანიზაციის სპეციფიკას აცნობს და ასევე რეალური ცხოვ- 

რების სოციალურ პრობლემებზე მუშაობის გამოცდილებას აძლევს. აღნიშ- 
ნული პროგრამა ქვინსლენდის რეგიონალურ პარტნიორებთან თანამშრომ- 
ლობის გზით შეიქმნა. პროგრამამ გამოამჟღავნა მცირე ზომის ორგანი- 
ზაციების მნიშვნელოვანი პრობლემა, კერძოდ ინოვაციის დასაგეგმად  და 
სამომავლო პროდუქტების შესაფასებლად დახმარების მოთხოვნისთვის სა- 
ჭირო დროისა და რესურსების ნაკლებობა.

უნივერსიტეტმა ბოლო ხუთი წლის მანძილზე უამრავი ორგანიზაცია დააკ- 
ავშირა სოციალური მეწარმეობის ეროვნულ ლიდერებთან; ამავე დროს 
პროგრამაში მონაწილე 100 - ზე მეტ სტუდენტს მისცა შესაძლებლობა, თავი 
გამოეცადა ადამიანზე ორიენტირებულ და მიზანთან შეთანხმებულ დიზაინ- 
ის პროცესებში, რამაც თავის მხრივ, ორგანიზაციის ოპერაციებზე გავლენა 
მოახდინა. სულ ახლახანს მიღწეული შედეგებიდან შეიძლება დასახელდეს 
მომხმარებელზე ორიენტირებული საცხოვრებლის დიზაინი, რომელიც უსახ- 
ლკარო ახალგაზრდების საჭიროებებზე იქნა მორგებული; აგრეთვე, ცოდნის 
გაზიარების მიზნით, აბორიგენ მიწათმოქმედ ლიდერთა აგრარულ ინდუსტ- 
რიასთან დაკავშირების პროგრამა. ასეთი პრაქტიკული, კლასგარეშე პროგ- 
რამების დახმარებით სტუდენტები მულტი - დისციპლინარული თანამშრომ- 
ლობის სიკეთეს ეცნობიან, სწავლობენ პრობლემის რეალურ პრაქტიკაში 
გადაწყვეტას, უკეთ შეიცნობენ საკუთარ ძალებს, ასევე ემპათიის მნიშვნე- 
ლობას, და მომავალ კარიერას ასეთი მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილ- 
ებით და თემებში საკონტაქტო პირების ცოდნით იწყებენ.

კოვიდ - 19 კრიზისის პერიოდში უნივერსიტეტი კვლავ აგრძელებს თანამშ- 
რომელთა შტატთან, თემის წევრებთან და სტუდენტებთან ურთიერთობას 
ვირტუალური პროფესიონალური განვითარებისა და რეგიონში ბაზირებულ 
სოციალურ მეწარმეებთან ქსელური თანამშრომლობის შესაძლებლობების 
შექმნის გზით. გერონტოლოგიურმა კვლევამ შეისწავლა მოხუცებულთა სო- 
ციალური იზოლაციის შემცირების მიზნით ტექნოლოგიის გამოყენების შეს- 
აძლებლობები; კემპუსებში გაჩნდა საკვების ბანკები და სოციალური ვაუჩ- 
ერებით დახმარების სისტემა იმ უცხოელი სტუდენტებისთვის, ვინც ეკონ- 
ომიკური დაღმასვლის გამო შემოსავალი დაკარგა ან საკვები შემოაკლდა.

კურსგარეშე მუშაობა   

აღწერილი ტრანსფორმაციული პროცესის განმავლობაში, სტრატეგიიდან 
პრაქტიკამდე მისასვლელად უნივერსიტეტმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
შეთანხმებული და განმეორებითი ეტაპი გაიარა:

 



საწყისი საგზაო გეგმა: 2016 - 2021 წლების სოციალური ინოვაციების 
სტრატეგია, რომელიც უნივერსიტეტის ტაქტიკურ გეგმას და მთლიანად უნივ- 
ერსიტეტის ფარგლებში სოციალური ინოვაციების ღონისძიებების განვითარ- 
ების 6 ძირითად ქვაკუთხედს ასახავს: სწავლება და კურიკულუმი, თემი და 
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წარმოიდგინეთ, უნივერსიტეტის ყოველი კურსდამთავრებული, მიუხედავად სპეციალ- 
ობისა, იქნება ეს მმართველი ინჟინერი, დაწყებითი სკოლის ფსიქოთერაპევტი, თუ ციფ- 
რული მედიის სპეციალისტი, სოციალური ცვლილების განსახორციელებლად საჭირო 
პრაქტიკული უნარებით რომ იყოს აღჭურვილი.

რთული წარმოსადგენია, რომ თანამედროვე ეპოქაში, მაშინ, როდესაც სტუდენტები კა- 
რიერას მათი საქმიანობის შესაძლო გავლენის მოხდენის პერსპექტივის მიხედვით ირჩე- 
ვენ, სადაც დამსაქმებლები კურსდამთავრებულთაგან პრობლემის გადაწყვეტის, კრიტიკ- 
ული აზროვნების, შემოქმედებითობის და გუნდში მუშაობის უნარებს ითხოვენ - ჯერ კიდევ 
არავის უფიქრია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება უნივერსიტეტმა თითოეული კურსდამთავ- 
რებული ცვლილების განხორციელებისთვის საჭირო უნარებით ისე აღჭურვოს, რომ მათ 
შემდგომში კომპლექსური სოციალური საკითხების დაყენება და არსებული პრობლემების 
გადაწყვეტა დამოუკიდებლად შეძლონ.         

                                                                                                                                                                            
სოციალური ინოვაციის შესახებ თეორიის და პრაქტიკის საგნის ზოგად კურიკულუმში 

ინტეგრაციის პროცესი CQ - უნივერსიტეტმა ხუთი წლის წინ დაიწყო, რის შედეგადაც 
ავსტრალიურ საზოგადოებაში სოციალური ცვლილების განხორციელებისა და ლიდერო- 
ბის უნარი მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. თითოეულ დისციპლინაში სოციალური ინოვა- 
ციის ისეთი ელემენტები ჩაინერგა, როგორიცაა გამძლეობა, შემოქმედებითობის უნარი, 
ემპათია, ცნობისმოყვარეობა, თანამშრომლობისა და სისტემურად ფიქრის უნარი; სას- 
წავლო კურსის თითოეულ დონეზე ისწავლება სოციალური ინოვაციის შესახებ მასალის 
გარკვეული ნაწილი. სწორედ ასეთი მიდგომით მოხერხდა თითოეული სტუდენტის შესა- 
ბამისი ცოდნით აღჭურვა და აგრეთვე იმის უზრუნველყოფა, რომ თითოეულ კურსდამ- 
თავრებულს თამამად და სრული კომპეტენციით შეუძლია პრაქტიკაში პოზიტიური სოცი- 
ალური ცვლილების ინიცირება.

CQ - უნივერსიტეტში მიღებული ნებისმიერი ხარისხის სოციალური გავლენის ცოდნის 
ელემენტებით გამდიდრება, პირველ რიგში, კეთილი ნების შედეგია: ‘საზოგადოება დღი- 
თიდღე უფრო ნათლად აცნობიერებს, რომ ორგანიზაციებს სოციალური ინოვაციის უნა- 
რების მქონე ისეთი პერსონალი სჭირდება, რომელიც კომპლექსურ სისტემებში კონკ- 
რეტული პრობლემის დანახვას შეძლებს, ამ პრობლემას მომხმარებელზე ორიენტირებუ- 
ლი მიდგომით გადაწყვეტს, და ამავე დროს, ცვლილების მართვის პროცესში გამძლე- 
ობასა და ემპათიას გამოამჟღავნებს’ - აცხადებს პროფესორი კლომპი, უნივერსიტეტის 
ვიცე - კანცლერი და პრეზიდენტი.

‘სტუდენტების მიერ მიღებული სარგებელი სრულიად ნათელია: ჩვენ ვზრდით გლობა- 
ლური სამყაროს მოქალაქეებს, ვისაც მსოფლიოში საკუთარი ადგილის პოვნა და ცვლი- 
ლების განხორციელება შეუძლია. სოციალური ინოვაციის უნარები სტუდენტებს დასაქმე- 
ბაშიც ეხმარება, რადგან დღეს უკვე ბევრი მთავრობა და ორგანიზაცია აცნობიერებს ამ 
უნარების სამომავლო მნიშვნელობას’.

უნივერსიტეტის აღნიშნული გადაწყვეტილება მის 50 - წლიან ისტორიას ეფუძნება, რომ- 
ლის განმავლობაშიც ხელმისაწვდომ პროფესიულ განათლებას რეგიონალური თემების 
განვითარების საქმეში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭებოდა. ჩვენ ვართ ავსტრალიის 
გეოგრაფიულად ერთ - ერთი ყველაზე გაშლილი უნივერსიტეტი; ჩვენს 33,000 სტუდენტს 
20 - ზე მეტი კამპუსი ემსახურება, ჩვენი სასწავლო ცენტრები ქვეყნის ხუთ მთავარ შტატშია 
განაწილებული, ხოლო მცირე ცენტრები კი უამრავ პატარა რეგიონალურ ქალაქებში მდე- 
ბარეობს. უნივერსიტეტის ზრდასთან ერთად ჩვენ სულ უფრო მეტად ვცდილობთ, პირის- 
პირ სწავლებასთან ერთად დისტანციური და ონლაინ სწავლის მეთოდები დავნერგოთ, 
რაც ძალიან ბევრ ისეთ ავსტრალიელ სტუდენტს აძლევს უმაღლესი განათლების მიღების 

შესაძლებლობას, რომლებსაც სხვაგვარად ძალიან გაუჭირდებოდათ უმაღლესი განათ- 
ლების მიღება. სწავლების ასეთი კომბინირებული მოდელის მეშვეობით ჩვენ შევძელით 
ისეთი ჯგუფების მოზიდვა, რომლებსაც განათლების სისტემაში ჩართვისა და დამაგრე- 
ბისთვის სწორედ ინოვაციური მიდგომები ესაჭიროებოდათ. ამ ჯგუფებს მიეკუთვნება რე- 
გიონის მაცხოვრებლები, დაბალი სოციალურ - ეკონომიკური ჯგუფის წარმომადგენლები, 
ოჯახში უმაღლეს განათლებას დაუფლებული პირველი თაობები და აბორიგენთა წარ- 
მომადგენლები.

თემების ჩართვის საქმეში უნივერსიტეტის წვლილი ყველაზე ნათლად ჩვენი მიდგომ- 
ებით ჩანს. მაგალითად, როცა მთელი ავსტრალიის მასშტაბით განლაგებული რეგიონ- 
ალური ცენტრები CQ - უნივერსიტეტში იზიდავენ ისეთ კადრებს, რომლებიც ადგილობ- 
რივი საგანმანათლებლო საჭიროების დასაკმაყოფილებლად კრეატიული გადაწყვეტი- 
ლებების შემოთავაზება შეუძლიათ. მაგალითად, როდესაც პატარა ვიქტორიანულ ქალაქ 
ჰამილტონს ადგილობრივი საავადმყოფოს მუშაობისთვის ექთნების ადგილობრივი კად- 
რების უწყვეტი ნაკადი ესაჭიროებოდა; ან როდესაც ცენტრიდან მოშორებით განლაგ- 
ებულ დასავლეთ ავსტრალიის ქალაქებში ბიზნესთან უნივერსიტეტის პარტნიორობის 
გზით შეიქმნა სასწავლო ცენტრები იმ ადგილობრივი სტუდენტებისთვის, რომლებიც უნი- 
ვერსიტეტის კამპუსიდან ერთი დღის სამგზავრო მანძილზე ცხოვრობდნენ. თითოეულ 
ასეთ შემთხვევაში სტანდარტული ქმედების ნაცვლად, CQ - უნივერსიტეტი მოქნილ ადაპ- 
ტირებულ ბიზნეს მოდელს იყენებს, რომლის დახმარებით  პარტნიორების, ადგილობრივი 
თანამშრომლების და სტუდენტების საჭიროებები სრულად კმაყოფილდება.

რატომ სოციალური ინოვაცია? 

როგორც ავსტრალიურმა, ასევე საერთაშორისო განათლების პროცესებმა ცხადყო, 
რომ მილენიალთა უმრავლესობას ისეთი კარიერა სურს, რომელიც საზოგადოებას სარ- 
გებლობას მოუტანს. ამასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის ლიდერებმა გადაწყვიტეს, 
რომ სასწავლო დაწესებულების სათემო ჩართულობის უნიკალური ისტორიული გამოც- 
დილებისა და სოციალური ინოვაციის სწავლების კომბინაცია სტუდენტებს სოციუმზე და- 
დებითი გავლენის მოსახდენად საჭირო ცოდნას მიაწოდებდა. შესაბამისად, უნივერსი- 
ტეტმა, სათემო ჩართულობის ტრადიციებზე დაყრდნობით,  სოციალური ინოვაციის თემის 
კურიკულუმსა და პროგრამებში ინტეგრირების სტრატეგია შეიმუშავა; ინტეგრაცია გან- 
ხორციელდა როგორც კურიკულუმსა და პროგრამებში, ასევე ექსტრა - კურიკულარულ 
ღონისძიებებში, კვლევებში, თემების მონაწილეობის პროცესებში, უნივერსიტეტის ერ- 
თიან ოპერაციულ ღონისძიებებში, რის შედეგადაც აშოკას კამპუსმა 2016 წელს ‘ცვლი- 
ლების განმახორციელებლის’ საპატიო წოდება მიიღო, რაც მთელს ავსტრალიაში ჯერ- 
ჯერობით ერთადერთი შემთხვევაა.

აღწერილი ხედვის რეალობად გადაქცევა, ერთი მხრივ, უნივერსიტეტში მდგრადობისა 
და გავლენის კულტურის არსებობამ განაპირობა, რომელიც გაეროს მდგრადი გან- 
ვითარების მე - 17 მიზანს უკავშირდება. მეორე მხრივ კი, იმ აღიარების წყალობით, რო- 
მელიც ჩვენმა უნივერსიტეტმა ‘Times Higher Education Impact Rankings’ - ში მოხ- 
ვედრით მიიღო. სწორედ მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების პირობამ მისცა 
უნივერსიტეტს იმის შესაძლებოლობა, რომ სოციალური გავლენის ინიციატივები ყველა 
დისციპლინასთან დაეკავშირებინა და აღწერილი ხედვის პრაქტიკულად განხორციელ- 
ებაზე მთელი ორგანიზაციის სახელით აეღო პასუხისმგებლობა.

 
გარდა ამისა, თანამშრომელთა მთელმა შტატმა აიღო კოლექტიური პასუხისმგებლობა 

იმაზე, რომ სოციალური გავლენის თემაზე ნათლად ჩამოყალიბებული შესრულების ძირ- 

ითადი ინდიკატორების მიხედვით იმუშავებდა. კერძოდ, სოციალური შესყიდვის ისეთი 
სამიზნეები შეირჩა, რომელიც სათემო ორგანიზაციებს დამატებითი ანაზღაურებადი 
შვებულების საშუალებით დროსა და ექსპერტიზას შემატებდა, ან ისეთ პრაქტიკულ 
კვლევებზე ფოკუსირება დაიგეგმა, რომელსაც ადგილობრივ თემებზე დადებითი გავ- 
ლენის მოხდენა შეეძლო. აკადემიურ შტატს ასევე განსაზღვრული აქვს სოციალური 
ინოვაციის თემის სწავლების  შესრულების ძირითადი ინდიკატორები, რაც მიმართულია 
იქით, რომ 100 პროგრამაში ჩართულ ბაკალავრიატის თითოეულ სტუდენტს ჩამოუყ- 
ალიბდეს ცვლილების განმახორციელებლის უნარ - ჩვევები, აგრეთვე მომავალში უკვე 
არსებული ცოდნის გაფართოვებისა და გაღრმავების უნარები შეიძინონ, მაგ. კრედიტიან 
თუ კურსგარეშე ინიციატივებში მონაწილეობის გზით.

კურსგარეშე მუშაობა   

CQ - უნივერსიტეტში ჩაბარებისთანავე იწყება სტუდენტების წახალისება, 
რათა სოციალური ინოვაციის შესწავლას დაუყოვნებლივ შეუდგნენ. სტუდ- 
ენტებთან კონსულტაციების შედეგად,  CQ - უნივერსიტეტმა შექმნა სოციალ- 
ურ ინოვაციებში ონლაინ ორიენტაციის პროგრამა, ე.წ. iChange©. ეს არჩე- 
ვითი პროგრამა უფასოა სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის, და 2018 
წლიდან 3,000 - მდე ცვლილების განმახორციელებელს დაეხმარა ცოდნის 
შეძენაში. 2020 წლიდან iChange© - ის ინტეგრირება მოხდება საბაზისო ინ- 
ტერდისციპლინურ საგნებში (როგორიცაა ფსიქოლოგია ან საინჟინრო მეც- 
ნიერება). iChange© სოციალური ინოვაციის სხვადასხვა მიდგომებს და ოთ- 
ხი დონის ცვლილებებს განიხილავს, კერძოდ, პირდაპირი სერვისი, გაფარ- 
თოებული პირდაპირი სერვისი, სისტემური ცვლილება და ცვლილების ჩარ- 
ჩო.

თუკი უფროსი აკადემიური შტატის წარმომადგენლები კონსერვაციული ბი- 
ოლოგიის, უნარშეზღუდულ პირთა ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის და 
აბორიგენი მოსახლეობის ისტორიის კვლევის პროექტებს აღწერენ, სტუ- 
დენტთა მიერ წარმოდგენილი პროექტები უკვე ისეთ სხვადასხვა კურსგარე- 
შე თემებს ეხება, როგორიცაა  ეროვნული სოციალური  მეწარმეობის კონ- 
კურსი ‘დიდი იდეა’, ცვლილების ყოველწლიური ფესტივალი, ასევე მოხა- 
ლისეობა და სათემო ღონისძიებები, რომელსაც უნივერსიტეტის სტუდენტები, 
ე.წ. ცვლილების ელჩები ხელმძღვანელობენ.

სტუდენტებისთვის ნასწავლის პრაქტიკულად გამოყენების შესაძლებლობის 
მიცემა ჩვენი მუშაობის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. სათემო პროგრამების 
დიდი არჩევანი სტუდენტებს კონკრეტული ინდუსტრიის პროცესების ჩართ- 
ვაში ეხმარება, რაც მათ პრობლემის გადაწყვეტის ფუნდამენტურ უნარებს 
უვითარებს. კერძოდ, სტუდენტები სწავლობენ ქმედების კვლევას და პრო- 
ცესზე - ორიენტირებულ სხვა მიდგომებს. CQ - უნივერსიტეტმა შექმნა სო- 
ციალური ინოვაციის სამუშაო მოდელი, რომელიც ინტენსიურ გასვლით (რე- 
ზიდენტულ) რამდენიმე - დღიან მუშაობას გულისხმობს, რაც სტუდენტს არა- 
სამთავრობო ორგანიზაციის სპეციფიკას აცნობს და ასევე რეალური ცხოვ- 

კულტურა, კვლევა, ლიდერობა, გამოყენებითი სწავლება, სტრატეგია და რე- 
სურსები; სტრატეგია განსაზღვრავს სოციალური ინოვაციების ღონისძიებებ- 
ისთვის საჭირო მმართველობის სტრუქტურას და საშტატო ერთეულებს. მრჩე- 
ველთა კომიტეტში გაერთიანებული არიან სოციალური მეწარმეობის და სა- 
თემო განვითარების ლიდერები; სტრატეგია ასევე მოიცავს სოციალური შეს- 
ყიდვის სახელმძღვანელოს და უნივერსიტეტის დასახელებული მიმართულებით 
მუშაობას წარმართავს.

რების სოციალურ პრობლემებზე მუშაობის გამოცდილებას აძლევს. აღნიშ- 
ნული პროგრამა ქვინსლენდის რეგიონალურ პარტნიორებთან თანამშრომ- 
ლობის გზით შეიქმნა. პროგრამამ გამოამჟღავნა მცირე ზომის ორგანი- 
ზაციების მნიშვნელოვანი პრობლემა, კერძოდ ინოვაციის დასაგეგმად  და 
სამომავლო პროდუქტების შესაფასებლად დახმარების მოთხოვნისთვის სა- 
ჭირო დროისა და რესურსების ნაკლებობა.

უნივერსიტეტმა ბოლო ხუთი წლის მანძილზე უამრავი ორგანიზაცია დააკ- 
ავშირა სოციალური მეწარმეობის ეროვნულ ლიდერებთან; ამავე დროს 
პროგრამაში მონაწილე 100 - ზე მეტ სტუდენტს მისცა შესაძლებლობა, თავი 
გამოეცადა ადამიანზე ორიენტირებულ და მიზანთან შეთანხმებულ დიზაინ- 
ის პროცესებში, რამაც თავის მხრივ, ორგანიზაციის ოპერაციებზე გავლენა 
მოახდინა. სულ ახლახანს მიღწეული შედეგებიდან შეიძლება დასახელდეს 
მომხმარებელზე ორიენტირებული საცხოვრებლის დიზაინი, რომელიც უსახ- 
ლკარო ახალგაზრდების საჭიროებებზე იქნა მორგებული; აგრეთვე, ცოდნის 
გაზიარების მიზნით, აბორიგენ მიწათმოქმედ ლიდერთა აგრარულ ინდუსტ- 
რიასთან დაკავშირების პროგრამა. ასეთი პრაქტიკული, კლასგარეშე პროგ- 
რამების დახმარებით სტუდენტები მულტი - დისციპლინარული თანამშრომ- 
ლობის სიკეთეს ეცნობიან, სწავლობენ პრობლემის რეალურ პრაქტიკაში 
გადაწყვეტას, უკეთ შეიცნობენ საკუთარ ძალებს, ასევე ემპათიის მნიშვნე- 
ლობას, და მომავალ კარიერას ასეთი მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილ- 
ებით და თემებში საკონტაქტო პირების ცოდნით იწყებენ.

კოვიდ - 19 კრიზისის პერიოდში უნივერსიტეტი კვლავ აგრძელებს თანამშ- 
რომელთა შტატთან, თემის წევრებთან და სტუდენტებთან ურთიერთობას 
ვირტუალური პროფესიონალური განვითარებისა და რეგიონში ბაზირებულ 
სოციალურ მეწარმეებთან ქსელური თანამშრომლობის შესაძლებლობების 
შექმნის გზით. გერონტოლოგიურმა კვლევამ შეისწავლა მოხუცებულთა სო- 
ციალური იზოლაციის შემცირების მიზნით ტექნოლოგიის გამოყენების შეს- 
აძლებლობები; კემპუსებში გაჩნდა საკვების ბანკები და სოციალური ვაუჩ- 
ერებით დახმარების სისტემა იმ უცხოელი სტუდენტებისთვის, ვინც ეკონ- 
ომიკური დაღმასვლის გამო შემოსავალი დაკარგა ან საკვები შემოაკლდა.

კურსგარეშე მუშაობა   

აღწერილი ტრანსფორმაციული პროცესის განმავლობაში, სტრატეგიიდან 
პრაქტიკამდე მისასვლელად უნივერსიტეტმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
შეთანხმებული და განმეორებითი ეტაპი გაიარა:

 



საწყისი საგზაო გეგმა: 2016 - 2021 წლების სოციალური ინოვაციების 
სტრატეგია, რომელიც უნივერსიტეტის ტაქტიკურ გეგმას და მთლიანად უნივ- 
ერსიტეტის ფარგლებში სოციალური ინოვაციების ღონისძიებების განვითარ- 
ების 6 ძირითად ქვაკუთხედს ასახავს: სწავლება და კურიკულუმი, თემი და 

კულტურა, კვლევა, ლიდერობა, გამოყენებითი სწავლება, სტრატეგია და რე- 
სურსები; სტრატეგია განსაზღვრავს სოციალური ინოვაციების ღონისძიებებ- 
ისთვის საჭირო მმართველობის სტრუქტურას და საშტატო ერთეულებს. მრჩე- 
ველთა კომიტეტში გაერთიანებული არიან სოციალური მეწარმეობის და სა- 
თემო განვითარების ლიდერები; სტრატეგია ასევე მოიცავს სოციალური შეს- 
ყიდვის სახელმძღვანელოს და უნივერსიტეტის დასახელებული მიმართულებით 
მუშაობას წარმართავს.

სწავლის შედეგების სტანდარტიზაცია: ჩვენი კურიკულუმის ცვლი- 
ლების ექსტენსიური პროექტის (რომელიც 2021 წელს უნდა დასრულდეს) მთა- 
ვარი გეზი ‘სოციალური ინოვაციის კუთხით აზროვნების განვითარება’ წარმო- 
ადგენს და ის ბაკალავრიატის ყველა კურსს ეხება. პროექტის მუშაობის შედე- 
გად მივიღებთ ბაკალავრის ხარისხის 100 პროგრამას, რომელიც სტუდენტებს 
სამწლიანი სწავლის განმავლობაში ინტერ - დისციპლინარული სოციალური ინ- 
ოვაციის სწავლის და პრაქტიკულად გამოყენების შესაძლებლობას შესთავაზ- 
ებს. დასახელებული მიზნის შესრულების პროცესს და მისი შესრულების მთა- 
ვარ ინდიკატორს უნივერსიტეტის საბჭო დააკვირდება, რაც გულისხმობს ტეს- 
ტირებისა და გამეორების გზით პედაგოგიური დიზაინის მოდელის თანმიმდევ- 
რული პროცესის განხორციელებას, რომლის საბოლოო შედეგი საუკეთესო 
გამოცდილების შესახებ შესასწავლი ნიმუშის (ე.წ. case study) შექმნა იქნება. 
სოციალური ინოვაციის თემის ინტეგრირება მოხდება შესაბამისი დისციპლი- 
ნების ფოკუსის შენარჩუნებისა და ასევე ინდუსტრიის აკრედიტაციის მოთხოვ- 
ნების სრული დაცვის გზით; პროცესი განხორციელდება ყველა სასწავლო 
კურსში, ბიზნესის, საინჟინრო მეცნიერების, ფსიქოლოგიის და კრიმინალოგიის 
დარგების ჩათვლით. სოციალური ინოვაციის კონცეფციები თანაბრად გადანა- 
წილდება პირველი წლის ინტერ - დისციპლინარული საფუძვლების საგანში, 
მეორე და მესამე წელს კი პროექტზე დაფუძნებული სწავლების სახე მიეცემა. 
სოციალური გავლენის მოსახდენად საჭირო უნარ - ჩვევების სწავლების ერთი- 
ანი მიდგომის შექმნა შესაძლებლობას მოგვცემს ბაკალავრიატის კურსის უკ- 
ლებლივ ყველა სტუდენტს შევასწავლოთ დასახელებული თემა.
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მდგრადი მხარდაჭერა თანამშრომელთა შტატის განვითარებას: 
ცვლილების განმახორციელებლობის თემის კურიკულუმში ინტეგრაციის პრო- 
ცესში აკადემიური პერსონალის მხარდაჭერა, რათა მათ სოციალური ინოვა- 
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ფართოდ გაცხადებული და ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნე- 
ბის ერთგულად შესრულების ვალდებულება:  2019 წელს, როდესაც 
უნივერსიტეტის 3 - წლიანი სტარტეგიის, (სახელწოდებით, ‘ჩვენი მომავალი შენ 
ხარ’), განხორციელება დაიწყო, უნივერსიტეტმა ამავე დროს ნათლად გან- 
საზღვრა თავისი გრძელვადიანი ხედვა, ‘გამხდარიყო ინოვაციური სწავლებისა 
და კვლევის უმაღლესი ხარისხის ნიშნით გლობალურად აღიარებული და ამავე 
დროს ავსტრალიის ყველაზე ხელმისაწვდომი, მხარდამჭერი და ჩართული უნი- 
ვერსიტეტი’. უნივერსიტეტის სტრატეგია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზ- 
ნებთან შესაბამისობის კუთხით აცხადებს, რომ ერთგულად დაუჭერს მხარს 
‘სოციალური ინოვაციის ფილოსოფიის უნივერსიტეტის ოპერაციების ყველა ას- 
პექტში ინტეგრაციის იდეას, რათა ამ გზით ადგილობრივ თემებს გაუწიოს მხარ- 
დაჭერა“, ხელს შეუწყობს სოციალური გავლენის თემებში პოპულარიზაციას და 
უზრუნველყოფს იმას, რომ ყველა პარტნიორს, სტუდენტს და ქვეყნის საუნივერ- 
სიტეტო სექტორის წარმომადგენლებს ზუსტი წარმოდგენა ჰქონდეთ უნივერ- 
სიტეტის საქმიანობის არსზე და დეტალებზე.
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ციის მეთოდოლოგიები საკუთარი დისციპლინარული სპეციალობების კონ-  
ტექსტში გაიაზრონ, მრავალმხრივ და გრძელვადიან მიდგომას მოითხოვს. 
სოციალური ინოვაციის კურიკულუმში ინტეგრაციის სახელმძღვანელოს ადრე- 
ულ ეტაპზე შექმნამ ხელმისაწვდომი გახადა ენის, უნარების და მიდგომების 
საწყისი ინსტრუმენტების ნაკრები. მომდევნო ეტაპზე პროფესიონალური განვი- 
თარების სესიები მოიცავდა ვიდეო - პრეზენტაციებს, პირისპირ სამუშაო შეხ- 
ვედრებს, ინტერაქტიულ მედია - რესურსებს, და ასევე პრაქტიკულ მაგალითებს 
(case studies), რომლებიც პერსონალს იმის შესაძლებლობას აძლევდა, რომ 
სტუდენტებს სოციალური ინოვაციის ძირითადი უნარების და შესაბამისი ელემ- 
ენტების განვითარებაში დახმარებოდნენ, კერძოდ, სტუდენტებს შემოქმედები- 
თობის, ემპათიის და სისტემურად აზროვნების ჩვევები შეეძინათ.



ამ სერიის პირველ სტატიაში მარინა ჰიმი და ენჯი ფუსელი ცოდნის დემოკრატიზაციასა 
და იმ შესაძლებლობაზე მსჯელობენ, როცა ნებისმიერ კურსდამთავრებულს შეეძლება 
გახდეს ცვლილების განმახორციელებელი. ჩვენ გვჯერა, რომ CQ - უნივერსიტეტში სოცი- 
ალური ინოვაციის განათლების მთელი პერსონალისა და სათემო პარტნიორებისთვის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, ასევე ფუნდამენტალური უნარების თითოეულ 
პროგრამაში ინტეგრირებით, ჩვენ მოვახერხებთ პროცესის დაჩქარებას, რათა ამ სა- 
კითხის აღქმა, მის მიმართ ინტერესი და საქმიანობაში გამოყენება მთელი ავსტრალიის 
მასშტაბით სწრაფად განხორციელდეს.

მდგრადი მხარდაჭერა თანამშრომელთა შტატის განვითარებას: 
ცვლილების განმახორციელებლობის თემის კურიკულუმში ინტეგრაციის პრო- 
ცესში აკადემიური პერსონალის მხარდაჭერა, რათა მათ სოციალური ინოვა- 

თითოეული გამარჯვების შემჩნევა და აღნიშვნა: თითოეული პროგ- 
რამის ცვლილებისა და კვლევის შედეგების შესახებ პრაქტიკული მაგალითე- 
ბის/შემთხვევის აღწერის (case studies) შექმნა; CQ - უნივერსიტეტის წარმატ- 
ების ასახვა ე,წ. შედეგების რანჟირებაში (THE Impact Rankings); სოციალური 
შესყიდვის თითოეული კონტრაქტის აღნიშვნამ და მიღწეულ დადებით შედეგ- 
ებზე ფოკუსირებამ ხელი შეუწყო სოციალურ სარგებელზე აქცენტირებული ღო- 
ნისძიებების შემდგომ განვითარებას. ჩვენ გვჯერა, რომ მთელს ქვეყანაში გაბ- 
ნეული ჩვენი პერსონალისა და სტუდენტების მეშვეობით მოხერხდება ჩვენი 
პროგრესის რეგულარულად კომუნიკაცია, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს 
უნივერსიტეტის ყველა ნაწილის სოციალური მიზნის ხედვის ქვეშ გაერთიან- 
ებას; ასევე საერთო წარმატების მისაღწევად თითოეული მონაწილის შესაძ- 
ლებლობებსა და პასუხისმგებლობას გააძლიერებს. 
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რესურსების ძიების გრძელვადიანი ვალდებულება: ორგანიზაცი- 
ულ კულტურასა და უნარებში ასეთი ფართომასშტაბიანი ცვლილების გან- 
ხორციელება მდგრად ფინანსურ და ადამიანურ რესურსებს მოითხოვს. ადმი- 
ნისტრაციულმა მხარდაჭერამ და ოპერაციულმა დაფინანსებამ პრაქტიკოსე- 
ბის, აკადემიური პერსონალის და სტუდენტ - ელჩებისგან შემდგარ სოციალური 
ინოვაციების გუნდის ოფისს შესაძლებლობა მისცა მთელი დრო და ძალისხმე- 
ვა პროგრამების შექმნისა და მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიწოდებისკენ მიემ- 
ართა; მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ, მოეწვიათ გარე - ექსპერტები პროგრამის 
გასაძლიერებლად, გაეცათ სამგზავრო სტიპენდიები სტუდენტებისთვის, რათა 
მათ ავსტრალიის ფარგლებში მოგზაურობის და სათემო პარტნიორებთან ერ- 
თად რეზიდენტულ პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა ჰქონოდათ. 
მომდევნო სამი წლის მანძილზე სოციალური და აბორიგენული შესყიდვების 
50% - ით გაზრდის ვალდებულებით უნივერსიტეტმა აქცენტი ადგილობრივი 
ბიზნესის მხარდაჭერასა და არააკადემიურ ოპერაციებზე გადაიტანა, რაც საბო- 
ლოო ჯამში გაზრდილი სოციალური სარგებლის შექმნას ემსახურება.
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ციის მეთოდოლოგიები საკუთარი დისციპლინარული სპეციალობების კონ-  
ტექსტში გაიაზრონ, მრავალმხრივ და გრძელვადიან მიდგომას მოითხოვს. 
სოციალური ინოვაციის კურიკულუმში ინტეგრაციის სახელმძღვანელოს ადრე- 
ულ ეტაპზე შექმნამ ხელმისაწვდომი გახადა ენის, უნარების და მიდგომების 
საწყისი ინსტრუმენტების ნაკრები. მომდევნო ეტაპზე პროფესიონალური განვი- 
თარების სესიები მოიცავდა ვიდეო - პრეზენტაციებს, პირისპირ სამუშაო შეხ- 
ვედრებს, ინტერაქტიულ მედია - რესურსებს, და ასევე პრაქტიკულ მაგალითებს 
(case studies), რომლებიც პერსონალს იმის შესაძლებლობას აძლევდა, რომ 
სტუდენტებს სოციალური ინოვაციის ძირითადი უნარების და შესაბამისი ელემ- 
ენტების განვითარებაში დახმარებოდნენ, კერძოდ, სტუდენტებს შემოქმედები- 
თობის, ემპათიის და სისტემურად აზროვნების ჩვევები შეეძინათ.



დღეს, ისე როგორც არასოდეს, სტუდენტებს ესაჭიროებათ ტრადიციული დისციპლი- 
ნებისგან და სწავლების ტრადიციული მეთოდებისგან განსხვავებული მიდგომების დან- 
ერგვა, რაც მათ ახალი უნარებისა და აზროვნების ახალი სტილის ჩამოყალიბებაში 
დაეხმარება. პოსტ - კოვიდის ეპოქაში უნდა გაგრძელდეს ადგილობრივ თემებთან ერთად 
ეკონომიკური და სოციალური აღმშენებლობის მიმართულებით მუშაობა, ასევე იმის უზ- 
რუნველყოფა, რომ კურსდამთავრებულები საკუთარი სურვილით და საკუთარ ძალებში 
თვითდაჯერებულობით შეეჭიდონ გლობალური მოქალაქის კომპლექსური პრობლემების 
გადაწყვეტის საქმეს.




