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შესავალი
COVID 19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ განათლების სისტემები უპრეცედენტო გამოწვევების
წინაშე დააყენა. სულ მცირე, 188 ქვეყანაში დაიხურა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების,
ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები,
სისტემის მიღმა აღმოჩნდა 1.6 მილიარდი ბავშვი, მოზარდი და ახალგაზრდა1. სხვა ქვეყნების
მსგავსად, პანდემიით შექმნილმა შეზღუდვებმა ქართული საგანმანათლებლო სისტემისთვის
დისტანციური სწავლა-სწავლების უზრუნველყოფის გადაუდებელი საჭიროება შექმნა. როგორ
გაუმკლავდა სისტემა ამ გამოწვევებს, რა შეიძლება გაკეთდეს მიმდინარე სირთულეების
საპასუხოდ და როგორ შეიძლება მიღებული გამოცდილების გამოყენება სისტემის გაძლი
ერებისთვის – ამ კითხვებზე პასუხის მიღების მიზნით საქართველოს პარლამენტის განათ
ლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა თემატური მოკვლევა ჩაატარა.
თემატური მოკვლევა მომზადდა მასწავლებლების, მშობლების, სკოლების ადმინისტრა
ციის, საგანმანათლებლო რესურსცენტრების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ადგი
ლობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან შემოსული წერილობითი მოსაზრებების, სა
ჯარო განხილვებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევების სინთეზის
საფუძველზე. კომიტეტმა შეისწავლა საერთაშორისო გამოცდილება არსებული გამოწვევების
გარშემო, ხოლო მოკვლევის ფარგლებში მიღებული მოსაზრებების განხილვისა და ანალიზის
შედეგად, შემუშავდა რეკომენდაციები.
ანგარიშის პირველ თავში აღწერილია COVID 19-ით გამოწვეული პანდემიის დროს ზოგადი
განათლების სისტემაში განვითარებული მოვლენები. მეორე თავში, შემოსული მოსაზრებების
ანალიზისა და საკითხთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევების სინთეზის შედეგად,
განხილულია პანდემიის გავლენა ზოგადი განათლების სისტემაზე, საკვანძო საკითხების
მიხედვით. მესამე თავში შემოთავაზებულია რეკომენდაციები, ანალიზზე დაყრდნობით
გამოკვეთილი თემების მიხედვით.
თემატური მოკვლევა განხორციელდა USAID-ის პროექტის – „საქართველოს პარლამენტის
დაგეგმვისა და ზედამხედველობის შესაძლებლობების გაძლიერება პანდემიის კონტექსტში“
– მხარდაჭერით.
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ძირითადი მიგნებები
შემოსული მოსაზრებების, ზეპირი განხილვებისა და განხორციელებული კვლევების სინ
თეზის შედეგად, გამოიკვეთა შემდეგი ძირითადი მიგნებები:

სწავლაზე ხელმისაწვდომობა
ꟷ 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრში მოსწავლეების, სულ მცირე, მეათედი ნაწილი აღმოჩნდა
დისტანციური სწავლა-სწავლების მიღმა, ხოლო მოსწავლეთა მეოთხედისთვის სწავლაში
ჩართვა შეზღუდული იყო, სულ მცირე, ერთი თვის განმავლობაში. შემოდგომის სემესტრში
ხელმისაწვდომობის საკითხი, დიდწილად გადაჭრა სკოლების გახსნა-დახურვის სტრატეგიის
ლოკალიზებამ.
ꟷ მიუხედავად ოჯახების, სკოლების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების
მიერ მიღებული ზომებისა, მოსწავლეების ნაწილისთვის დისტანციური სწავლა არ
იყო ხელმისაწვდომი ან აღნიშნულ რეჟიმში სწავლა მნიშვნელოვანი შეფერხებით
მიმდინარეობდა. ასეთი მოსწავლეების ზუსტი რაოდენობა, მიუხედავად მონაცემების
სხვადასხვა წყაროს არსებობისა, დაუზუსტებელია.

სწავლა-სწავლების ხარისხი
ꟷ წინა წლებში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით მას
წავლებლების ტრენინგში მონაწილეობის მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად, მასწავლებ
ლების მეოთხედს მაინც არ აღმოაჩნდა საბაზისო კომპეტენციები ისტ-ის მიმართულებით.
ꟷ სწავლა-სწავლებაში წარმოქმნილი სირთულეების შემცირების თვალსაზრისით, შედე
გიანი აღმოჩნდა სკოლების ნაწილში არსებული თანამშრომლობის პრაქტიკა და ტრა
დიცია, მასწავლებლების მხარდაჭერის არაფორმალური არხების გააქტიურება, ასევე
არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციების ინტერვენციები.
ꟷ თუ ონლაინრეჟიმზე სწავლებისთვის საჭირო ტექნიკური უნარების ათვისებას მასწავ
ლებლებმა მეტ-ნაკლები წარმატებით გაართვეს თავი, სწავლა-სწავლების დისტანციურ მო
დელზე მეთოდოლოგიური მორგება დიდწილად გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. შედეგად,
დისტანციურ რეჟიმში საგაკვეთილო ამოცანები არ არის მოდიფიცირებული დისტანციურ
ფორმატზე და მასწავლებლები ჩივიან, რომ ვერ ასწრებენ გაკვეთილის მიზნების დაფარვას
ლიმიტირებულ დროში, ხოლო მოსწავლეები აღნიშნავენ, რომ გაკვეთილები ლექციურ,
ტრადიციულ რეჟიმში მიმდინარეობს. ანალოგიურად, მასწავლებლებს უჭირთ მოსწავლეების
შეფასების მიდგომებისა და მეთოდების დისტანციურ მოდელზე მორგება. ამ ვითარებაში,
განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს დისტანციურ სწავლებაზე მორგებული რესურ
სების ნაკლებობა

უსაფრთხოება
ꟷ შემოსული მოსაზრებების ავტორები დადებითად აფასებენ განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით მიღებულ ზომებს, როგორც სკოლების
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის, ასევე მათი ჰიგიენური საშუალებებით მომარაგებისა
და პერსონალის ტესტირების თვალსაზრისით.
ꟷ გამოწვევებს შორის სახელდება შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებული
სირთულეები, სკოლის სახსრების ნაკლებობა, პირბადეების შეძენა ოჯახებისთვის,
დისტანციის დაცვა სკოლის ფართის შეზღუდვების პირობებში, მოსწავლეების,
განსაკუთრებით, დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეების მიერ უსაფრთხოების ზომების
დაცვა.
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მართვა
ꟷ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სკოლის დირექტორებთან და რესურსცენტრებთან
კონსულტირების პრაქტიკის გაძლიერებაზე გაკეთდა აქცენტი როგორც შემოსულ მოსაზ
რებებში, ასევე ერთ-ერთ საერთაშორისო კვლევაში.
ꟷ პანდემიის პირობებში სწავლა-სწავლებაზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის, ასევე
სწავლა-სწავლების ხარისხის შესწავლის მიზნით მონაცემების შეგროვებაში რამდენიმე
მხარე იყო ჩართული. მონაცემები გროვდებოდა სკოლების, რესურსცენტრების, სამინისტროს
დაქვემდებარებული უწყებებისა და უშუალოდ სამინისტროს დეპარტამენტების მიერ.
გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საჭირო მონაცემების სხვადასხვა წყაროს არსებობა
დადებითად შეფასდა.
ꟷ შემოსულ მოსაზრებებსა და კვლევებში პოზიტიურად ფასდება რესურსცენტრებთან
რეგულარული შეხვედრები და მათი ნაწილის აქტიური კომუნიკაცია სკოლებთან. თუმცა
ასევე აღნიშნულია, რომ რესურსცენტრების მეორე ნაწილი სამინისტროსა და სკოლებს
შორის ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით არასაკმარისად პროაქტიულები იყვნენ.
ꟷ შემოსულ მოსაზრებებში გამოთქმულია წუხილი სკოლების გახსნა-დახურვასთან დაკავ
შირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას სასკოლო საზოგადოებასთან ნაკლებ კომუ
ნიკაციაზე

პანდემიის გავლენა სასკოლო საზოგადოებაზე
ꟷ მოსწავლეების განვითარებაზე პანდემიის გავლენა ჯერჯერობით არ შეფასებულა.
შესაბამისად, დასკვნების გამოტანა ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ირიბი
ინდიკატორებისა და სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევების საშუალებით.
დისტანციური სწავლების ხანგრძლივობის, მისი ხარისხისა და მასში ჩართულობასთან
დაკავშირებული გამოწვევების გათვალისწინებით, მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი
ჩამორჩენა მოსწავლეების აკადემიური უნარების განვითარებაში. ქართული სასკოლო
საზოგადოებისთვის ეს ჩამორჩენა უფრო თვალსაჩინოა დაწყებით კლასებში, თუმცა
სხვა საფეხურებზე მასწავლებლებსა და დირექტორებს უჭირთ სასწავლო დანაკარგის
შეფასება. განსაკუთრებული წუხილის საგანს წარმოადგენს მოსწავლეების სოციოემოციური მდგომარეობა, რომელიც, დირექტორების ნაწილის შეფასებით, გამოიხატება
ინდიფერენტულობაში, თვითიზოლაციასა და გარიყულობაში.
ꟷ პანდემიის პოზიტიურ გავლენებში სახელდება მასწავლებლების კომპეტენციის გაძლიერება
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ასევე დისტანციური სწავლასწავლების ფორმების ადაპტირების დაჩქარება. მასწავლებელთა თანამშრომლობა, მათ
შორის, არაფორმალური არხების გამოყენებით, ასევე, კომუნიკაციის ახალი ფორმების
დამკვიდრება განსაკუთრებით იმედისმომცემია მშობლებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესების
თვალსაზრისით.
მიგნებების, სხვა ქვეყნების გამოცდილებისა და შემოსულ მოსაზრებებში შემოთავაზებული
რეკომენდაციების სინთეზის საფუძველზე შემუშავდა შემდეგი რეკომენდაციები:
● ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის ეფექტიანი მიდგომების შემუშავება და
განხორციელება;
● ონლაინ სასწავლო რესურსებისა და ონლაინსწავლების ეფექტიანი მიდგომების განვი
თარება;
● სწავლაში ჩამორჩენის პრევენციისა და დაძლევის მოდელების განვითარება და დანერგვა;
● განათლების სისტემის კრიზისებისადმი მედეგობის გაძლიერება.
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თავი 1. თემატური მოკვლევის შესახებ
მიზანი
თემატური მოკვლევა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული ინ
სტრუმენტია, რომელიც აძლიერებს საკანონმდებლო ორგანოს საზედამხედველო ფუნქციებს
და ხელს უწყობს ამ ფუნქციების ეფექტიან გამოყენებას. თემატურ მოკვლევას კომიტეტი იყენებს
აქტუალური საკითხის შესწავლისა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების
შემუშავების მიზნით. მიმდინარე თემატური მოკვლევის მიზანია ზოგად განათლებაზე COVID
19-ით გამოწვეული პანდემიის გავლენის შესწავლა და აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის
შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება.

საკვლევი კითხვები
ꟷ რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა სასკოლო საზოგადოება განათლების ხელმისაწვდო
მობის, სწავლა-სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფისა და სასკოლო საზოგადოების უსაფ
რთხოების დაცვის თვალსაზრისით, დისტანციური სწავლების პირობებში?
ꟷ რა ზომები იქნა მიღებული მოსწავლეების, მასწავლებლებისა და სკოლების ადმინისტრა
ციის წინაშე წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრის მიზნით?
ꟷ როგორ აისახა პანდემია სასკოლო საზოგადოებაზე და რა სახის ახალი შესაძლებლობები
წარმოაჩინა?

მეთოდოლოგია
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში 2019 წელს შესული ცვლილებების შედეგად
განისაზღვრა ახალი საზედამხედველო ინსტრუმენტი – თემატური მოკვლევა. მისი ძირითადი
პრინციპი არის მონაწილეობასა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების
მიღება. შესაბამისად, თემატური მოკვლევის ფარგლებში დაინტერესებულ მხარეებს ეძლევათ
საკუთარი მოსაზრებებისა და დაკვირვებების გაზიარების შესაძლებლობა, როგორც წერილობით,
ასევე ზეპირი მოსმენების ფარგლებში. ანალიზი ეყრდნობა მიღებულ მოსაზრებებს, ზეპირი
მოსმენების დისკუსიის შედეგებსა და განსახილველ თემაზე ჩატარებულ კვლევებს.
თემატური მოკვლევის ფარგლებში შემოვიდა 159 წერილობითი მოსაზრება. მათ შორის,
საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების დირექტორებისგან (120),
მასწავლებლებისგან (3), ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან.
თემატური მოკვლევის პროცესში, კომიტეტის ფარგლებში შექმნილმა მოკვლევის ჯგუფმა
მიიღო დაინტერესებულ მხარეთა მიერ გამოგზავნილი დასაბუთებული მოსაზრებები, ხოლო
შემდგომ ეტაპზე აღნიშნულ პირებთან გაიმართა ზეპირი მოსმენები. მიღებული წერილობითი
მოსაზრებებისა და განხილვების საფუძველზე გამოვლინდა პანდემიის პერიოდში ზოგადი
განათლების სფეროში გამოვლენილი მიღწევები, გამოწვევები და ამ გამოწვევებთან
გამკლავების საჭიროებები. საბოლოოდ კი შემუშავდა რეკომენდაციები, რომელთა
შესრულებაც ხელს შეუწყობს ზოგადი განათლების სისტემის გაძლიერებას და კრიზისული
სიტუაციებისთვის მედეგობის მექანიზმებისა და რესურსების გამომუშავებას.
შემოსული მოსაზრებების ინტერპრეტაციის ვალიდობის გაზრდის მიზნით, მოკვლევაზე
მომუშავე ჯგუფმა გამოიყენა კოდირების სამეტაპიანი პროცედურა: თავდაპირველად გამო
ყენებული იყო ე.წ. ღია კოდირების მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს ტექსტობრივი მო
ნაცემების შინაარსობრივ კატეგორიებად დაყოფას.2 მეორე ეტაპზე მსგავსი შინაარსის მქონე
კატეგორიები დაკავშირდა ერთმანეთთან და გაერთიანდა მსხვილ კატეგორიებად. საბოლოო
ეტაპზე კი კატეგორიები კიდევ უფრო მსხვილდება და იქმნება შინაარსობრივი იერარქია.
2
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კოდირების პროცესში ჩართული იყო რამდენიმე ანალიტიკოსი. საწყის ეტაპზე, შემოსული
მოსაზრებების სხვადასხვა წყაროდან, წყაროების კატეგორიების მიხედვით (სკოლები,
არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები) შეირჩა 20 სხვადასხვა
ტექსტი. ტექსტებზე დაყრდნობით თითოეულმა ანალიტიკოსმა დამოუკიდებლად შექმნა
კოდები. კოდების შეჯერებისა და განხილვის შემდეგ ანალიტიკოსები შეთანხმდნენ კოდების
საწყის ვერსიაზე. შემოსული მოსაზრებები გადანაწილდა ანალიტიკოსებს შორის კოდების
მიხედვით დასაჯგუფებლად. ანალიზის პროცესში ანალიტიკოსებმა გამოიყენეს MAXQDA პროგრამა და პერიოდული შეხვედრების საშუალებით, განიხილავდნენ და ხვეწდნენ
კოდირების სისტემას.
შემოსული მოსაზრებებისა და ჩატარებული კვლევების სინთეზის შედეგად, გამოიკვეთა
ძირითადი მიგნებები და დასაზუსტებელი საკითხები. ამ საკითხებზე მსჯელობა წარიმართა
ზეპირი მოსმენების ფარგლებში. ზეპირი მოსმენები ჩატარდა პირისპირ და დისტანციურ
რეჟიმში. მათში მონაწილეობა მიიღეს სკოლების დირექტორებმა და რესურსცენტრების
თანამშრომლებმა, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა.
ანგარიშში წარმოდგენილი მიგნებები ეყრდნობა შემოსული მოსაზრებების, ჩატარებული
კვლევებისა და ზეპირი მოსმენების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას. რეკომენდაციები
შემუშავებულია შესაბამის საკითხებზე სამეცნიერო ლიტერატურისა და საერთაშორისო
გამოცდილების გათვალისწინებით.
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თავი 2. განათლება COVID -19 პანდემიისას: მოვლენათა სინოფსისი
2020 წლის 26 თებერვალს საქართველოში კორონავირუსის (COVID 19) პირველი შემ
თხვევა დაფიქსირდა. ამ თავში წარმოდგენილია ზოგადი განათლების სფეროში მას
შემდეგგანვითარებული მოვლენების სინოფსისი, ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის
ძირითადი ინდიკატორების ფონზე მიღებული საკვანძო გადაწყვეტილებებისა და ინტერ
ვენციების სახით.

5 მარტი, 2020
ꟷ გამოცხადდა
ჩატარება.

საგანმანათლებლო

დაწესებულებებში

სადეზინფექციო

სამუშაოების

ꟷ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის საფუძველზე, მიიღო გადაწყვეტილება, საჯარო
სკოლებში საგაზაფხულო არდადეგების ვადაზე ადრე, 2-დან 16 მარტის ჩათვლით
გამოცხადების თაობაზე, აღნიშნული რეკომენდაცია გაიცა კერძო სკოლების მისამართითაც.
ღონისძიება მიზნად ისახავდა ვირუსის გავრცელების პრევენციას.

21 მარტი, 2020
ꟷ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა საგანგებო
მდგომარეობის გამოცხადების თაობაზე. აღნიშნული პერიოდისთვის ქვეყანაში
ფიქსირდებოდა COVID 19-ით ინფიცირების 48 აქტიური შემთხვევა.

23 მარტი, 2020
ꟷ პრეზიდენტმა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ მიიღო პრემიერ-მინისტრის
წინადადება, რასაც მხარი დაუჭირა საქართველოს პარლამენტმა.
ꟷ სასწავლო პროცესის აღდგენა, მთავრობის განკარგულებით, გადაიდო 21 აპრილამდე.
ꟷ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დარეგულირდა საგანგებო მდგომარეობის
მოქმედების ვადაში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ დისტანციურ
რეჟიმში სწავლა–სწავლების განხორციელების წესები.

მარტი, 2020
ꟷ სინქრონული დისტანციური სწავლების პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით, გაფორმდა
ხელშეკრულება Microsoft-თან, რომლის მეშვეობითაც სკოლებს მიეცათ Microsoft Office 365
TEAMS-ის პლატფორმის გამოყენების შესაძლებლობა დისტანციური სწავლების პროცესში.

მარტი, 2020
ꟷ დაიწყო Microsoft Teams ქართულ ენაზე თარგმნა.

30 მარტი, 2020
ꟷ ტელესკოლა იწყებს მაუწყებლობას. პროექტის ფარგლებში საქართველოს საზოგადოებრივი
მაუწყებლის მეორე არხი გარდაიქმნა საგანმანათლებლო ტელევიზიად. ხსენებულ
პლატფორმაზე გადაიცემოდა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული
ტელეგაკვეთილები.
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21 აპრილი, 2020
ꟷ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ საგანგებო სიტუაციის
შენარჩუნების ბოლომდე სწავლა-სწავლება გაგრძელდებოდა ონლაინ დისტანციურ
რეჟიმში.

30 მარტი, 2020
ꟷ ტელესკოლამ დაიწყო გაკვეთილების ტრანსლირება ეროვნული უმცირესობის
წარმომადგენლებისთვის. ასევე შემუშავდა განმავითარებელი აქტივობები სსსმ
მოსწავლეებისთვის.

30 მარტი, 2020
ꟷ გამოიცა რეკომენდაცია ონლაინ სინქრონულ რეჟიმში სწავლა-სწავლების ხანგრძლივობასთან
დაკავშირებით.

5 მაისი, 2020
ꟷ el.ge-ზე დაემატა პროექტის ischool ფარგლებში შექმნილი ონლაინ კომპლექსური
დავალებები.

მაისი, 2020
ꟷ შემუშავდა სემესტრული შეფასების მოდელი დისტანციურ რეჟიმში მოსწავლეების
სემესტრული შეფასების გამოანგარიშებისათვის.

20 მაისი, 2020
ꟷ სასწავლო წელი დასრულდა მე-12 კლასელებისთვის.

27 მაისი, 2020
ꟷ სასწავლო წელი დასრულდა პირველკლასელებისთვის.

15 ივნისი, 2020
ꟷ სასწავლო წელი დასრულდა II-XI კლასელებისთვის.

ივნისი, 2020
ꟷ 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრში შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა
ჩაატარა კვლევა, რომელიც აფასებს დისტანციური სწავლების მიმდინარეობას.

2020 წლის 4 თებერვალს
ꟷ გამოიცა „სკოლები პანდემიის დროს: პრაქტიკული გზამკვლევი ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებისთვის“. გზამკვლევი მომზადდა World Vision საქართველოს მიერ
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობით
ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.

გაზაფხული-შემოდგომა, 2020
ꟷ სკოლების გახსნისთვის მომზადების მიზნით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
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თაოსნობით განხორციელდა სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტი.
პროექტმა მოიცვა 800-მდე სკოლა.

31 აგვისტო, 2020
ꟷ გამოიცა უსაფრთხოების რეკომენდაციები სკოლებისთვის. კერძოდ, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის ბრძანებაში შევიდა ცვლილება და დაემატა „ახალი
კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID 19) დაკავშირებული
ზოგადი რეკომენდაციები ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
დაწესებულებებისთვის.“

აგვისტო-სექტემბერი, 2020
ꟷ სასწავლო პროცესის დაწყებამდე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში არსებული
შრომის ინსპექტირების სამსახურმა შეამოწმა ყველა საჯარო და კერძო სკოლა, მათი
რეკომენდაციების საფუძველზე გადაწყდა სასწავლო პროცესის დაწყების საკითხი.

ივნისი, 2020
ꟷ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ჩაატარა გამოკითხვა
მასწავლებლებისა და სკოლის დირექტორების დამოკიდებულების შესაფასებლად COVID 19ით გამოწვეული პანდემიის შედეგად, გამოკვეთილი პრობლემების, ასევე გამოსასწორებელი
და დასაძლევი საკითხების შესახებ.
ꟷ 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრში შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა
ჩაატარა კვლევა, რომელიც აფასებს დისტანციური სწავლების მიმდინარეობას.

9 სექტემბერი, 2020
ꟷ ძალაში შევიდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
მინისტრის N95/ნ ბრძანება „საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში
სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვისა და მიღებული შედეგების შეფასების
წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“. აღნიშნული წესის მიხედვით, რესურსცენტრთან
შეთანხმების საფუძველზე როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლებს მიეცათ სწავლების
სასურველი ფორმის არჩევის შესაძლებლობა. განისაზღვრა დისტანციური სწავლების
განხორციელება ა) სრულად ელექტრონულ, სინქრონულ, ბ) სრულად ელექტრონულ,
ასინქრონულ და ჰიბრიდულ რეჟიმში. სკოლებმა მიიღეს რეკომენდაცია, მაქსიმალურად
უზრუნველეყოთ I-VI კლასის მოსწავლეთა საკლასო სივრცეში სწავლება. ასევე,
დაევალათ დისტანციური სწავლების მონიტორინგი, მოსწავლეთა გაცდენის მიზეზების
იდენტიფიცირება და შესაბამისი კომპიუტერული თუ მობილური ტექნიკის, ინტერნეტის
არქონით გამოწვეული საგაკვეთილო პროცესის გაცდენის შემთხვევების აღმოფხვრა ან
ინდივიდუალური მოსწავლეებისათვის დასწრებითი ფორმით სწავლების უზრუნველყოფა.

11 სექტემბერი, 2020
ꟷ უწყებათშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც,
შემდეგ ქალაქებში: თბილისში, გორში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთში,
ქობულეთსა და ბათუმში სასწავლო პროცესი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში
15 სექტემბრიდან დისტანციურ რეჟიმში დაიწყებოდა. 1-ლი ოქტომბრიდან დაგეგმილი იყო
სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში გაგრძელება.
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15 სექტემბერი, 2020
ꟷ საქართველოში მოქმედი 2085 საჯარო და 220 კერძო სკოლიდან უსაფრთხოების ყველა
ნორმის დაცვით, სწავლა საკლასო ოთახებში დაიწყო 1577-მა სკოლამ, ხოლო დისტანციურად
– 730-მდე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებამ.

15 სექტემბერი, 2020
ꟷ უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ დაამტკიცა წესი,
რომლის საფუძველზე წერტილოვანი შეზღუდვები ვრცელდებოდა სკოლებზე, სადაც
კორონავირუსით ინფიცირების ფაქტი დადასტურდებოდა. დაავადებათა კონტროლის
ეროვნულმა ცენტრმა შეიმუშავა რეკომენდაციები, რომლის მიხედვითაც სკოლაში, სადაც
დაფიქსირდებოდა კორონავირუსით დაინფიცირების შემთხვევა, ყველა პედაგოგი და
მოსწავლე თვითიზოლაციაში გადადიოდა, სკოლას უტარდებოდა დეზინფექცია, სწავლა კი
დისტანციურ რეჟიმში გრძელდებოდა.

16 სექტემბერი, 2020
ꟷ ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება,
რომლის მიხედვით, აჭარის გარდა, საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის I-VI კლასის
მოსწავლე დაბრუნდა სკოლაში (მშობელს მიეცა საშუალება, არჩევანი გაეკეთებინა
პირისპირ, ან დისტანციურ სწავლებას შორის), ხოლო თბილისის სკოლების VII-XII კლასის
მოსწავლეებმა სწავლა დისტანციურ ფორმატში გააგრძელეს.

3 ნოემბერი, 2020
ꟷ კორონავირუსის პრევენციის მიზნით, უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით,
თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, თელავში, ზესტაფონში, გორში, გარდაბანში,
ფოთსა და მარნეულში 4 ნოემბრიდან 25 ნოემბრამდე სასწავლო პროცესი ყველა კლასის
მოსწავლეებისათვის დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდა. ამ პერიოდისთვის სასწავლო
პროცესი სრულად დისტანციურად მიმდინარეობდა აჭარის რეგიონში.

24 ნოემბერი, 2020
ꟷ უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით, საქართველოს შემდეგ ქალაქებში:
თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, თელავში, ზესტაფონში, გორში, გარდაბანში,
ფოთსა და მარნეულში 2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი ყველა კლასის
მოსწავლეებისათვის, როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლებში, დისტანციურ რეჟიმში
დასრულდებოდა, ასეთი რეგულაცია უკვე არსებობდა აჭარის რეგიონთან დაკავშირებით.

18 იანვარი, 2021
ꟷ სასწავლო პროცესი დისტანციური სწავლების სრულად ელექტრონული მოდელის
გამოყენებით დაიწყო შემდეგ ქალაქებში: თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, თელავი, ზუგდიდი,
ზესტაფონი, გორი, ფოთი, მარნეული და გარდაბანი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე მოქმედმა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებმა სასწავლო პროცესი,
ასევე დისტანციურ რეჟიმში გააგრძელეს.

2021 წლის 15 იანვრიდან
ꟷ ინტერნეტპაკეტებით უზრუნველყოფა – პანდემიის პირობებში დისტანციური სწავლების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მთავრობის ინიციატივით,
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განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ საქართველოში მოქმედ
სამ მობილურ ოპერატორთან – სს „სილქნეტთან“, შპს „მაგთიკომთან“ და შპს „ვიონი
საქართველოსთან“ (ბრენდი „ბილაინი“) ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერა
ხელი, რის საფუძველზეც საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა
ივნისის ბოლომდე შეღავათიანი მობილური ინტერნეტპაკეტით ისარგებლეს.

4 თებერვალი, 2021
ꟷ საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 15 თებერვლიდან თბილისის, ქუთაისისა
და რუსთავის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში სასწავლო პროცესი საკლასო
ოთახებში გაგრძელდა. ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის შესაბამისად, შეფასდა
ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და 7 დღის დადებითობის მაჩვენებელმა 4%-ზე დაბლა
დაიწია. უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით, ყველა სკოლაში V-XII კლასის
მოსწავლეებისთვის აუცილებელი იყო პირბადის ტარება. დეტალური ინსტრუქციები
დაეგზავნა სკოლებს.

11 თებერვალი, 2021
ꟷ დაიწყო მასწავლებლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების სავალდებულო
ტესტირება.

15 თებერვალი, 2021
ꟷ პირისპირ სწავლება აღდგა თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში.

4-11 მაისი, 2021
ꟷ ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადდა უქმე დღეები, სკოლებში შეწყდა სასწავლო პროცესი.

13 მაისი, 2021
ꟷ საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საქართველოს ყველა საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში სასწავლო პროცესი განახლდა.
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თავი 3. საკითხის მიმოხილვა
3.1. ხელმისაწვდომობა
დისტანციურ რეჟიმში სწავლა-სწავლების წარმართვისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გა
მოწვევა კომპიუტერებსა და ინტერნეტზე წვდომაა. აქ გასათვალისწინებელია არა მხოლოდ
მოსწავლეთა სახლებში კომპიუტერის რაოდენობა, არამედ წვდომის ხარისხი და სტაბილუ
რობა.
მოსწავლეებისთვის კომპიუტერებსა და ინტერნეტზე წვდომა ბოლო ათწლეულის განმავ
ლობაში მნიშვნელოვნად იზრდება. საქართველოში ჩატარებული საერთაშორისო კვლევების
მონაცემების თანახმად, თუ 2010 წელს სოფლად მცხოვრები 15 წლის მოსწავლეების მხოლოდ
25 პროცენტს ჰქონდა სახლში კომპიუტერთან და ინტერნეტთან წვდომა, 2015 წლისთვის ეს
მაჩვენებელი 65 პროცენტამდე გაიზარდა.3 კომპიუტერებსა და ინტერნეტზე წვდომა იზრდებოდა
როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად. შედეგად, 2018 წლისთვის 6-17 ასაკის მოსწავლეების 87%-ს
ხელი მიუწვდებოდა ოჯახის რომელიმე წევრის ან საკუთარ კომპიუტერზე (92% – ქალაქში, 79%
– სოფლად). მოსწავლეების 85%-ს სახლში ხელი მიუწვდებოდა ინტერნეტზე (71%-ს სოფლად
და 95%-ს – ქალაქში).4
მიუხედავად იმედისმომცემი დინამიკისა, მოსწავლეების ნაწილისთვის ინტერნეტსა
და კომპიუტერულ მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობას აფერხებს ინტერნეტიზაციის
ტემპი და ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.5 2020 წლის გაზაფხულზე
კომპიუტერებზე, მობილურ ტელეფონებსა და ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობაზე სამი
სხვადასხვა წყაროს გამოყენებით შეიძლება მსჯელობა. თუმცა არცერთი წყარო არ
იძლევა სრულფასოვან ინფორმაციას მოსწავლეებში ინტერნეტსა და კომპიუტერულ
მოწყობილობებზე წვდომის შესახებ.
ꟷ EMIS-ის მიერ აპრილ-მაისის თვეებში შეგროვებული მონაცემებით, მოსწავლეების დაახ
ლოებით 27 პროცენტს საერთოდ არ ჰქონდა გამოყენებული ონლაინ სასწავლო პლატფორმა
და მაისის თვეში ასეთი მოსწავლეების წილი 10 პროცენტამდე შემცირდა.6 ამ მონაცემებში
არ ჩანს, რამდენად რეგულარულად იყენებდნენ მოსწავლეები სასწავლო პლატფორმას და
რამდენად ითვალისწინებს ეს მაჩვენებელი არასასწავლო პლატფორმების (მაგალითად,
Facebook) გამოყენების შემთხვევებს.
ꟷ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ივნისში ჩატარებული გამოკითხვის
თანახმად, გამოკითხული მოსწავლეების დაახლოებით 80%-ს ჰქონდა სახლში ინტერნეტში
ჩართული კომპიუტერი ან ლეპტოპი (69%-ს სოფლად და 84%-ს – ქალაქში), 89%-ს კი
ინტერნეტში ჩართული მობილური ტელეფონი. დასახლების ტიპის მიხედვით მობილურზე
წვდომაში განსხვავებები არ ჩანს. საკუთარი მობილური ტელეფონი დაწყებითი საფეხურის
მოსწავლეების 85%-ს ჰქონდა. ეს მაჩვენებელი საბაზო და საშუალო საფეხურზე მნიშ
ვნელოვნად მაღალია (93% და 94%). მაგრამ ეს მონაცემები არ იძლევა სრულ სურათს, რადგან
გამოკითხვაში შერჩეული მოსწავლეების მეოთხედმა მონაწილეობა ვერ მიიღო, ვინაიდან
მათ ელექტრონულ რესურსებზე არ მიუწვდებოდათ ხელი.7
ꟷ საქსტატის მიერ დეკემბრის თვეში ჩატარებული სატელეფონო გამოკითხვის პირველი
ტალღის შედეგების მიხედვით, ვითარება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 2020-2021
სასწავლო წლის პირველ სემესტრში. კერძოდ, 6-18 ასაკობრივ ჯგუფში მოსწავლეების 96%-ს
მიუწვდებოდა ხელი ინტერნეტზე სახლში. ქალაქში ასეთი მოსწავლეების წილი 98% იყო და
სოფლად კი – 92%. მოსწავლეების 96%-ს მიუწვდებოდა ხელი ერთ რომელიმე დიჯიტალურ
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2016. გვ. 213
MICS 2018 მონაცემები. ჯგუფის ანალიზი.
5
ინფორმაციის გამჭვირვალობს განვითარების ინსტიტუტი, 2021
6
Ibid.
7
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2020
3
4
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მოწყობილობაზე მაინც (სმარტფონი, სტაციონარული კომპიუტერი, ლეპტოპი ან ტაბლეტი).
ასეთი მოსწავლეების წილი 98%, სოფლად კი – 92% იყო.8
ꟷꟷ ნომინალური წვდომის მიღმა არსებობს სწავლა-სწავლებაში ჩართვისთვის საჭირო
სიხშირის ინტერნეტსა და შესაბამის კომპიუტერულ მოწყობილობაზე წვდომის
პრობლემაც. ონლაინგაკვეთილებზე დასწრებისთვის მოსწავლეებს და მასწავლებლებს
– გაკვეთილების წარმართვისთვის სჭირდებათ ინტერნეტის შესაბამისი სიხშირე. მოსწავ
ლეებისა და მასწავლებლების დიდი ნაწილისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენ
და ინტერნეტის ხარისხი და ინტერნეტის ფასი.
ꟷ სოფლად მოსწავლეების უდიდეს ნაწილს გაკვეთილებზე დასწრება უკაბელო ან ტელეფონ
ში ჩართული ინტერნეტის საშუალებით უწევდა. 65 მუნიციპალიტეტიდან დაახლოებით
10-ში შინამეურნეობების 50%-ზე მეტს ჰქონდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი და
დაახლოებით 10 მუნიციპალიტეტში, რომლებშიც 50,000-მდე მოსახლე ცხოვრობს, 5%-ზე
ნაკლებს აქვს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი.9 შესაბამისად, გამოკითხული მოსწავლეების
61%-ისა და მასწავლებლების 50 %-ის თქმით, ინტერნეტი ცუდად ან შეფერხებით მუშაობდა.
მასწავლებლები ყველაზე ხშირად ხმის გაწყვეტის პრობლემას ასახელებენ, მათი 71%
ამბობს, რომ ძალიან ხშირად ან ხშირად წყდებოდა ხმა, ნახევარზე მეტი ამბობს, რომ
გამოსახულება იყო უხარისხო, მესამედი კი აღნიშნავს, რომ ხშირად ან ძალიან ხშირად ვერ
ახერხებდა მასალების ატვირთვას ან ჩამოტვირთვას.10
ꟷ საკაბელო ინტერნეტზე წვდომის თვალსაზრისით ვითარება საგრძნობლად გაუმჯობესდა
2021 წელს. საქსტატისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის
თანახმად, თუ 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერში საკაბელო ინტერნეტზე ხელი მიუწვდებოდა
მოსწავლეების 55%-ს, 2021 წლის თებერვალ-მარტში ასეთი მოსწავლეების წილი 77%-მდე
გაიზარდა. ეს ცვლილება საგულისხმოდ მაღალია ქალაქში მცხოვრები მოსწავლეებისთ
ვის, სადაც საკაბელო ინტერნეტზე წვდომა 65%-დან 92%-მდე გაიზარდა და შედარებით
მოკრძალებული სოფლად, სადაც საკაბელო ინტერნეტზე წვდომის მქონე მოსწავლეების
წილი 41%-დან 55%-მდე გაიზარდა.11
ꟷ როგორც შემოსულ მოსაზრებებში აღინიშნა, ინტერნეტის დაბალ ხარისხს განსაკუთრებით
მწვავედ აღიქვამდნენ ისინი, ვინც დისტანციური სწავლების ძირითად პლატფორმად
Microsoft Teams-ს იყენებდა, რადგან ეს პროგრამა გამართულად ფუნქციონირებისთვის
ინტერნეტის მაღალ ხარისხს მოითხოვს.
ꟷ ურბანულ სკოლებში ინტერნეტზე წვდომის პრობლემა, სოფლის სკოლებთან შედარებით,
ნაკლებად იდგა. როგორც ქვემოთ მოცემული გრაფიკიდან ვხედავთ, ინტერნეტის ცუდად ან
შეფერხებით მუშაობას ასახელებს თბილისში მასწავლებლების 33%, ხოლო სხვა ქალაქებში
44%, მაშინ, როცა ეს მაჩვენებელი სოფლებში 60%-ია. თუმცა ურბანული სკოლებისთვის
დამატებითი გამოწვევა შექმნა მოსწავლეების ნაწილის სოფლებსა და მაღალმთიან რეგი
ონებში გამგზავრებამ. შესაბამისად, სოფლად ინტერნეტის დაბალი ხარისხი ურბანული
სკოლების მოსწავლეების ჩართულობის შესაძლებლობებზეც აისახა.
ꟷ ტერიტორიულ დაფარვასთან ერთად, ინტერნეტთან დაკავშირებული დამატებითი გამოწ
ვევა ინტერნეტპაკეტის ფასია. შემოსული მოსაზრებების თანახმად, მშობლების ნაწილი,
ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვერ ახერხებდა მოსწავლისთვის ინ
ტერნეტის პაკეტის შეძენას.
მოსწავლეებისა და მასწავლებლების დიდ ნაწილს არ მიუწვდებოდა ხელი სწავლაში
სრულფასოვნად ჩართვისთვის საჭირო კომპიუტერულ მოწყობილობაზე. 2020 წლის მაისის
თვეში საკუთარი კომპიუტერული მოწყობილობა თბილისში მოსწავლეების 25%, სხვა ქალაქებ
ში – 15%-ს, სოფელში – 11%-ს ჰქონდა. მთლიანობაში მოსწავლეების 57% ჰქონდა დისტანცი
ჯგუფის ანალიზი MICS Plus მონაცემებზე დაყრდნობით. https://mics.unicef.org/mics-plus/mics-plus-results
ინფორმაციის გამჭვირვალობის განვითარების ინსტიტუტი, 2021
10
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2020
11
MICS plus, https://mics.unicef.org/mics-plus/mics-plus-results ავტორთა ჯგუფის ანალიზი
8
9

16

ური სწავლებისთვის კომპიუტერის გამოყენების შესაძლებლობა. მოსწავლეების დარჩენილ
ნაწილს (43%) მხოლოდ საკუთარი ან სხვისი სმარტფონით შეეძლო გაკვეთილებზე დასწრება.
სოფლად მცხოვრებ მოსწავლეთა მესამედი დისტანციური სწავლების დროს ოჯახის სხვა წევრის
მობილური ტელეფონით სარგებლობდა და მოსწავლეთა 1.7%-ს ნათესავის ან მეზობლის
ტელეფონის გამოყენება უწევდა.12 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარებული გამოკითხვის
თანახმად, მოსწავლეების 72%-ს მიუწვდებოდა ხელი სტაციონარულ კომპიუტერზე, ლეპტოპზე
ან ტაბლეტზე. სოფლად ასეთი მოსწავლეების წილი 59%, ქალაქში კი – 81% იყო. საგულისხმოა,
რომ თებერვალ-მარტის გამოკითხვის მონაცემებით, ამ თვალსაზრისით ვითარება არსებითად
არ შეცვლილა და მოსწავლეების 28%-ს არ ჰქონდა კომპიუტერული მოწყობილობა.13
გრაფიკი N1: მასწავლებლების მიერ ინტერნეტის მუშაობის ხარისხის შეფასება, 2020 მაისი 14
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შეფერხებით მუშაობდა		

გამართულად მუშაობდა

ꟷ მოსწავლეების ნაწილს აქვს ტელეფონები, რომელთა ტექნიკური პარამეტრები ვერ უზ
რუნველყოფდა მათ მიერ Microsoft Teams-ის გამოყენებას. შესაბამისად, მასწავლებლების
თქმით, მათ უწევდათ გაკვეთილის ჩატარება ცალკე Microsoft Teams-ში და ცალკე Facebook Messanger-ში იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც Teams-ს ვერ იყენებდნენ შესაბამისი
ტექნიკური მახასიათებლების მქონე მოწყობილობების უქონლობის გამო.14
ꟷ ერთ-ერთი დირექტორი აღნიშნავს: „ბუკები ხშირად ზიანდებოდა, შესაბამისად, ის მოს
წავლეები, რომლებიც ბუკებს იყენებდნენ, ვერ ახერხებდნენ სრულფასოვან მონაწილე
ობას საგაკვეთილო პროცესში. სკოლას უწევდა თითოეული მოსწავლის ელექტრონული
მოწყობილობების ტექნიკურად გამართვა ინდივიდუალურად, რაც დიდ დროს მოითხოვდა.“
ꟷ მრავალშვილიან ოჯახებში მოსწავლეებისთვის კომპიუტერულ მოწყობილობებზე წვდომა
მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენდა. როგორც დირექტორები აღნიშნავენ, ზოგიერთ
ოჯახში 3-4 მოსწავლეს უწევდა ტელეფონის ან კომპიუტერის მორიგეობით გამოყენება.
როგორც ერთ-ერთი დირექტორი ხსნის, „დისტანციურ გაკვეთილებს ისინი ან საერთოდ ვერ
ესწრებოდნენ, ან ესწრებოდნენ მხოლოდ მაშინ, როცა ოჯახის სხვა წევრს არ ემთხვეოდა
საგაკვეთილო პროცესი, ანუ სარგებლობდნენ ინტერნეტში ჩართული ერთი საერთო
კომპიუტერით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ან მობილური ტელეფონით მაინც. საქმე
განსაკუთრებით მაშინ რთულდებოდა, თუ მშობლებიც/მშობელიც პედაგოგი იყო“.
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ꟷ მასწავლებლების ნაწილს არ ჰქონდა პერსონალური კომპიუტერი ან ნოუთბუქი.
გარდა კომპიუტერთან და ინტერნეტთან წვდომისა, თავი იჩინა შემდეგმა გამოწვევებმა:
ꟷ ინდივიდუალური სასწავლო სივრცის არქონა: როგორც ერთ-ერთი დირექტორი გვიხსნის,
„ზამთრის სეზონზე, სხვა ოთახებში სითბოს უქონლობის გამო, ერთი სივრციდან სამი ან
მეტი მოსწავლე ერთვებოდა გაკვეთილზე, რაც მოსმენისა და გაგების პრობლემას ქმნიდა.“
ꟷ სოფლად დამატებით გამოწვევას წარმოადგენდა ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტაც.
ꟷ სსსმ მოსწავლეებისთვის ონლაინ დისტანციურ რეჟიმში ჩართვის სპეციფიკურმა გამო
წვევებმაც იჩინა თავი პანდემიის დროს. ექსპერტების შეფასებით, ზოგიერთი შეზღუდვის
მქონე მოსწავლისთვის ონლაინგაკვეთილების დროს ეკრანთან კონცენტრირება უფრო
რთულია და უჭირთ სწავლის პროცესში ჩართვა. ამ გარემოებამ მეტი ტვირთი დააკისრა
მშობლებს. სსსმ მოსწავლეების განსაკუთრებულ გამოწვევებზე აქცენტს აკეთებენ შემო
სულ მოსაზრებებშიც. სკოლის დირექტორებიც აღნიშნავენ, რომ ზოგიერთი ფიზიკური შეზ
ღუდვისა და ქცევითი მართვის პრობლემების მქონე მოსწავლეებისთვის განსაკუთრებულ
გამოწვევებს ქმნიდა დისტანციურ რეჟიმში სწავლა.
სწავლაზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით ვითარების გაუმჯობესება გაზაფხულის სე
მესტრშივე დაიწყო, როგორც სამინისტროს, ასევე სასკოლო საზოგადოებისა და არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ გატარებული ზომების შედეგად. ამ ზომების ნაწილი მიმართული იყო
კომპიუტერულ მოწყობილობებსა და ინტერნეტზე წვდომის გაზრდისკენ. კერძოდ:
ꟷ სკოლებმა მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს დროებით სარგებლობაში გადასცეს
სკოლის ბალანსზე არსებული კომპიუტერები. ბოლო მონაცემებით, სკოლაში 20 მოსწავ
ლეზე საშუალოდ ერთი კომპიუტერია.15 შესაბამისად, სკოლებს მოსწავლეებისა და მას
წავლებლებისთვის კომპიუტერის დარიგების შესაძლებლობაც შეზღუდული აქვთ.
თუმცა, როგორც ჩანს, ეს შესაძლებლობა სკოლების ნაწილმა გამოიყენა. შემოსული მო
საზრებების თანახმად, პრობლემის გადაჭრის მიზნით სკოლების მიერ მიღებულ ერთერთ ზომად სახელდება დაზიანებული ბუკების შეკეთება. მაისის თვეში ჩატარებული
გამოკითხვის თანახმად, დისტანციური სწავლების დაწყების შემდეგ მოსწავლეთა 2.6%-ს
გადაეცა ელექტრონული მოწყობილობა (ტელეფონი, პლანშეტი ან კომპიუტერი). ასეთი
მოსწავლეების წილი განსაკუთრებით მაღალია აზერბაიჯანულენოვანი სექტორის მოს
წავლეებში, რომელთა 13% ამბობს, რომ მათ სკოლა დაეხმარა.16
ꟷ შემოსულ მოსაზრებებში ერთ-ერთ ზომად სახელდება მასწავლებლების მიერ
მოსწავლეებისთვის ინტერნეტის საფასურის დაფარვა. როგორც ერთ-ერთი დირექტორი
განმარტავს: „ბავშვებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ ფინანსური შესაძლებლობა,
მასწავლებლები ურიცხავდნენ მეგაბაიტებს და ისე ატარებდნენ გაკვეთილებს.“
ꟷ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სწავლისთვის საჭირო ტექნიკა გადასცეს სკოლებსა და
ინსტიტუციებს, რომლებიც მოწყვლად ჯგუფებს ემსახურებიან. გაეროს ბავშვთა ფონდის
ფინანსური მხარდაჭერით, მიუსაფარ ბავშვთა ყველა ცენტრს გადაეცა ონლაინსწავლების
თვის აუცილებელი ტექნიკა (ლეპტოპები, პრინტერი, პროექტორი, პროექტორის ეკრანი
და სხვა კომპიუტერული ტექნიკა). World Vision-მა პლანშეტები დაურიგა მათ პროექტებში
ჩართული სკოლების მოსწავლეებს.
ꟷ შემოსულ მოსაზრებებში ასევე სახელდება იმერეთის განვითარების ცენტრისა და სათემო
კავშირ „კედლის“ მიერ ჩატარებული აქცია, რომელიც გაიმართა საზოგადოებრივი კამპანია
„ჩართეს“ ფარგლებში. აღნიშნულის თანახმად, პანდემიის დაწყებიდან მოყოლებული,
827 მოსწავლეს გადაეცა კომპიუტერი და ჩაერთო ინტერნეტი. ინტერნეტპაკეტებისა და
კომპიუტერების შეძენის საქმეში სკოლების ნაწილი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს
ადგილობრივი თვითმმართველობის როლზე.17
ინფორმაციის გამჭვირვალობის განვითარების ინსტიტუტი, 2021
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ꟷ სკოლების ნაწილმა მოსწავლეებს სკოლის კომპიუტერული ლაბორატორიის გამოყენების
საშუალება მისცა. ეს პრაქტიკა ჯერ რამდენიმე სკოლამ სცადა, ხოლო სამინისტროსთან
გაზიარების შედეგად, მოსწავლეების ჯგუფების ნაწილის სწავლაში ჩართვისთვის კომპი
უტერული ლაბორატორიების გამოყენების რეკომენდაცია გაიცა.18
ꟷ ოჯახებმა შეიძინეს კომპიუტერი ან სმარტფონი ბავშვებისთვის: გაზაფხულისა და შე
მოდგომის პერიოდში ოჯახებში სასწავლო ელექტრონული მოწყობილობებისა და ინ
ტერნეტზე წვდომის დინამიკის შეფასებისთვის საჭირო რაოდენობრივი მონაცემები არ
არსებობდა.
ꟷ სკოლები საგაკვეთილო ცხრილს ადგენდნენ მრავალშვილიანი ოჯახების ინტერესების
გათვალისწინებით, იმისათვის, რომ “თითოეულ ოჯახში ერთი კომპიუტერი ყოფილიყო
საკმარისი.” როგორც რამდენიმე დირექტორი ხსნის, “საგაკვეთილო განრიგი ისე იყო
აწყობილი, რომ არ მომხდარიყო გადაკვეთა დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეების
გაკვეთილების საბაზო-საშუალო მოსწავლეების გაკვეთილებთან, რათა აღნიშნულ პრობ
ლემას არ ეჩინა თავი”.
ꟷ ინტერნეტპაკეტების შეღავათიან ფასში შეთავაზება – ინტერნეტის ფასთან დაკავშირებული
პრობლემა ნაწილობრივ მოაგვარა სამინისტროს ამ ინიციატივამ. თუმცა, მოსაზრებათა
ნაწილის თანახმად, მხარდაჭერას “დააგვიანდა”. ამასთან, მოსწავლეების ნაწილისთვის ეს
ინიციატივა ვერ ჭრის პრობლემას და ისევ რჩებიან ისეთი მოსწავლეები, რომელთათვისაც
შეღავათიანი პირობით შეთავაზებული ინტერნეტის ფასიც კი დისტანციურ სწავლაში
ჩართვის ბარიერს წარმოადგენს.
გარდა ინტერნეტსა და კომპიუტერულ მოწყობილობებზე წვდომის გაზრდისთვის მიღე
ბული ზომებისა, მოსწავლეების სწავლაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად სკო
ლები მიმართავდნენ ალტერნატიულ გზებსაც. ესენია:
ꟷꟷ ტელესკოლისა და სატელეფონო კომუნიკაციის შეთავსება – მასწავლებელი ტელეფონით
უკავშირდებოდა მოსწავლეს და ტელესკოლის მასალიდან გამომდინარე აძლევდა დავალებას.
როგორც ერთი დირექტორი ხსნის: “მასწავლებლები სატელეფონო შეტყობინებებით
უგზავნიდნენ დავალებებს, აძლევდნენ მითითებებს. ასეთ მოსწავლეებთან უდიდესი რო
ლი შეასრულა ტელესკოლის გაკვეთილებმა. მასწავლებელს ტელეფონით რამდენიმე
შეკითხვით შეეძლო გაერკვია, რა ინფორმაცია მიიღო მოსწავლემ ტელეგაკვეთილებით”.
სკოლებისა და მასწავლებლების მიერ ამ პრაქტიკის გამოყენება დაფიქსირდა USAID-ის
დაკვეთით ჩატარებულ კვლევაშიც.19
ꟷꟷ მოსწავლეებისთვის სასწავლო რესურსების დარიგება – ეს პრაქტიკა ფიქსირდება როგორც
შემოსულ მოსაზრებებში, ასევე ამავე პერიოდში ჩატარებულ კვლევაში.20 ამ წყაროებით თუ
ვიმსჯელებთ, მოსწავლეების სწავლაში ჩართვისთვის ამ პრაქტიკას მიმართავდნენ როგორც
სოფლად, ისე – ქალაქში.
ꟷꟷ სსსმ მოსწავლეებისთვის მშობლების ჩართვა და მშობელსა და სპეციალურ მასწავლე
ბელს შორის თანამშრომლობა – შემოსულ მოსაზრებებში სკოლები აქცენტს აკეთებენ მათ
მიერ სასწავლო პროცესის სსსმ მოსწავლეების საჭიროებებზე მორგების მცდელობებზე.
სახელდებოდა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების მოდიფიცირება და მშობლების ჩარ
თვა სწავლის პროცესში.
მიუხედავად სკოლების, სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ
მიღებული ზომებისა, დისტანციური სწავლის შესაძლებლობის მიღმა რჩებოდა მოსწავ
ლეების, სულ მცირე, მეათედი ნაწილი. EMIS-ის თანახმად, 2020 წლის გაზაფხულის სე
მესტრში მოსწავლეების მეათედს სასწავლო პლატფორმა ერთხელაც არ გამოუყენებია.21
ibid
ibid
20
ibid
21
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2020
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განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გამოწვევაზე რეაგირების თვალსაზრისით ეფექტიანი
აღმოჩნდა ე.წ. ჰიბრიდული მოდელი. საქსტატის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად,
2020-2021 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში მოსწავლეების უდიდესი ნაწილი ჩართული
იყო სწავლაში. გამოკითხვის პერიოდისთვის (2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერი) ბოლო 7 დღის
განმავლობაში მოსწავლეების 79% მხოლოდ საკლასო ოთახში სწავლობდა, 11% – მხოლოდ
დისტანციურად, 9% – კომბინირებულად და 1.4% გაკვეთილებს არ ესწრებოდა.22

22

საქსტატი, https: // www.geostat.ge/ka/modules/categories/706/gamokvlevis-meore-talghis-shedegebi. W2.5.2 6-17 წლის ასაკის
ბავშვების დასწრება სწავლების ნებისმიერი ფორმის პირობებში გასული 7 დღის განმავლობაში
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3.2. სწავლა-სწავლების ხარისხი
ამ თავში განიხილება ონლაინ და ჰიბრიდულ რეჟიმში სწავლა-სწავლების ხარისხის
საკითხები. სხვადასხვა კვლევის ფარგლებში შეგროვებული მონაცემების მიხედვით, როგორც
მშობლების, ასევე მასწავლებლების უდიდესი ნაწილი, საბოლოო ჯამში, კმაყოფილია
ონლაინრეჟიმში სწავლა-სწავლების ხარისხით. საქსტატისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის
ერთობლივი გამოკითხვის თანახმად, გაზაფხულის სემესტრში დისტანციური სწავლასწავლების ხარისხით ძალიან კმაყოფილი იყო 5% და მეტ-ნაკლებად კმაყოფილი – 43%. ეს
მაჩვენებელი დეკემბრის თვეში გაიზარდა, მშობლების 21% გამოთქვამდა აბსოლუტურ
კმაყოფილებას, ხოლო 56% მეტ-ნაკლებად კმაყოფილი იყო დისტანციური სწავლის რეჟიმში
შეთავაზებული სწავლების მეთოდებით. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
2020 წლის ივნისის თვეში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, დისტანციური სწავლებით
კმაყოფილი იყო მშობლების 73%, ხოლო მასწავლებლების 64% იყო კმაყოფილი ან მეტნაკლებად კმაყოფილი.23
ამ ზოგადი სტატისტიკის მიღმა არაერთი საგულისხმო საკითხი გამოიკვეთა, როგორც
შემოსულ მოსაზრებებში ასევე ამ პერიოდში არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციების
მიერ ჩატარებულ კვლევებშიც. არსებულ წყაროებზე დაყრდნობით, სწავლა-სწავლების
ხარისხი შემდეგ მაჩვენებლებად შეიძლება დაჯგუფდეს:
1. მასწავლებლების ადაპტირება დისტანციურ და ჰიბრიდულ რეჟიმში სწავლებაზე;
2. სწავლების მეთოდების მორგება დისტანციურ რეჟიმზე;
3. სასწავლო პროცესის ორგანიზება;
4. მოსწავლეების ჩართულობა და მოსწავლეების შეფასება.
ამ თავში განვიხილავთ ამ საკითხებთან დაკავშირებულ გამოწვევებს, მიღწევებსა და
სასკოლო საზოგადოების, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის მიერ მიღებულ ზომებს.

3.2.1. მასწავლებელთა ადაპტირება დისტანციურ რეჟიმზე
ონლაინ და ჰიბრიდულ რეჟიმში სწავლების საჭიროებამ მასწავლებლები ახალი გამოწვევის
წინაშე დააყენა. გამოწვევა უკავშირდებოდა, როგორც კომპიუტერული ტექნოლოგიების
გამოყენებას, ისე სწავლა-სწავლების მეთოდოლოგიურად ადაპტირებას დისტანციურ და
ჰიბრიდულ რეჟიმზე. მასწავლებლების ნაწილს საგრძნობლად გაეზარდა დატვირთვა.
მოცემულ ქვეთავში განვიხილავთ მასწავლებლების მზაობას დისტანციური სწავლებისთვის,
სასკოლო საზოგადოების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიღებულ
ზომებს მასწავლებლების ახალ გამოწვევებზე ადაპტირების მხარდასაჭერად.
ბოლო წლებში მასწავლებლების უდიდეს ნაწილს გავლილი ჰქონდა ინფორმაციული
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) გამოყენებაზე, სულ მცირე, ერთი ტრენინგი.
მასწავლებლების ისტ კომპეტენციების განვითარება განათლების რეფორმის ერთ-ერთი
მთავარი ამოცანა იყო, შესაბამისად აღნიშნული უნარების განვითარების მიმართულებით
მასწავლებლებისთვის წლების განმავლობაში ტარდებოდა ტრენინგები. 2014 წლის
მონაცემებით, საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლების ნახევარზე მეტმა წლის
განმავლობაში გაიარა “სწავლებისთვის საჭირო ისტ კომპეტენციების განვითარებაზე
მიმართული“ გადამზადება. ეს მონაცემი 2018 წლისთვის გაიზარდა და 67% შეადგინა.
შედარებისთვის, კვლევაში მონაწილე ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი 63% იყო.24 ამასთან,
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2020. შენიშვნა: საქსტატი/გაეროს ბავშვთა ფონდის და შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრის შედეგებს შორის განსხვავებები შეიძლება აიხსნას გამოკითხვის მეთოდი: შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრის გამოკითხვა ონლაინ გამოკითხვის სახით ჩატარდა და, როგორც ანგარიშშია ახსნილი,
მოსწავლეების/ოჯახების 23% ვერ მოიცვა. საქსტატის/გაეროს ბავშვთა ფონდის გამოკითხვა სატელეფონო გამოკითხვა
იყო და, შესაბამისად, რეპრეზენტატიური შერჩევის უფრო დიდი ნაწილი მოიცვა.
24
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 2014; 2018.
23
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„ახალი სკოლის მოდელის“ ფარგლებში მასწავლებლებს სთავაზობდნენ ტრენინგებს
უშუალოდ Microsoft Teams აპლიკაციის გამოყენების კუთხით. 2017-2020 წლებში, მასწავლებლის
პროფესიული განვითარების ცენტრმა 31 სხვადასხვა დასახელების ტრენინგი ჩაატარა,
რომელსაც 20 ათასამდე მასწავლებელი დაესწრო.25
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 2020 წლის ივნისში ჩატარებული
გამოკითხვის თანახმად, ისტ-ის მიმართულებით გადამზადებული იყო მასწავლებელთა 79%.
მათგან დაახლოებით 58%-ს ბოლო ხუთი წლის მანძილზე გავლილი ტრენინგის ფარგლებში
ასწავლეს Word-ის დოკუმენტზე მუშაობა, ელექტრონული ცხრილების აგება, პრეზენტაციების
აწყობა და მონაცემთა ბაზების შექმნა. ასევე, მათ გააცნეს სწავლისა და სწავლების პროცესში
ისტ-ის გამოყენების პრინციპები. აღნიშნული ტრენინგები გავლილი აქვს საჯარო სკოლის
მასწავლებელთა დაახლოებით 60%-ს, ხოლო კერძო სკოლებში ეს მაჩვენებელი 48%-ს არ
აღემატება.26
საკმაოდ მაღალია კომპიუტერის გამოყენების გამოცდილების მქონე მასწავლებლების წი
ლიც. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გამოკითხვის თანახმად, მასწავლებლე
ბის 2/3-ს კომპიუტერის გამოყენების 7-წლიანი და უფრო ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს.
მასწავლებლები კომპიუტერს, ძირითადად, გაკვეთილების მოსამზადებლად, პროფესიული
განვითარების, ინფორმაციის მოძიებისა და სოციალურ ქსელების გამოყენების მიზნით
მოიხმარდნენ.
მასწავლებელთა უდიდეს ნაწილს აქვს ელემენტარული ფუნქციონალის გამოყენების
კომპეტენცია. 2020 წლის ივნისის თვეში ჩატარებულ გამოკითხვაში მასწავლებლების 75%
აცხადებს, რომ შეუძლია ფაილის გაგზავნა, 72% იყენებს კომუნიკაციისთვის ელ. ფოსტას,
ხოლო 68% ქმნის Word-ის დოკუმენტში ტექსტს. მასწავლებლების მცირე ნაწილი აცხადებს,
რომ იყენებს ელექტრონულ ცხრილებს (Excel, Google Sheets და სხვ.) და აგებს დიაგრამებს,
აწყობს სადისკუსიო ინტერნეტფორუმებს ან მათში მონაწილეობს, მუშაობს ინტერაქციულ
დაფასთან და მართავს ვებგვერდებსა და ბლოგებს.27
მიუხედავად ამ ძალისხმევისა და ინტერესისა, მასწავლებლების ისტ კომპეტენციების
ნაკლებობა წინა პლანზე დგას როგორც შემოსულ მოსაზრებებში, ასევე ამ საკითხთან
დაკავშირებით ჩატარებულ კვლევებში. მასწავლებლების მეოთხედი არ არის დარწმუნებული,
რომ მათი ცოდნა კომპიუტერთან დაკავშირებით საკმარისია. ეს მაჩვენებელი აზერბაიჯა
ნულენოვანი სკოლების მასწავლებლებში 40%-ს შეადგენს. შესაბამისად, მასწავლებლების
ნაწილს გაუჭირდა ონლაინრეჟიმზე გადასვლა. გამოწვევები უკავშირდებოდა, როგორც
უშუალოდ Microsoft Teams-ისა და სხვა სასწავლო საკომუნიკაციო პლატფორმების ფუნ
ქციონალის გამოყენებას, ისე – ზოგად ისტ კომპეტენციებს (მაგალითად, რესურსების
მომზადება და დაგზავნა მოსწავლეებისთვის). დირექტორთა ნაწილის განცხადებით, მას
წავლებლები ამ გამოწვევას მოუმზადებლები შეხვდნენ.
გამოწვევებად სახელდება დისტანციურ ფორმატზე სწავლების მიდგომების მორგებაც.
როგორც ერთ-ერთი დირექტორი ხსნის:

„ამ შემთხვევაში მასწავლებელს სჭირდებოდა ლოგიკური კავშირის დადგენა სასწავლო
მიზნებს, აქტივობებსა და შეფასების კრიტერიუმებს შორის. ონლაინსწავლების დროს
მასწავლებლები სრულად ვერ ჩამოყალიბდნენ, რა მეთოდოლოგია გამოეყენებინათ, რო
მელი აქტივობები იქნებოდა ეფექტიანი, რომელთა მიხედვითაც უნდა შეემუშავებინათ
შეფასების კრიტერიუმები.“
მასწავლებლებმა დიდი ძალისხმევა დახარჯეს დისტანციურ რეჟიმში სწავლა-სწავლების
უზრუნველყოფისთვის. დირექტორთა ნაწილის შეფასებით, მათ წარმატებით გაართვეს
მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ 2021 წლის ნოემბერში მოწოდებული მონაცემების თანახმად.
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2020
27
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თავი ამ ამოცანას და პოზიტიურ ცვლილებებს ხედავენ მასწავლებლების კომპეტენციებში:
“საგაკვეთილო პროცესში გაცილებით დიდი სიხშირით გამოიყენებოდა ვიზუალური
თუ აუდიო რესურსები, მასწავლებლებს მოუწიათ სხვადასხვა აპლიკაციის გამოყენება
და თვალსაჩინოებების ჩვენება-გაზიარება უწყვეტად მთელი საგაკვეთილო პროცესის
განმავლობაში, რაც ჩვეულებრივ საგაკვეთილო პროცესში ნაკლები სიხშირით იყო.” დი
რექტორები აღნიშნავენ, რომ 2019-2020 სასწავლო წელთან შედარებით, 2020-2021 წელს
მასწავლებლების კომპეტენციები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. დირექტორების ნაწილი
საგანგებოდ აღნიშნავს მასწავლებლების ადაპტაციის უნარს: „როგორც აღმოჩნდა, მასწავ
ლებლები არასტანდარტულ სიტუაციაში მეტ შემოქმედებითობას იჩენენ და ბევრი სიახლე
გააცნეს კოლეგებს.“
სკოლის დონეზე მასწავლებლების ისტ და მეთოდოლოგიური გამოწვევების დაძლევისთვის
მიღებულ ზომებს შორის რამდენიმე თვალსაჩინო მაგალითი გამოიკვეთა, რაც ზოგიერთ ზოგად
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასკოლო დონეზე თანამშრომლობის ძლიერ პრაქტიკაზე
მიანიშნებს. მაგალითად, ერთ-ერთი დირექტორი თვალსაჩინოდ წარმოაჩენს ამ პროცესს:

„მასწავლებლები ერთმანეთს უზიარებდნენ გამოცდილებას ვირტუალურ მინი-კონფერენ
ციებზე, ამისთვის შეიქმნა ჯგუფი, რომლის მოწყობაც თიმს-პლატფორმის საფუძვლიანად
გაცნობის მერე ძალიან მარტივი და გასაგები გახდა. კერძოდ, პრეზენტატორის მიერ
ეკრანის გაზიარებით, ხოლო დანარჩენმა მასწავლებლებმა მოსწავლეების როლში
იგრძნეს თავი და ამით უკეთ არკვევდნენ, რამდენად ხელსაყრელია ესა თუ ის მეთოდი,
თუ ტექნოლოგიური საშუალება მოსწავლეებისთვის. მინდა ვთქვა, რომ ეს პრაქტიკა
არაერთხელ გამოვიყენეთ ჩვენს სკოლაში. თავდაპირველად, ონლაინსწავლებაზე გა
დასვლისთანავე სკოლაში ყოველდღე საღამოს 8-9 საათზე ვიკრიბებოდით და ვაჯა
მებდით სასწავლო დღის შედეგებს. გამოვყოფდით პრობლემებს და ვსახავდით მათი
გადაჭრის გზებს. მასწავლებლებს ხშირად ვუზიარებდი ეკრანს, რათა მეჩვენებინა ამა თუ
იმ პრობლემის ტექნიკურად გადაწყვეტის გზები, შემდეგ ვიფიქრეთ, ხომ არ აჯობებდა,
ცალკე დღე დაგვეთმო კონკრეტული მასწავლებლის პრეზენტაციისთვის, სადაც პედაგოგი
დანარჩენებს აჩვენებდა მეთოდებს, ტექნოლოგიურ საშუალებებს, საიტებს, ბმულებს და
მასალებს, რასაც მიაგნო და წარმატებით იყენებდა.“
გარდა სკოლის დონეზე მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობის პრაქტიკისა, პანდემიის
მიმდინარეობისას თავი იჩინა სოციალური ქსელის (Facebook) საშუალებით მასწავლებლების
არაფორმალური თანამშრომლობის თვალსაჩინო შემთხვევებმაც. ეს საკითხი USAID-ის მიერ
ჩატარებული საერთაშორისო კვლევის საგანიც კი გახდა და ექსპერტების მიერ სისტემის ძლიერ
მხარედ შეფასდა.28 როგორც კვლევაშია აღნიშნული, მასწავლებლების სოციალურ ქსელებში
აქტიურობა 2010 წლიდან ჩანს. თუმცა, პანდემიის დროს მასწავლებელთა ჯგუფები გაიზარდა
როგორც მათი რაოდენობის, ასევე იქ ჩართული მასწავლებლების რიცხოვნობის მიხედვითაც.
თუ ამ ჯგუფების ნაწილი ინარჩუნებდა ძველ როლს – სისტემაში მიმდინარე ცვლილებების
განხილვის სახით, ზოგიერთი ჯგუფი კონცენტრირებული იყო მასწავლებლებისთვის
დისტანციური სწავლა-სწავლების პროცესისთვის საჭირო რესურსებისა და ცოდნის გაზიარებაზე.
ჯგუფებში რესურსების გაზიარება დაიწყო Microsoft Teams ფუნქციონალის გამოყენებაზე
ვიდეო ტუტორიალების წარმოდგენით და გადაიზარდა სასწავლო რესურსების გაცვლაში.
გარდა ამისა, ზოგიერთ ჯგუფში გამოიკვეთა საინტერესო დინამიკა: თუ დასაწყისისთვის
რესურსებს მხოლოდ ჯგუფის ადმინისტრატორები ამზადებდნენ, ეტაპობრივად გაიზარდა
ჯგუფის წევრების მიერ რესურსების შექმნისა და კოლეგებისთვის გაცნობის შემთხვევები.
საგულისხმოა, რომ ასეთი Facebook ჯგუფები შეიქმნა როგორც გამოცდილი და გარკვეული
სოციალური კაპიტალის მქონე, ისე ახალბედა მასწავლებლების მიერ.29
Andguladze, Natia and Jennifer Flemming. Resilience in Return to Learning During COVID-19: Georgia Case Study. United States Agency
for International Development (USAID), 2021
29
https://www.facebook.com/groups/384972735509535/
28
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ჯგუფებში მასწავლებლების მიერ რესურსების გაზიარების, გაკეთებული კომენტარებისა
და დასმული შეკითხვების რაოდენობით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ჯგუფები
მასწავლებლებისთვის ონლაინსწავლებაზე ადაპტირების პროცესში მნიშვნელოვან როლს
ასრულებდა. როგორც ერთ-ერთი ჯგუფის ადმინისტრატორი გვიხსნის, მასწავლებლების
ინტერესი და საჭიროება იმდენად დიდი იყო, რომ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
(EMIS) ამ დატვირთვას ვერ გაუმკლავდებოდა და ამიტომ მიმართავდნენ მასწავლებლები
კოლეგებს დახმარებისთვის. განსაკუთრებით თვალსაჩინო იყო საგნობრივი (დაწყებითი,
მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა) ჯგუფების რაოდენობის ზრდა. მაგალითად,
პანდემიამდე 300-მდე წევრიდან 30,000-მდე გაიზარდა ერთ-ერთი ჯგუფის წევრების რიცხვი.30
მასწავლებლები რესურსებს ტვირთავდნენ youtube-ში და აქაც იპყრობდნენ კოლეგების
ყურადღებას. საილუსტრაციოდ, პანდემიის პერიოდში კოლეგებისთვის რესურსების
მომზადებისა და გაზიარების თვალსაზრისით ერთ-ერთი გამორჩეული მასწავლებლის youtube არხს 6700-ზე მეტი გამომწერი ჰყავს.31 შედარებისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის (TPDC) youtube არხის გამომწერთა რაოდენობა 200-მდეა.32
აქტიურობით გამორჩეულმა კიდევ ერთმა დაწყებითი კლასების მასწავლებელმა 100მდე ვიდეორესურსი მოამზადა უშუალოდ დისტანციურ სწავლა-სწავლებაზე, ძირითადად,
მასწავლებლებისთვის, ასევე მშობლებისა და მოსწავლეებისთვისაც. მის მიერ მომზადებულ
ვიდეო რესურსებს ჯამში 1,8 მილიონი ნახვა აქვს, ყველაზე პოპულარულ ვიდეო რესურსს, კი,
190,000-ზე მეტმა მომხმარებელმა უყურა.33 შედარებისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შექმნილ ყველაზე პოპულარულ ვიდეო რესურსს
92,000-მდე ნახვა აქვს.34
სისტემის დონეზე მასწავლებლების მხარდაჭერის მიმართულებით განხორციელებული
ინტერვენციების კუთხით მოხსენიებულია: ვებინარები და ვიდეო ინსტრუქციები Microsoft
Teams-ის გამოყენების შესახებ, “ახალი სკოლის მოდელის” მხარდამჭერი ჯგუფები და ის
სამუშაოები, რომლებიც პროექტის ფარგლებში პანდემიის დაწყებამდე განხორციელდა. ამ
პერიოდში სახელმწიფო სტრუქტურებიდან სამი მხარდაჭერის წყაროს გამოყოფა შეიძლება:
1. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემების მიერ 2020 წლის გაზაფხულის პერიოდში
მომზადდა Microsoft Teams-ის გამოყენების სახელმძღვანელო და ვიდეო ტუტორიალები.
რესურსები განთავსდა el.ge-ზე და ხელმისაწვდომია საინფორმაციო სისტემების youtube
არხზე. რესურსები ხელმისაწვდომია, როგორც ვიდეო, ასევე ტექსტური ინსტრუქციების
სახით. დისტანციური სწავლის მხარდასაჭერად ინსტრუქციები მომზადდა როგორც
მასწავლებლებისთვის, ისე მშობლებისთვის და მოსწავლეებისთვის (მაგალითად, კიბერ
უსაფრთხოების ინსტრუქციები). დღეისთვის el.ge-ზე ხელმისაწვდომია ინსტრუქციები
როგორც Microsoft Teams-ის, ისე სხვა, სკოლებისთვის ხელმისაწვდომი სასწავლო
პროგრამებისა (Onenote, WhiteBoard, Forms) და ელექტრონული ჟურნალის გამოყენებაზე.
გარდა ამისა, EMIS-ი მასწავლებლებთან კომუნიკაციისთვის იყენებდა facebook ჯგუფებს.
2. „ახალი სკოლის მოდელის“ პროექტი. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში პანდემიის
დაწყებამდე მომზადდნენ მასწავლებლები Microsoft Teams-ის გამოყენებაში. თუმცა,
პროექტის მხარდაჭერა არ შემოიფარგლებოდა ტექნიკური საკითხებით, ის სწავლასწავლების მეთოდოლოგიასაც ეხებოდა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი
სასკოლო დონეზე საერთო გამოწვევების საპასუხოდ მასწავლებლების ერთობლივი
მუშაობის პრაქტიკის დანერგვის კუთხით აღმოჩნდა. შესაბამისად, როგორც სხვა
კვლევებიდან,35,36 ასევე შემოსული მოსაზრებებიდან ჩანს, რომ პროექტში ჩართული
Andguladze & Flemming, 2021
https://www.youtube.com/channel/UCvnZZl1WMjfs2kOXiyrxORA [12/09/2021]
32
https://www.youtube.com/channel/UC9IjuyI0mvy32YHP1YvfNBQ/videos [12/09/2021]
33
https://www.youtube.com/c/natiauchava/videos?view=0&sort=p&flow=grid
34
https://www.facebook.com/watch/?v=1106397913066580
35
ჭანიშვილი, 2020
36
Andguladze & Flemming, 2021
30
31
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სკოლები უკეთ მომზადებულნი შეხვდნენ დისტანციურ მოდელზე გადასვლას. როგორც
ერთ-ერთი დირექტორი გვიხსნის, „[პროექტის] ფარგლებში პანდემიამდეც ხდებოდა
მასწავლებლების და სკოლის ადმინისტრაციის ინტენსიური გადამზადება ყველა
საჭირო მიმართულებით, მათ შორის, კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხაზით, რომლის
დახმარებით ჩვენ აღმოვჩნდით ერთი ნაბიჯით წინ დისტანციურ სწავლაზე გადასვლის
დროს. ყველა მასწავლებელი, მათ შორის ასაკოვანიც, უკვე ძალიან კარგად ერკვეოდა
ტექნოლოგიებში, ჰქონდა წვდომა ყველა საჭირო რესურსზე და საიტზე.”
საგნობრივი მხარდამჭერი ჯგუფები რეგიონალურ დონეზე გასცდნენ პროექტის საპილოტე
სკოლების წრეს, პროექტის კურიკულუმის დანერგვის ქოუჩებმა მოხალისეობრივად
იტვირთეს თავზე სკოლების მხარდაჭერა, ისინი რეგულარულად აწყობდნენ
საკონსულტაციო შეხვედრებს სკოლების წარმომადგენლებთან და ეხმარებოდნენ მათ
დისტანციური სწავლების პროცესის წარმართვის კუთხით.37
3. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებინარები
მომზადდა და გავრცელდა ცენტრის Facebook გვერდის საშუალებით. ზოგადი განათლების
მიმართულებით, ყველა საგნის მასწავლებლისა და სკოლის ლიდერებისთვის ჩატარდა 118
ვებინარი, რომელიც ყოველდღიურად Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქვეყნდებოდა.
ჯამში, 2020 წელს გამოქვეყნებულ ვიდეო რესურსებს მილიონზე მეტი ნახვა აქვს.38
ონლაინ და ჰიბრიდულ რეჟიმში სწავლებამ მასწავლებლების ნაწილის დატვირთვა
მნიშვნელოვნად გაზარდა. როგორც ახალგაზრდა მასწავლებელთა ასოციაციის მიერ
ჩატარებულ კვლევასა და შემოსულ მოსაზრებებში ავტორები ახსენებენ, მასწავლებლების
ნაწილს მეტი დრო სჭირდებოდათ გაკვეთილების მოსამზადებლად.39 გარდა ამისა,
სოფლად მასწავლებლების ნაწილს ერთი და იმავე გაკვეთილის ჩატარება უწევდათ
ორჯერ – მოსწავლეებისთვის, რომლებიც ახერხებდნენ Microsoft Teams-ის გამოყენებას
და მოსწავლეებთან, რომლებიც მხოლოდ Facebook Messenger-ს იყენებდნენ. აღნიშნულის
მიზეზი იყო ის, რომ მოსწავლეთა ნაწილის ტელეფონის ტექნიკური პარამეტრები Microsoft Teams-ის გამოყენებას შეუძლებელს ხდიდა. გარდა ამისა, მასწავლებლების ნაწილს
უწევდა მოსწავლეებთან ტელეფონით კომუნიკაცია, რადგან ვერ ერთვებოდნენ დისტანციურ
გაკვეთილებზე. ჰიბრიდულ რეჟიმზე გადასვლისას საჭირო გახდა დამატებით ან პარალელურ
რეჟიმში დისტანციური გაკვეთილების წარმართვა. შემოსულ მოსაზრებებსა და ზეპირ
მოსმენებზე დირექტორები საუბრობდნენ ჰიბრიდული რეჟიმით გამოწვეულ წნეხზე.
მსგავსი მიზეზებით ზოგადი განათლების ხარჯების ზრდის დინამიკას სხვა ქვეყნებშიც
ვხედავთ. კერძოდ, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის
ანგარიშის თანახმად, პანდემიის დროს ზოგადი განათლების ხარჯების ცვლილება,
ძირითადად, მასწავლებლების ხელფასებზე დანახარჯების გაზრდით იყო გამოწვეული,
მაგრამ ხარჯები სხვადასხვაგვარად განაწილდა. კერძოდ, ავსტრიასა და ლიეტუვაში
მასწავლებლების ხელფასებზე ხარჯების ზრდის მიზეზი სწავლების საათების რაოდენობა
გახდა, ბელგიაში, კანადაში, ესპანეთში, ესტონეთში, პორტუგალიასა და თურქეთში
მასწავლებლების რაოდენობის გაზრდა მოუწიათ, ავსტრიასა და ისრაელში გაიზრდა
სწავლების დრო, ავსტრიაში, კანადაში, ჩილესა და ესპანეთში ხარჯების გაზრდა გამოიწვია
კლასის ზომის შემცირებამ (კლასების დაყოფა მცირე ჯგუფებად); ლიეტუვაში, ლიტვასა და
სლოვენიაში მასწავლებლების ხელფასები გაზარდეს ან პრემიები დაურიგეს.40

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2020
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2020
39
ახალგაზრდა მასწავლებელთა ასოციაცია. ჭანიშვილი, 2020
40
OECD, 2021
37
38
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3.2.2. სწავლების მეთოდების მორგება დისტანციურ რეჟიმზე
დისტანციური სწავლა-სწავლების პროცესის ერთ-ერთი გამოწვევა მეთოდოლოგიური
ადაპტაცია იყო. მოცემულ ქვეთავში, შემოსულ მოსაზრებებსა და კვლევებზე დაყრდნობით
განვიხილავთ, როგორ ასწავლიდნენ დისტანციურ და ჰიბრიდულ რეჟიმში, რა გამოწვევები
წარმოიშვა სწავლების პროცესში და რა ზომები იქნა მიღებული ამ გამოწვევების საპასუხოდ.

დისტანციური გაკვეთილები
დისტანციური გაკვეთილების შეთავაზება, როგორც გამოკითხვიდან ჩანს, სკოლების
უდიდესმა ნაწილმა შეძლო. გაკვეთილები უტარდებოდა ქალაქში მცხოვრები მოსწავლეების
98%-სა და სოფლად მცხოვრებთა – 95%-ს. ეს მაჩვენებელი დაწყებითი, საბაზო და საშუალო
საფეხურებისთვის თანაბარია.41 საწყის ეტაპზე, დისტანციური სწავლება სკოლებისა და
მასწავლებლებისთვის ნაცნობი პლატფორმებით წარიმართა. სკოლების ნაწილი იყენებდა
Facebook Messenger-ს, ნაწილი – Zoom-ს. მარტში განათლების მართვის საინფორმაციო
სისტემის თანამშრომლებმა დაიწყეს სკოლებისთვის საკლასო სივრცეების შექმნა Microsoft
Teams-ში.
სწავლა-სწავლების პროცესის კუთხით შემუშავებული ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია
ეხებოდა სასწავლო დროის ხანგრძლივობას. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ,
სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ჯანდაცვის სფეროს მუშაკების რეკომენდაციის საფუძველზე,
განსაზღვრა დღეში გაკვეთილებზე გატარებული ასტრონომიული საათების მაქსიმალური
რაოდენობა (1 საათი – I-V კლასები, 1,5 საათი – VI-IX კლასები და 2 საათი X-XII კლასები).
ასევე, განისაზღვრა დისტანციური გაკვეთილების რეკომენდებული ხანგრძლივობა: I-IV
კლასებისთვის – 20 წუთი, V-IX კლასებისთვის – 30 წუთი და X-XII კლასებისთვის – 40 წუთი.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ საგაკვეთილო დროსთან დაკავშირებით
გაცემულ რეკომენდაციებს არაერთგვაროვნად აფასებენ. გამოთქმულ მოსაზრებებში
აღიარებენ, რომ საგაკვეთილო დროის შემცირებამ განსაკუთრებული გამოწვევები შეუქმნა
მასწავლებლებს. დირექტორების ნაწილის თქმით, შემცირებული საგაკვეთილო დროისა და
გაკვეთილების რაოდენობის პირობებში, შეუძლებელი იყო სასწავლო მიზნების მიღწევა.
ამ დროის ლიმიტის დაცვა განსაკუთრებით დიდ სირთულედ იქცა, ვინაიდან დიდი დრო
ეთმობოდა გაკვეთილის დაწყებასთან დაკავშირებული სირთულეების დაძლევას. „როცა
10 წუთი მხოლოდ მოსწავლეების კლასში შემოშვებას და გაკვეთილის რეალურად დაწყებას
სჭირდება, 20 წუთიანი ლიმიტის დაცვა არარეალისტური იყო“ – ნათქვამია ერთ-ერთ
მოსაზრებაში. როგორც რამდენიმე დირექტორი აღნიშნავს, ლიმიტირებული საგაკვეთილო
დროის პირობებში, სწავლება მხოლოდ დისტანციური სწავლებისთვის შესაბამისი
მეთოდოლოგიის ეფექტიანად გამოყენების შემთხვევაში იქნებოდა შედეგიანი. თუმცა,
„მწირი გამოცდილების ფონზე ნამდვილად არ იყო მარტივი მოსწავლეებთან დისტანციური
შეხვედრისას საგაკვეთილო დროის ეფექტიანი მართვა. ის, რომ მასწავლებელმა 20-30 წუთში
ტექნიკის გამართვაც მოასწროს, რესურსის ატვირთვაც, ჩვენებაც, დავალებათა განხილვა,
ახალი მასალის ახსნა, მოსწავლეთა ინტერაქცია, განმავითარებელი შეფასება და შეჯამებაც,
თან ისე, რომ პოზიტივი და მოსწავლეთა მოტივაცია არ დაიკარგოს.“ მეორე მხრივ, სასკოლო
საზოგადოებიდან შემოსულ მოსაზრებებში ასევე სახელდება კომპიუტერთან ხანგრძლივი
დროის გატარების საფრთხე და მასთან დაკავშირებული პრობლემებიც.
ონლაინფორმატში
საგაკვეთილო
პროცესის
მეთოდოლოგიურ
გამოწვევებთან
დაკავშირებით შემოსულ მოსაზრებებში ხშირად აღინიშნება საგაკვეთილო პროცესის
“ლექციური ხასიათი.“ მოსაზრებების ავტორების თანახმად, “გაკვეთილები იყო მოსაწყენი,
მხოლოდ ლექციური და კითხვა-პასუხის რეჟიმში” განსაკუთრებით, დისტანციურ სწავლასწავლებაზე გადასვლის პირველ ეტაპზე, „ზოგადად, ინტერაქციულობის დეფიციტი იყო
გაკვეთილებზე,” და “გაკვეთილი ნაკლებად იტვირთებოდა სხვადასხვა აქტივობით.“
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მოსაზრებების ავტორთა ეს დაკვირვებები ნაწილობრივ თავსებადია რაოდენობრივ
მონაცემებთანაც. მოსწავლეების გამოკითხვის თანახმად, თანამედროვე სწავლების მეთოდებს
მასწავლებლები ნაკლებად მიმართავდნენ. კერძოდ:
ꟷ მოსწავლეების მხოლოდ 27% ამბობს, რომ „მასწავლებლები პრეზენტაციებს “ყოველდღე ან
თითქმის ყოველდღე“ უკეთებდნენ,“ „კვირაში სულ მცირე ერთხელ“. მოსწავლეების 25%-ის
თქმით, „მასწავლებლები პრეზენტაციებს უკეთებდნენ თვეში რამდენჯერმე,“ ხოლო 17%ის ინფორმაციით, „მასწავლებლები პრეზენტაციებს არასდროს ან თითქმის არასდროს“
უკეთებდნენ.
ꟷ გამოკითხვის თანახმად, უფრო ხშირი პრაქტიკა იყო გაკვეთილებზე დისკუსიების გამართვა.
მოსწავლეების 60% ეთანხმება დებულებას, რომ ის და „მისი კლასელები მასწავლებელთან
ერთად მსჯელობდნენ და მართავდნენ დისკუსიას.“
ხშირ შემთხვევაში, მოსწავლეთა ოჯახის წევრებიც ესწრებოდნენ ონლაინგაკვეთილებს.
ეს საკითხი დაფიქსირდა როგორც შემოსულ მოსაზრებებში, ასევე ერთ-ერთ კვლევაშიც.42
შემოსულ მოსაზრებებში მშობლების ასეთი ფორმით ჩართულობას განიხილავენ პოზიტიურ
ჭრილში, როგორც მათ შესაძლებლობას, დააკვირდნენ საკუთარი შვილის ქცევას. ასევე,
სკოლის შესაძლებლობას გააღრმაოს მშობლებთან თანამშრომლობა: „მშობლებიც თვალყურს
ადევნებდნენ საგაკვეთილო პროცესს და მეტ ყურადღებას უთმობდნენ შვილების განათლებას.”
ამავე საკითხებზე ამახვილებენ ყურადღებას რესპონდენტები ახალგაზრდა მასწავლებელთა
ასოციაციის მიერ ჩატარებულ კვლევაში. მასწავლებლები საუბრობენ მშობლებისთვის
მასწავლებლის შრომის დანახვის შესაძლებლობაზე, მშობლის ჩართულობის როლზე,
განსაკუთრებით, მოსწავლის საჭიროებებზე დაკვირვების თვალსაზრისით და მშობლის
გაზრდილ აქტიურობაზე ტრადიციულ რეჟიმთან შედარებით.43
მაგრამ, შემოსული მოსაზრებების ნაწილში მშობლების ასეთი ქცევა ნეგატიურადაც
ფასდება: „მასწავლებლისა და მოსწავლეების გარდა, ონლაინგაკვეთილს ესწრებოდნენ
მშობლები, და-ძმები, ოჯახის სხვა წევრები, უამრავი კეთილისმყოფელი, რომლებიც, ნებით თუ
უნებლიეთ, აშკარად თუ ფარულად ერთვებოდნენ საგაკვეთილო პროცესში, რაც სერიოზული
ხელისშემშლელი ფაქტორი იყო ონლაინსწავლებისას.“
დისტანციურ საგაკვეთილო რეჟიმზე საუბრისას დირექტორები ახსენებენ კომპლექსურ
დავალებებს, ციფრულ რესურსებს, საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეთა ჩართვისა და
ინტერესის გაღვივების ერთეულ მაგალითებს (მაგალითად, მოსწავლეთა პრეზენტაციები,
მოსწავლეთა მიერ შექმნილი ნამუშევრების ვიდეოკოლაჟის მომზადება და გაზიარება
მშობლებისა და ფართო საზოგადოებისთვის).
დირექტორების ნაწილი აღნიშნავს, რომ რეგულარულად ესწრებოდნენ ონლაინგაკვეთილებს
მონიტორინგისა და უკუკავშირის მიწოდების მიზნით.
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მოსწავლეთა შეფასების მეთოდები
მოსწავლეთა შეფასების საკითხი ორ ძირითად გამოწვევასთან იყო დაკავშირებული:
სამართლიანობის დაცვა და მეთოდოლოგიური ადაპტირება. სამართლიანობის საკითხი დადგა
ხელმისაწვდომობის პრინციპის დარღვევიდან გამომდინარე: რადგან მოსწავლეების ნაწილს
ან საერთოდ არ მიუწვდებოდა ხელი დისტანციურ სწავლაზე ან წვდომა არ იყო საკმარისად
სტაბილური. შესაბამისად, ავტორების ნაწილს უსამართლოდ მიაჩნდა მოსწავლეთა დაბალი
ნიშნით „დასჯა“. ამ გამოწვევასთან გამკლავების მიზნით, სამინისტრომ შეიმუშავა მიდგომების
დივერსიფიცირებული მოდელები. კერძოდ, სკოლას შეეძლო არჩევანი გაეკეთებინა ქვემოთ
ჩამოთვლილი ვარიანტებიდან:
● მოსწავლის 2019-2020 სასწავლო წლის წლიურ ქულად განესაზღვრა მის მიერ I სემესტრში
მიღებული ქულა;
● მოსწავლის 2019-2020 სასწავლო წლის წლიურ ქულად განესაზღვრა მის მიერ I სემესტრში
მიღებული ქულის, მეორე სემესტრის 6 კვირის განმავლობაში გავლილი პროგრამისა და
დისტანციური სწავლების პროცესში მიღებული ცოდნის შეფასების საფუძველზე მიღებული
შემაჯამებელი ქულის საშუალო არითმეტიკული;
● მეხუთე კლასისთვის: 2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრის 6 კვირის განმავლობაში
გავლილი პროგრამისა და დისტანციური სწავლების პროცესში მიღებული ცოდნის
შეფასების საფუძველზე გამოეთვალა წლიური ქულა;
● თუ მოსწავლეს 2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრის შეფასება არ ჰქონდა, მოსწავლის
წლიური ქულა განესაზღვრა 2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრის 6 კვირის განმავლობაში
გავლილი პროგრამისა და დისტანციური სწავლების პროცესში მიღებული ცოდნის
შეფასების საფუძველზე.
სკოლას შეეძლო შეფასების ერთი რომელიმე მოდელი აერჩია ყველა მოსწავლისთვის, ან
მოდელების კომბინაცია და მოსწავლის საჭიროებიდან გამომდინარე განესაზღვრა, რა წესით
შეაფასებდა მას. როგორც შემოსული მოსაზრებებიდან ჩანს, სკოლებისთვის სამინისტროს მიერ
შეთავაზებული ეს ცხადი, ამავდროულად, მოქნილი მიდგომა მისაღები აღმოჩნდა. შედეგად,
სკოლებმა სხვადასხვაგვარად შეაფასა მოსწავლეები.44 თუმცა, შემოსულ მოსაზრებებში
გამოთქმულია წუხილიც იმის თაობაზე, რომ რეკომენდაციები სემესტრის ბოლოსკენ მიიღეს
და არ იყო ბოლომდე თავსებადი საწყის რეკომენდაციასთან, რომელიც სკოლებს მხოლოდ
განმავითარებელი შეფასების გამოყენებას სთხოვდა.
მეთოდოლოგიური გამოწვევა სწორედ განმავითარებელი შეფასების გამოყენებას
უკავშირდებოდა. როგორც შემოსული მოსაზრებების ავტორები აცხადებენ, ბევრ
მასწავლებელს განმავითარებელი შეფასება არ გაუთავისებია და პირველ ეტაპზე მხოლოდ
ფორმალური ხასიათი ჰქონდა. ამასთან, გარკვეულ შემთხვევებში როგორც მშობლებისათვის,
ისე მოსწავლეებისთვის მნიშვნელოვანი იყო განმსაზღვრელი შეფასების მიღება.
მოსწავლეები და მშობლები პრობლემურ საკითხად ასახელებენ დავალებების დიდ
მოცულობასა და მათ ერთფეროვნებას. დავალებებთან დაკავშირებული გამოწვევები
მოსწავლეების გამოკითხვებშიც იკვეთება. მაგალითად, მოსწავლეების 50% ეთანხმება
დებულებას, რომ „ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე ავალებდნენ მასალის სწავლასა და
გაკვეთილზე მოყოლას“. სწავლების ასეთი მიდგომა საეჭვო საგანმანათლებლო ღირებულებას
წარმოადგენს პირისპირ სწავლების ფორმატშიც, მაგრამ განსაკუთრებით ნაკლებ
რელევანტური იყო დისტანციური სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით
საგაკვეთილო დროის შეზღუდვის გათვალისწინებით. გარდა ამისა, როგორც მოსწავლეების
გამოკითხვიდან ვხედავთ, იშვიათად მიმართავდნენ ონლაინ სწავლებისთვის ერთ-ერთ
ყველაზე რელევანტურ შეფასების მიდგომას, ჯგუფურ დავალებებს. მოსწავლეების 45%
ამბობს, რომ ასეთი დავალებები არასდროს ან თითქმის არასდროს მიუციათ მასწავლებლებს.
44
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თუმცა, ასევე საგულისხმოა, რომ ზოგიერთ სკოლაში სწავლების ამ მიდგომას ხშირად
იყენებდნენ: საერთო ჯამში, მოსწავლეების მესამედზე მეტს უწევდა ასეთი დავალებების
რეგულარულად შესრულება.45 დაწყებით საფეხურზე ასევე გამოიკვეთა, რომ ბავშვისთვის
დავალების შესრულება სრულად დამოკიდებული იყო მშობლის ჩართულობის ხარისხზე.
საბაზო საფეხურის მოსწავლეებს გვიან ღამემდე უწევდათ კომპიუტერთან ჯდომა საშინაო
დავალების შესასრულებლად.
მოსწავლეების შეფასების სწავლის პროცესში ეფექტიანად ინტეგრირებისთვის
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, კოალიციასთან „განათლება ყველასთვის“
და გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით, სკოლებს კომპლექსური დავალებების
ონლაინვერსიები შესთავაზა. პროექტის „ischool“ ფარგლებში, 5 მაისიდან el.ge-ს საშუალებით
ქვეყნდებოდა დავალებები ყველა საგანში, გარდა უცხო ენებისა და სპორტისა.46 დავალებები
შემუშავებული იყო როგორც დამოუკიდებლად სწავლის შესაძლებლობის მხარდაჭერის, ისე
მასწავლებლებისთვის სასწავლო რესურსის შეთავაზების სახით. კომპლექსური დავალებების
გამოყენება სკოლას შეეძლო შემაჯამებელი შეფასების განსაზღვრის კუთხითაც. განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სკოლებისთვის შეთავაზებული რეკომენდაციების
თანახმად, თუ მოსწავლე ობიექტური მიზეზების გამო ვერ ახერხებდა დისტანციურ სწავლაში
ჩართვას, სემესტრის ბოლოს მისი სწავლის შეფასება კომპლექსური დავალების საშუალებით
შეეძლო.
პროექტის ფარგლებში შექმნილი დავალებების შეფასებამ აჩვენა, რომ მათი გამოყენება
მეტად მისაღები იყო ახალი სკოლის მოდელის პროექტში ჩართული საპილოტე სკოლებისთვის,
რადგან ამ სკოლებისთვის უკვე ნაცნობი იყო კომპლექსური დავალების კონცეფცია. გარდა
ამისა, დავალებები არ იყო გათვლილი სხვადასხვა აკადემიური შესაძლებლობების მქონე
მოსწავლეებზე და ძირითადად, ორიენტირებული იყო მაღალი აკადემიური უნარების
მქონე მოსწავლეებზე, რაც სწავლას ჩამორჩენილი მოსწავლეთა ჩართვის თვალსაზრისით
კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდა. დავალებების სირთულესთან დაკავშირებით აღნიშნული
დაკვირვება შემოსული მოსაზრებების ავტორებმაც წარმოადგინეს.
მოსაზრებათა ავტორების ნაწილი გამოთქვამს წუხილს, რომ მოსწავლეების შეფასება
დისტანციურ რეჟიმზე სწავლის პერიოდში არ იყო ობიექტური. ასევე, გამოითქვა ვარაუდები,
რომ მასწავლებლებს შეფასებისას ლმობიერების გამოჩენა მოუხდათ. ამ დაკვირვების
საწინააღმდეგო სურათს გვაძლევს მშობლების გამოკითხვა. მათ მიერ მოწოდებული
ინფორმაციის მიხედვით, გაზაფხულის სემესტრში მოსწავლეების შემაჯამებელი შეფასებები,
საშუალოდ, მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდებოდა ამავე ჯგუფის ჰიბრიდული რეჟიმის პირობებში
მიღებულ საშუალო შეფასებებს (იხ. გრაფიკი N2).
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გრაფიკი N2: V-XII კლასების მოსწავლეების შემაჯამებელი შეფასების დინამიკა – 2019-2020 სასწავლო
წლის ბოლოსა და 2020-2021 სასწავლო წლის დეკემბერში47
		

2020 წლის ივნისი					
59%

ქვეყნის საშუალო

30%

60%

66%

28%

24%

X-XII კლასი

2020 წლის დეკემბერი
36%

75%

21%

VII-IX კლასი

40%

V-VI კლასი

41%

47%

39%

გოგო

44%

63%

56%

23%

ბიჭი

20%

სოფელი

35%

ქალაქი

45%

46%

45%

68%

56%

28%

32%

38%

49%

51%

62%

59%

55%

ძალიან კარგი				

დამაკმაყოფილებელი

გაუმჯობესებული			

სჭირდება ყურადღება

არ მიუღია არანაირი შეფასება		

არ ვიცი/შეუძლებელია საშუალო შეფასების გაკეთება

დისტანციური და ჰიბრიდული სწავლების რეჟიმებს შორის მოსწავლეთა შემაჯამებელი შეფა
სებების დინამიკა აჩვენებს:
1. V-XII კლასებში მოსწავლეების შემაჯამებელი შეფასება, საშუალოდ, ქვეყნის მასშტაბით,
2020 წლის გაზაფხულის სემესტრთან შედარებით, ჰიბრიდულ რეჟიმზე გადასვლის
შემდეგ გაუმჯობესდა: თუ 2020 წლის ივნისში მშობლებისგან მიღებული ინფორმაციის
თანახმად, მოსწავლეების 30%-მა მიიღო ძალიან კარგი შეფასება, ეს მაჩვენებელი 20202021 წლის დეკემბრის თვისთვის 36%-მდე გაიზარდა;
2. გაუმჯობესდა როგორც ბიჭების, ასევე გოგონების შეფასება;
3. შეფასების დინამიკა განსხვავდება სწავლის საფეხურების მიხედვით. კერძოდ: უცვლელი
დარჩა დაწყებითი საფეხურის V-VI კლასებში, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საბაზო
საფეხურზე (ძალიან კარგი შეფასების მქონე მოსწავლეების წილი გაიზარდა 24%-დან
46%-მდე) და შეიცვალა საშუალო საფეხურზე: შემცირდა ძალიან კარგი შეფასების მქონე
მოსწავლეების წილი, მაგრამ, ასევე, შემცირდა კატეგორია – „სჭირდება ყურადღება“.
4. განსხვავდება დინამიკა დასახლების ტიპის მიხედვით: სოფლად, სადაც მოსწავლეების
უდიდესი ნაწილი 2020-2021 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში წერტილოვნად გა
დადიოდნენ ონლაინ რეჟიმზე, 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრთან შედარებით,
47
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გაიზარდა ძალიან კარგი შეფასების მქონე მოსწავლეების წილი და შემცირდა მათი
რიცხვი კატეგორიაში – „სჭირდება ყურადღება“. ქალაქებში მოსწავლეების შემაჯამებელი
შეფასება არ შეცვლილა.

3.2.3. რესურსები დისტანციური სწავლა-სწავლებისთვის
აღნიშნულ ქვეთავში გაერთიანებულია შემოსულ მოსაზრებებსა და კვლევებში განხილული ის
საკითხები, რომლებიც უკავშირდება დისტანციურ საკომუნიკაციო და მართვის პლატფორმებს,
ტელესკოლასა და დისტანციურ კომპონენტს. აღსანიშნავია, რომ ასეთი რესურსების ნაწილი
პანდემიამდე შეიქმნა, შესაბამისად, მოსწავლეებისა და სკოლების ნაწილი მათ უკვე იყენებდა,
მეორე ნაწილი, კი, შეიქმნა უშუალოდ პანდემიის დროს.

სასწავლო პლატფორმები
2020 წლის მარტის თვეში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ შექმნა Microsoft
Office 365-ის სამომხმარებლო ანგარიშები საქართველოს საჯარო სკოლების მოსწავლეების,
მასწავლებლისა და ადმინისტრაციისთვის. Microsoft Teams იძლევა სასწავლო პროცესის
მართვის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, Microsoft Office 365 შედის OneNote – ფოტო, ტექსტური
და აუდიო ჩანაწერების შენახვისა და გაცვლის ფუნქციონალით, Forms – გამოკითხვების
შექმნისა და გაზიარების ფუნქციონალით და WhiteBoard-ვიზუალური გამოსახულებების
შექმნის და გაზიარების ფუნქციონალით. ამასთანავე, გაზაფხულის სემესტრში ითარგმნა
პლატფორმა და მასში ინტეგრირდა ქართული Chat Bot-ი.
შემოსული მოსაზრებების ავტორები აღნიშნავენ სწავლა-სწავლების პროცესის გასამართად
Microsoft Teams გამოყენების შესაძლებლობას, კერძოდ, აქცენტს აკეთებენ განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს დამსახურებაზე ამ პლატფორმის სკოლებისთვის წვდომის უზრუნ
ველყოფის და EMIS-ის წვლილზე მასწავლებლების და მოსწავლეების დარეგისტრირების თვალ
საზრისით. Microsoft Teams მოიხსენიება, არა მხოლოდ, საგაკვეთილო პროცესის წარმართვის,
არამედ, სკოლის, რესურსცენტრისა და სამინისტროს შორის კომუნიკაციის საშუალებად.
Microsoft Teams-ის გამოყენებისას საწყის ეტაპზე იყო პრობლემები. დროთა განმავლობაში
ეს პრობლემები ნაწილობრივ გადაიჭრა, მაგრამ სრულად არ აღმოფხვრილა. სკოლის
დირექტორები და მასწავლებლები შემოსულ მოსაზრებებში ახსენებენ, რომ პროგრამის
გამოყენებას აფერხებდა ის ფაქტორი, რომ მას სჭირდება მაღალი ხარისხის ინტერნეტი და
„მიაქვს ბევრი ინტერნეტი“. აქედან გამომდინარე, მოსწავლეების ნაწილი, განსაკუთრებით
სოფლებსა და მაღალმთიან სოფლებში, ვერ იყენებდნენ Microsoft Teams-ს და Facebook
Messanger-ით ანაცვლებდნენ. კერძო სკოლები, კი, Zoom-ს იყენებდნენ გაკვეთილების
ჩასატარებლად. შესაბამისად, 2020/2021 სასწავლო წელს 65 ათასმა ბავშვმა და 7 ათასმა
მასწავლებელმა დააფიქსირა, რომ Microsoft Team არ გამოუყენებია, რაც მოსწავლეებისა და
მასწავლებლების დაახლოებით 11%-ს შეადგენს.48
კერძო სკოლების უდიდესი ნაწილი იყენებდა Zoom-ს. მოსწავლეების გამოკითხვის თანახმად,
კერძო სკოლებში მოსწავლეების ¾ ამ პროგრამით ერთვებოდა ონლაინ გაკვეთილებში. სკოლების
ნაწილი ასევე იყენებდა Google Classroom-ს (მოსწავლეების მესამედზე მეტი ასახელებს, რომ
ამ პროგრამას იყენებდა). გარდა ამისა, როგორც კერძო, ასევე, საჯარო სკოლები იყენებდნენ
ქართველი დეველოპერების მიერ შექმნილ პლატფორმასაც. პანდემიის დაწყებამდე სკოლები
საგანმანათლებლო და ორგანიზაციული პროცესების მართვის მიზნით იყენებდნენ Schoolbook-ს. ონლაინ დისტანციურ სწავლაზე გადასვლისთანავე, კომპანიამ დაამატა ვირტუალური
გაკვეთილების ფუნქციონალიც. Microsoft Teams-ის შეთავაზების შემდეგ, განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრომ საჯარო სკოლებს აუკრძალა ფასიანი პლატფორმების გამოყენება.
შესაბამისად, ამ პლატფორმას მხოლოდ კერძო სკოლები იყენებდნენ.
48

ინფორმაციის გამჭვირვალობის განვითარების ინსტიტუტი, 2021
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შემოსულ მოსაზრებათა ავტორები პოზიტიურ ცვლილებად მოიხსენიებენ ელექტრონული
ჟურნალის შემოღებას. თუმცა ასევე, მიუთითებენ გარკვეულ ხარვეზებზე. მაგალითად, როგორც
ერთ-ერთი სკოლის დირექტორი ხსნის, ჟურნალი „ხშირად ირევა და ითიშება, იკარგება
მონაცემები, ამიტომ მასწავლებლები იძულებული გახდნენ მატერიალური ჟურნალიც შეევსოთ.
დაერღვიათ რეკომენდაციები, მისულიყვნენ სკოლაში და ემუშავათ.“ რეკომენდაციას იძლევიან,
მოსწავლეების შეფასებები მიბმული იყოს არა მასწავლებელზე, არამედ მოსწავლეზე.
„ასეთ შემთხვევაში მოსწავლის მობილობისას ან დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლისა თუ
დასწრებულ სწავლებაზე დაბრუნების შემთხვევაში, მასწავლებელს ექნება წვდომა მოსწავლის
მიერ მიღებულ შეფასებებსა და გაცდენებზე მიუხედავად იმისა, ვინ დაუწერა ეს შეფასება.
ასევე სასურველია, დირექტორის მოადგილეს ჰქონდეს წვდომა ელექტრონულ ჟურნალებზე,
რათა დროდადრო განახორციელოს მონიტორინგი.“49

სასწავლო კონტენტი
ტელესკოლამ სატელევიზიო გაკვეთილების ტრანსლირება დაიწყო 30 მარტიდან. ეს
გაკვეთილები მოიცავდა თითქმის ყველა საგანს I-XII კლასებში. მოგვიანებით ტელესკოლის
გაკვეთილები აზერბაიჯანული და სომხურენოვანი სკოლების მოსწავლეებისთვისაც გახდა
ხელმისაწვდომი. თუმცა, ამ ჯგუფებისთვის საგნები შემოიფარგლებოდა ქართული, როგორც
მეორე ენით და მათემატიკით.
პროექტის შექმნის იდეა საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეკუთვნის და მის განვითარებაში
თავიდანვე აქტიურად იყო ჩართული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ერთერთ კვლევაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენელი ხსნის პროექტის დაწყების
მოტივაციას: „ჩვენ ვიცოდით, რომ ბევრ მოსწავლეს არ ექნებოდა წვდომა ინტერნეტზე. ჩვენ
გვიწევს ხოლმე ასეთი ბავშვების ყოფის გაშუქება, ვხვდებით მათ და ვიცით, რა პირობებში
ცხოვრობენ. ჩვენ გვინდოდა, ჩვენი წვლილი შეგვეტანა მათი გამოწვევების შემსუბუქებაში.
გარდა ამისა, ჩვენი მიზანი იყო პოზიტივი შემოგვეტანა ამ მძიმე ვითარებაში და მართლები
ვიყავით. ამ პროექტს ჰქონდა თავისი ეფექტი... მან იმედი გაუჩინა ხალხს“.50
2020 წლის გაზაფხულის სემესტრში მოსწავლეების 60% უყურებდა სატელევიზიო გაკვეთილებს
სხვადასხვა სიხშირით და ეს მოსწავლეები დღეში საშუალოდ 1 საათს უთმობდნენ გადაცემებს.51
გაზაფხულის სემესტრში ტელესკოლის გაკვეთილი ერთხელ მაინც ნახა მოსწავლეთა 90%მა. საგულისხმოა, რომ არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეების მხოლოდ 57%-ს
ჰქონდა ნანახი სატელევიზიო გაკვეთილები. ყველაზე მეტი მაყურებელი ქართული ენისა
და ლიტერატურის, ასევე, მათემატიკის და უცხო ენების გაკვეთილებს ჰყავდა. დაწყებით
საფეხურზე ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილს აქტიურად უყურებდა მოსწავლეთა
40%, მათემატიკის გაკვეთილს 41%, ხოლო უცხოური ენების გაკვეთილს 33%. საბაზო საფეხურზე
აქტიურ მაყურებელთა რაოდენობა, რომლებიც საგნის თითქმის ყველა გაკვეთილს უყურებდნენ
25%-დან 30%-მდე მერყეობს. საშუალო საფეხურზე, კი, ტელესკოლის აქტიური მაყურებელი
20%-25%-ს შეადგენდა.52 2020 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის დეკემბრამდე სატელევიზიო
გაკვეთილებს მოსწავლეთა 13%-ი უყურებდა (3% ყველა გაკვეთილს უყურებდა, 10%- ზოგიერთ
გაკვეთილს).53
სატელევიზიო გაკვეთილების გამოყენებაზე გავლენას ახდენდა, როგორც ობიექტური
გარემოებები, ასევე, მოსწავლეებისა და მასწავლებლების დამოკიდებულებები. კერძოდ,
კვლევებსა და შემოსულ მოსაზრებებში იკვეთება შემდეგი ფაქტორები:
1. ონლაინ სწავლის ალტერნატივის საჭიროება: მასწავლებლებისა და სკოლების ნაწილი
რესურსს იყენებდა იმ მოსწავლეებისთვის, რომელთაც სახლში ონლაინ გაკვეთილებზე
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2020
Andguladze & Flemming, 2021
51
საქსტატი, MICS Plus I ტალღა, ცხრილი W1.6.1
52
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2020
49
50

53

საქსტატი, MICS Plus II ტალღა, ცხრილი W2.6.1
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ხელი არ მიუწვდებოდათ. ასეთი მოსწავლეებისთვის მასწავლებლები ტელესკოლას
იყენებდნენ სატელეფონო კომუნიკაციასთან ერთად: მოსწავლეებს უთითებდნენ
სახელმძღვანელოდან საკითხავ მასალას, სატელევიზიო გადაცემებსა და დავალებებს.
2. მოსწავლეების მეათედი მიზეზად ასახელებს, რომ არ ჰქონდა ტელევიზორი ან არ ჰქონდა
წვდომა საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხზე.54
3. ტრანსლირების დრო ემთხვეოდა სასკოლო გაკვეთილებს: შემოსულ მოსაზრებებში
ასახელებენ, რომ სატელევიზიო გაკვეთილები ემთხვეოდა ონლაინ და პირისპირ
გაკვეთილებს. ეს დაკვირვება დასტურდება მოსწავლეების გამოკითხვით, მოსწავლეების
29% ასახელებს აღნიშნულ მიზეზს. თუმცა, ერთ-ერთ კვლევაში ჩანს, რომ არსებობდა
საგაკვეთილო ცხრილის სატელევიზიო გადაცემების გრაფიკზე მორგების პრაქტიკაც,
რათა მოსწავლეებს შესძლებოდათ როგორც სატელევიზიო გაკვეთილების მოსმენა,
ასევე, სასკოლო გაკვეთილებზე დისტანციურად დასწრება.55
4. მასწავლებლების მიერ სატელევიზიო გადაცემების სასწავლო ღირებულების აღქმა:
პედაგოგების ნაწილი არ იყენებდა სატელევიზიო გადაცემებს, რადგან თვლიდა, რომ
ა) გაკვეთილები სცდებოდა იმ თემატიკას, რასაც სახელმძღვანელოებში მიჰყვებოდნენ;
ბ) დისტანციურ გაკვეთილებზე არ ჰყოფნიდათ დრო სხვა დამატებითი მასალის
განხილვისთვის. თუმცა, მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ სატელევიზიო გაკვეთილები
სასარგებლო სასწავლო რესურსი იყო. როგორც ერთ-ერთ კვლევაში მონაწილე
მასწავლებელი აღნიშნავს: „პროგრამულად მთლიანად „ტელესკოლას“ მივყვებოდი,
მთავარი ინსტრუმენტი იყო. პედაგოგები – საუკეთესო, [ეს იყო] მისაბაძი მოდელი. ...
ვცდილობდი, რომ ყველას ენახა, ბავშვებს შეეძლოთ, მოესმინათ საუკეთესო პედაგოგების
საუკეთესო გაკვეთილები. ვერ ვიოცნებებდი, ისეთ ექსპერიმენტებს აკეთებდნენ.“56
5. მასწავლებლების მიერ სატელევიზიო გაკვეთილების სამოდელო ღირებულების აღქმა:
მასწავლებლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სატელევიზიო გაკვეთილები უფრო სასარგებლო
იყო მასწავლებლებისთვის, ვიდრე მოსწავლეებისთვის. როგორც ერთ-ერთ კვლევაში
მასწავლებლები და დირექტორები აღნიშნავენ: „გაკვეთილებში თვალსაჩინოდ და
სანიმუშოდ ჩანდა, როგორ შეიძლება სასწავლო მასალის ახსნის ნაწილი „ჩაატიო 20
წუთში“, „როგორი გაკვეთილები უნდა სამინისტროს“.57
6. მოსწავლეების დამოკიდებულებები: მოსწავლეები, რომლებიც სატელევიზიო
გაკვეთილებს არ უყურებდნენ, მიზეზად ასახელებენ, რომ „ავიწყდებოდათ“, „ვერ
იღვიძებდნენ“, „იღლებოდნენ“, „არ აინტერესებდათ“, „არაკომფორტული იყო და
სურვილი არ ჰქონდათ.“58
შემოსულ მოსაზრებებსა და კვლევებში ასევე სახელდება შემდეგი რესურსები:
ꟷ Ischool-ის ფარგლებში პირველიდან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის
შეიქმნა სასწავლო რესურსები სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით. რესურსები
გათვალისწინებული იყო, როგორც დამოუკიდებელი სასწავლო რესურსი, ასევე,
ალტერნატიული სასწავლო რესურსი მასწავლებლებისთვის. Ischool-ის რესურსები
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების ჯგუფის
მხარდაჭერით შექმნეს პროექტის ფარგლებში შერჩეულმა მასწავლებლებმა. რესურსები
კომპლექსური დავალებების მოდელის მიხედვით შეიქმნა და მასწავლებლებისთვის 5
მაისიდან იყო ხელმისაწვდომი el.ge-დან ჩამოსატვირთი ფაილების სახით.
ꟷ tvschool.ge ადგილობრივი დეველოპერული კომპანიის პროდუქტია და მასწავლებლებს
ონლაინ ტესტებისა და ქვიზების პლატფორმასა და კონტენტს სთავაზობდა. პლატფორმის
54

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2020

ჭანიშვილი, 2020.
ibid
57
ibid
58
შეფასებისა და გამოცდების ცენტრი, 2020
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გამოყენებით, მასწავლებელს შეუძლია ტესტები და ქვიზები გაუგზავნოს მოსწავლეებს და
ამავე საიტზე საკუთარ სივრცეში მიიღოს თავისი მოსწავლეების შედეგები.
ꟷ საქართველოს მასშტაბით 100-მდე მასწავლებელი და V-X კლასების 1500-ზე მეტი მოსწავლე
ჩაერთო Minecraft-ის საპილოტე პროექტში. პლატფორმა სხვადასხვა საგნის სწავლების
პროცესში გამოყენებული იქნა, როგორც შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების
განვითარებისთვის, ასევე, კომპლექსური დავალებების შესასრულებლად.

3.2.4. მოსწავლეების ჩართულობა და ქცევა
შემოსული მოსაზრებების ავტორთა ინფორმაციით, მოსწავლეების სწავლაში ჩართულობა
და ქცევითი დარღვევები ტრადიციული, პირისპირ სწავლების დროსაც მნიშვნელოვანი
გამოწვევა იყო და დისტანციური სწავლების რეჟიმში სხვადასხვა სახით გამოიხატა, მაგრამ
დისტანციურმა სწავლა-სწავლების რეჟიმმა მოსწავლეების ჩართულობაში პოზიტიური
ტენდენციებიც გამოავლინა და ხელი შეუწყო მათთვის ახალი კომპეტენციების განვითარებასაც.
მოსწავლეების გამოკითხვის თანახმად, ისინი, საშუალოდ, დისტანციურ გაკვეთილებზე
2.1 საათს ატარებდნენ და ეს მაჩვენებელი თანაბარია სოფლისა და ქალაქის სკოლების
მოსწავლეებისთვის. დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები, საშუალოდ, 1.9 საათს ატარებდნენ
გაკვეთილებზე, საბაზო საფეხურის მოსწავლეები – 2.4-ს და ხოლო, საშუალო საფეხურის
მოსწავლეები – 2.6-ს.
დავალებები მოსწავლეების 91%-მა მიიღო და მათ შესრულებაზე, საშუალოდ, კვირის
დღეებში 2.7 საათი, უქმეებზე კი – 1.8 საათი დახარჯეს. დავალებების მიღების მაჩვენებელი
გაიზარდა ჰიბრიდულ სწავლაზე გადასვლის შემდეგ. ამჯერად, მოსწავლეების მშობლების/
მეურვეების თქმით, ბოლო 7 დღის განმავლობაში, მოსწავლეების 99%-მა მიიღო დავალება,
თუმცა, შემცირდა დავალებების შესრულებაზე დახარჯული დრო: მოსწავლეები დავალებების
შესრულებაზე კვირის დღეებში საშუალოდ 2.4 საათს, უქმე დღეებზე კი – 1.4 საათს ხარჯავდნენ.59
ცხრილი 1. მოსწავლეების წილი (%), რომლებმაც მიიღეს დავალება და მათ მიერ დავალების
შესრულებაზე დახარჯული დრო60
მიიღო საშინაო დავალება (%) დავალების შესრულებაზე დახარჯული დრო (საათი)
I ტალღა

II ტალღა

I ტალღა

II ტალღა

ორშაბათი –
პარასკევი

შაბათი –
კვირა

ორშაბათი –
პარასკევი

შაბათი –
კვირა

ქვეყნის საშუალო

91

99

2,7

1,8

2,4

1,4

ქალაქი

90

99

2,9

1,7

2,5

1,5

სოფელი

93

99

2,5

1,8

2,2

1,3

ბიჭი

87

99

2,6

1,6

2,3

1,4

გოგო

96

99

2,8

1,9

2,5

1,4

6-11

92

99

2,7

1,7

2,3

1,3

12-14

90

98

2,4

1,6

2,8

1,6

15-17

88

99

3,1

2,1

2,7

1,5

სქესი

ასაკი

მოსწავლეების ჩართულობის ამ მაჩვენებლებთან ერთად, შემოსულ მოსაზრებებსა და
კვლევებში საუბარია მოსწავლეების სწავლაში ჩართვის სირთულეებზეც. როგორც სკოლის
59
60

გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2021
გაეროს ბავშვთა ფონდი. MICS Plus ტალღა 1 (როდის) და ტალღა 2 (როდის). 6-17 ასაკის მოსწავლეების მშობლების/
მეურვეების გამოკითხვის შედეგები.
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დირექტორების ნაწილი აღნიშნავს, მოსწავლეების დაბალი ჩართულობა სწავლა-სწავლების
პროცესის თანმდევი გამოწვევაა, მათი შეფასებით, მოსწავლეები, რომლებსაც ტრადიციული,
პირისპირ სწავლის პროცესში უჭირდათ ჩართვა, იგივე პრობლემას წააწყდნენ დისტანციურ
რეჟიმში სწავლისასაც. თუმცა დისტანციურმა სწავლამ დამატებითი გამოწვევებიც წარმოქმნა,
ლეგიტიმური მიზეზების გარდა, დირექტორების ნაწილის აზრით, ადგილი ჰქონდა სწავლაში
ჩართვისგან თავის არიდების მცდელობას ინტერნეტის ხარისხზე, მოწყობილობებთან
დაკავშირებულ ხარვეზებსა ან სხვა საპატიო მიზეზებზე აპელირებით. გთავაზობთ ციტატას
ერთ-ერთი სკოლის დირექტორის მოსაზრებიდან:
„ხშირად, გამოგონილი მიზეზით (მაგ., „ცუდად ყოფნა“, „წყურვილის შეგრძნება“ და ა.შ.)
ცდილობდნენ თავი დაეღწიათ სასწავლო პროცესისთვის. ისინი ხშირად ეთიშებოდნენ
დისტანციურ გაკვეთილებს და მიზეზად ასახელებდნენ მაგ., ტექნიკის მწყობრიდან
გამოსვლას, სინათლის გათიშვას. ადვილი შესაძლებელია, რომ ამ პრობლემებს თავად
წინასწარ, გაკვეთილის დაწყებამდე ქმნიდნენ და ამ ყველაფერს ისე აკეთებდნენ, რომ
შედავებასაც კი ვერავინ ახერხებდა.“
კვლევებისა და მოსაზრებების თანახმად, მოსწავლეების დაბალი ჩართულობა, შესაძლოა, ორ
ძირითად ფაქტორს უკავშირდებოდეს:
სწავლის მოტივაციის დაკარგვა: ბუნებრივია, სწავლების მეთოდები და სკოლის მიერ
მოსწავლეების ჩართვაზე მიმართული აქტივობები დიდ წილად განსაზღვრავს მოსწავლის
მოტივაციას. როგორც წინა ქვეთავში აღინიშნა, ამ თვალსაზრისით სკოლებსა და მასწავლებლებს
შორის განსხვავებებს ვაწყდებით. გარდა ამისა, სასკოლო საზოგადოების ნაწილის აზრით,
მოსწავლეების სასწავლო პროცესში მონაწილეობის მოტივაციაზე თანატოლებთან
კომუნიკაციის შემცირებამ იმოქმედა, ასევე სასწავლო პროცესის ხშირმა ცვლილებამ და
დაბალი ხარისხის ტექნიკის/ინტერნეტის გამოყენებით გამოწვეულმა სტრესმა.61
ასევე გამოითქვა მოსაზრება, რომ დისტანციური სწავლა-სწავლებისთვის საჭირო
კომპეტენციების ნაკლებობა იყო გარკვეულწილად შემაფერხებელი ფაქტორი. ამ
დაკვირვებასთან დაკავშირებით გარკვეულ ინფორმაციას იძლევა ერთ-ერთი საერთაშორისო
კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ ქართველი მოსწავლეების ნაწილს კომპიუტერის
გამოყენებასთან მიმართებაში მაღალი თვითშეფასება აქვთ.62 წიგნიერების საერთაშორისო
კვლევის ფარგლებში 2016 წელს ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, მეოთხე კლასელი
ქართველი მოსწავლეების 45% მაღალ და დამატებით 45% საშუალო დონის თვითეფექტიანობას63
აჩვენებს. ამ შედეგებიდან ჩანს, რომ ქართველი მოსწავლეების თვითეფექტიანობის
მაჩვენებელი საერთაშორისო საშუალოს უტოლდება და ისინი უფრო გაწაფულები უნდა იყვნენ
კომპიუტერის გამოყენებაში, ვიდრე მათი სინგაპურელი თანატოლები. გარდა ამისა, ქართველ
მეოთხე კლასელებში ყველაზე მაღალია კომპიუტერის გამოყენების ხანგრძლივობაც.
როგორც ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს, თუ ონლაინ სიმულირებულ ტესტში მონაწილე
ქვეყნების მოსწავლეების საშუალოდ 94% სწორად იყენებდა გვერდების ნავიგაციას, ქართველ
მოსწავლეებში ეს მაჩვენებელი 76%-ს შეადგენდა.

ქადაგიძე, 2021
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/epirls/appendices/
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შენიშვნა: აღნიშნულ კვლევაში თვითეფექტიანობის მაჩვენებელი გამოითვლება მოსწავლეების პასუხებით შემდეგ
შეკითხვებზე: მე კარგად გამომდის კომპიუტერის გამოყენება; მე კარგად გამომდის კომპიუტერზე ბეჭდვა; ჩემთვის ადვილია
ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიება.
61
62
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ცხრილი 2. მე-4 კლასის მოსწავლეებში კომპიუტერის გამოყენების ინდიკატორები საქართველოში და
კვლევაში მონაწილე სხვა ქვეყნებში, ePIRLS 201664

1)
		
2)
		
3)

ჩვეულებრივ სასკოლო დღეს კომპიუტერის ან ტაბლეტის გამოყენება წერითი
დავალებების ან პრეზენტაციების მოსამზადებლად
ჩვეულებრივ სასკოლო დღეს კომპიუტერის ან ტაბლეტის გამოყენება სკოლაში
სამუშაოს შესასრულებლად
ყოველდღიურად ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიება და კითხვა

ქვეყანა

თვითეფექტიანობის დონეების
მიხედვით მოსწავლეების
განაწილება
მაღალი

საშუალო

დაბალი

ისრაელი

65

30

5

პორტუგალია

64

32

სლოვენია

61

დანია

შესაბამის
ვებგვერდებზე
ნავიგაცია

კომპიუტერის ან
პლანშეტის გამოყენება
30 წუთზე მეტი დროით
(1)

(2)

(3)

90

55

30

48

4

93

33

16

44

34

5

94

36

14

38

55

39

5

95

34

15

27

ირლანდია

55

39

6

97

24

11

34

ნორვეგია

54

42

4

97

40

11

20

იტალია

52

40

8

92

20

11

40

არაბეთის
გაერთიანებული
საემიროები

52

41

7

84

38

25

60

აშშ

51

42

7

97

35

21

38

შვედეთი

49

45

6

97

21

16

24

საქართველო

45

45

10

76

44

35

54

სინგაპური

40

49

11

99

42

25

47

კანადა

39

52

9

96

39

22

36

ტაივანი

35

46

19

96

13

13

32

საერთაშორისო
საშუალო

51

41

8

93

34

19

39

მოსწავლეთა გარკვეულ ჯგუფებში ისტ კომპეტენციების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით
მწვავე ვითარება იკვეთება. აზერბაიჯანულენოვანი სკოლების მოსწავლეებში, როგორც
ზემოთ უკვე აღინიშნა, განსაკუთრებით დაბალია კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსა და
ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა, როგორც სახლში, ასევე სკოლაში. სწორედ ეს უნდა ხსნიდეს
იმ დრამატული განსხვავების მიზეზს, რაც სწავლების ენის მიხედვით მოსწავლეების ისტ
გამოყენების თვითეფექტიანობას გულისხმობს. კერძოდ, თუ თვითეფექტიანობის მაღალი
მაჩვენებლის მქონე მოსწავლეების წილი ქართულენოვანი სკოლებისა და სექტორების
მოსწავლეებში საშუალოდ 45%-ია, აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში მოსწავლეების
მხოლოდ 26% აძლევს საკუთარ ისტ კომპეტენციას მაღალ შეფასებას. გარდა ამისა, როგორც
შემოსულ მოსაზრებებში, ასევე, ერთ-ერთ კვლევაში აღნიშნულია სსსმ და შშმ მოსწავლეებში
კომპეტენციების ნაკლებობა, რაც ასევე წარმოადგენდა მათი დისტანციური სწავლის რეჟიმში
ჩართვისთვის ხელისშემშლელ ფაქტორს.65,66
IEA 2016. http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/download-center/ იხილეთ access and experience with digital
devices და Navigation through ePIRLS. ბოლო წვდომა 10/10/2021
65
ქადაგიძე, 2021
64

66

Save the Children, 2020

36

მშობლების ჩართულობა: მშობლის როლი ხშირად არის მოხსენიებული მოსწავლის
სწავლაში ჩართულობის კონტექსტში. მშობელი განიხილება, როგორც მოკავშირე, რომელიც
ბავშვის სწავლაში ჩართვის თვალსაზრისით გარკვეული პასუხისმგებლობის მატარებელია,
განსაკუთრებით, დაწყებით კლასებში. მაგალითად, დირექტორების თქმით, Microsoft Teamsში ნავიგაციის კუთხით მოსწავლეებს მშობლები ეხმარებოდნენ. თუმცა, ასევე ნახსენებია, რომ
მშობლების ნაწილს თავად არ ჰქონდათ ასეთი უნარები და, შესაბამისად, ვერ ეხმარებოდნენ
შვილებს.
მშობლების განათლებაში ჩართვის საკითხი გლობალური გამოწვევაა და, ბუნებრივია,
არც ქართული საზოგადოებაა გამონაკლისი. გამოწვევა მდგომარეობს მშობლების ნაწილის
არასაკმარის ჩართულობაში. მაგალითად, საქართველოში ჩატარებულ წიგნიერების
კვლევებში ბავშვების დაბალი წიგნიერების ერთ-ერთ მიზეზად ოჯახში ბავშვის ადრეული
განვითარების აქტივობების ნაკლებობა იკვეთება.67 გარდა ამისა, მშობლებს უჭირთ შვილის
განათლებაზე გაწეული ძალისხმევის სწორად მიმართვა.68
როდესაც ბავშვი სახლიდან სწავლობს და ოჯახის წევრებზე გადადის მასწავლებლის
ფუნქციების შესრულების ვალდებულება, მშობლის მიერ საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვა
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. თუმცა მშობლების დიდი ნაწილი არ ერთვებოდა
ბავშვის განათლებაში. საქსტატის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, მშობლების
92% ამბობს, რომ ბავშვს დავალების შესრულებაში პანდემიის პერიოდში არ დახმარებია
ოჯახის არცერთი წევრი. დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი
17%-ია, საბაზო საფეხურზე – 63% და საშუალო საფეხურზე 83%.69 როგორც კვლევის ერთერთი რესპონდენტი ხსნის, „ყველაზე დიდი გამოწვევა იმ ბავშვების ჩართვა იყო, რომლის
აღზრდაში მშობლის მონაწილეობა უკიდურესად დაბალია. ოჯახების ნაწილში არასტაბილური
გარემოა ბავშვისთვის. ეს არის ოჯახები, სადაც მშობლები მუშაობენ საზღვარგარეთ, უკიდურეს
სიღარიბეში მცხოვრები ოჯახები, ან ოჯახები, სადაც მშობლები მთელი დღე სამუშაოდ არიან
გასულები.“ როგორც მეორე დირექტორი ამატებს: „ასეთი ოჯახებიდან ბავშვების სასწავლო
პროცესიდან გარიყვის საკითხი პანდემიამდეც მწვავედ იდგა. ბავშვების ამ კატეგორიისთვის
აკადემიური უნარების დანაკარგებზე უფრო მწვავე სასკოლო საზოგადოებისგან გარიყულობაა“.70
გამოიკვეთა მშობლების მხრიდან მოსწავლის სწავლაში არასასურველი ფორმით ჩარე
ვის შემთხვევებიც. ერთ-ერთ კვლევაში მასწავლებლები აღნიშნავენ, რომ მშობლები საგა
კვეთილო პროცესის მიმდინარეობისას ერთვებოდნენ კარნახით. ასეთ შემთხვევებზე
საუბრობენ შემოსულ მოსაზრებებშიც. ამავე საკითხზე დირექტორების ნაწილი აცხადებს, რომ
დისტანციურად შესრულებულ დავალებებში ჩანდა, რომ მათ უფროსები ასრულებდნენ და
არა მოსწავლეები.
დისტანციური სწავლა-სწავლების პერიოდში სკოლების ნაწილი აქტიურად თანამ
შრომლობდა მშობლებთან. შემოსულ მოსაზრებებში მშობლების სწავლა-სწავლების პრო
ცესში ჩართვისკენ მიმართულ ღონისძიებებზე საუბრისას ხშირად სახელდება facebook Messenger-ის საშუალებით მშობლების ჯგუფების შექმნა და მათთან კომუნიკაცია. ვხვდებით
მშობლებისთვის უშუალოდ COVID 19 პანდემიის პირობებში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით
ვიდეო შეხვედრების მოწყობისა და მშობლების პედაგოგიზაციის ინიციატივებს. ასეთი
შემთხვევები დაფიქსირებულია ერთ-ერთ კვლევაშიც. კვლევის მონაწილე დირექტორებისა და
რესურსცენტრების მოსაზრებით, პანდემიამ მშობლებთან ურთიერთობის ახალი ფორმატის
ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი. რესპონდენტები გამოთქვამენ იმედს, რომ დისტანციური
სწავლის ფორმატის გამოყენება მნიშვნელოვნად გაამარტივებს მშობლებთან კომუნიკაციას.71
მოსწავლეების ნაწილისთვის დისტანციური სწავლის რეჟიმი უფრო მისაღები აღმოჩნდა.
შეფასებისა და გამოცდების ცენტრის წიგნიერების საერთაშორისო კვლევის (PIRLS) ანგარიშები 2006, 2011, 2016 www.naec.ge
მაგ., იხილეთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო შეფასება მათემატიკაში, 2016 წლის ანგარიში.
69
საქსტატი. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/693/ojakhebisa-da-bavshvebis-ketildgheobaze-covid-19-is-gavlenis-realur-droshi-gamokvlevis-pirveli-talghis-shedegebi ცხრილი W1.6.3
70
Andguladze & Flemming, 2021
71
Andguladze & Flemming, 2021
67
68

37

შემოსულ მოსაზრებებში არაერთხელ აღინიშნა, რომ დისტანციური სწავლის რეჟიმში
გააქტიურდნენ ისეთი მოსწავლეები, რომლებიც ტრადიციული სწავლა-სწავლების რეჟიმში
აქტიურობით არ გამოირჩეოდნენ.
2020 წლის მაისში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებიდან ჩანს (იხ. გრაფიკი 3), მოსწავლეთა
56% არ ეთანხმება დებულებას, რომ „დისტანციურ გაკვეთილებზე უფრო მოტივირებული
იყო“, 70% არ ეთანხმება დებულებას, რომ „დისტანციურ გაკვეთილებზე ნასწავლ მასალას
უფრო ადვილად იმახსოვრებდა“, 72% არ ეთანხმება, რომ „დისტანციურ გაკვეთილებზე უფრო
ადვილად იგებდა, რასაც სწავლობდა“.72
დისტანციური სწავლების რეჟიმის ნეგატიურ ეფექტებს შორის კიბერბულინგზეც კეთდება
აქცენტი. შემოსულ მოსაზრებებში რამდენიმე დირექტორი, მასწავლებელი და მშობელი
აღნიშნავს, რომ დისტანციური სწავლის რეჟიმში კიბერბულინგის შემთხვევები გახშირდა.
მშობელი გორის რაიონიდან აღნიშნავს, რომ მის შვილს თანაკლასელები გამუდმებით
„აგდებდნენ“ teams-ის პროგრამიდან, რასაც ბავშვი ძალიან განიცდიდა. „მე-3 კლასის მოსწავლე
სამი თვის განმავლობაში იყო დათრგუნვილი, აღენიშნებოდა დეპრესიის ნიშნები. სასწავლო
წელი ისე დასრულდა, პედაგოგმა ვერ შეძლო დამცავი ღონისძიებების გატარება.“ როგორც
რაოდენობრივი მონაცემებიდან ჩანს, ეს არ იყო ერთეული შემთხვევა. მოსწავლეების 16 %
ამბობს, რომ იშვიათად, მაგრამ მათაც განუცდიათ „დაცინვა, ხმის გათიშვა და გაკვეთილიდან
გაგდება“. მოსწავლეების 5% ადასტურებს, რომ მათ მიმართ ასეთ ქცევას ხშირად აწყდებოდა,
თითქმის ყოველდღიური ბულინგის მსხვერპლი იყო მოსწავლეების 2%. საგულისხმოა, რომ
აღნიშნულ ქმედებებს უფრო მეტად ადგილი ჰქონდა საჯარო სკოლაში (24%), ვიდრე კერძო
სკოლაში (12%). ბულინგის ასეთი ფორმების არსებობას უფრო მეტად უჩივიან დაწყებითი და
საბაზო საფეხურის მოსწავლეები (24%), ვიდრე საშუალო საფეხურის მოსწავლეები (16%).73
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქო-სოციალური
მომსახურების ცენტრმა დისტანციური მუშაობის საშუალებით სხვადასხვა სახის დახმარება
გაუწია საჯარო სკოლების მოსწავლეებს, მათ მშობლებსა და პედაგოგებს. კარანტინის
დროს მანდატურის სამსახურში ფუნქციონირებდა 24-საათიანი ცხელი ხაზი. საჭიროების
შემთხვევაში, 6-დან 13 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებსა და 13 წლის ზემოთ ასაკის
ბენეფიციარებს კვალიფიციური ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქიატრების
მიერ ონლაინკონსულტაცია უტარდებოდათ. შემოსულ მოსაზრებებში იშვიათად სახელდება ამ
სერვისის გამოყენების შემთხვევები. იკვეთება მოსაზრება, რომ მოსწავლეებში წარმოშობილი
გამოწვევების გადაჭრის გზად სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლები უფრო მეტად ხედავენ
უშუალოდ სკოლაზე მიმაგრებულ ფსიქოლოგს და ამ მიმართულებით რეკომენდაციებსაც
გვთავაზობენ.

72
73

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2020
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გრაფიკი 3. მოსწავლეების დამოკიდებულება დისტანციური სწავლის მიმართ
ონლაინ გაკვეთილის დროს უფრო
მოტივირებული ვიყავი

9%18%

ონლაინ გაკვეთილებზე ნასწავლ მასალას უფრო
ადვილად ვიმახსოვრებდი

17%

ონლაინ გაკვეთილებზე უფრო ადვილად
ვიგებდი, რასაც ვსწავლობდი

19%

53%

28%

კარგი იყო, რომ აღარ მქონდა ურთიერთობა იმ
ბავშვებთან, რომლებიც სკოლაში ცუდად იქცეოდნენ

29%

არ ვეთანხმები

47%

47%

ვეთანხმები

9%

26%

53%

ონლაინ გაკვეთილები მომწონდა იმიტომ, რომ
არ მქონდა შეხება მჩაგვრელ ბავშვებთან

საერთოდ არ ვეთანხმები

34%

38%51%

5%

23%

5%

20%

6%

18%

6%

სრულიად ვეთანხმები

შემოსულ მოსაზრებებში ასევე გამოთქმულია წუხილი მოსწავლეების სოციალურ ქსელებში
ჩართულობის გამო. როგორც ერთ-ერთი ავტორი აღნიშნავს „ამის გამო ბევრი დაწყებითი
საფეხურის მოსწავლე აღმოჩნდა მისთვის სრულიად გაუგებარ, სტრესულ და ნეგატიურ
ვირტუალურ გარემოში.“
სკოლაში დაბრუნების შემდეგ, მოსწავლეების ქცევასა და ჩართულობასთან დაკავშირებით
განსხვავებულ დაკვირვებებს გვიზიარებენ დირექტორები. მათი ნაწილი აღნიშნავს, რომ
მოსწავლეები გამორჩეული ენთუზიაზმით დაუბრუნდნენ სკოლას, მეორე ნაწილი კი
ახსენებს მოსწავლეებში გაუცხოებას, ქცევით დარღვევებს, სკოლაში დაბრუნების სურვილის
არქონას, „ჰიპერაქტიურობას“, „ჯგუფში ქცევის ნორმების ნაწილობრივ უგულვებელყოფას“,
„მოსწავლეები ძნელად ეგუებოდნენ სასკოლო რეჟიმს, მასწავლებელთა მოთხოვნებს
ნაკლებად ემორჩილებიან, ერთმანეთს ნაკლებად იტანენ“, „იყო ხშირი გაცდენები“. მსგავსი
მიგნებები გამოიკვეთა ერთ-ერთ კვლევაშიც.74 თუმცა, თუ მშობლების დაკვირვებებით
ვიმსჯელებთ, საერთო ჯამში, 2020-2021 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში მოსწავლეების
აკადემიური მოსწრება მნიშვნელოვნად გაიზარდა. როგორც ქვემოთ მოცემული გრაფიკიდან
ჩანს, თუ გაზაფხულზე დაწყებით კლასებში მოსწავლეების 26%-ის მშობელი თვლის, რომ
მათი შვილების მოსწრება გაუარესდა წინა სასწავლო წელთან შედარებით, 2020-2021 წლის
სასწავლო წლის დასაწყისში მშობლების მხოლოდ 5% ეთანხმება ამგვარ მოსაზრებას.
ანალოგიურად, V-XII კლასებში ეს მაჩვენებელი 22%-დან 13%-მდე დაეცა.75
მოსწავლეების ქცევასა და ჩართულობის ამ გამოწვევებთან გამკლავების თვალსაზრისით
სკოლები ასახელებენ სახალისო საკლასო აქტივობებს და გასვლით გაკვეთილებს ბუნებაში.

74
75

ქადაგიძე, 2021
საქსტატი, MICS Plus, ტალღა 1, ცხრილი W1.8.2 და ტალღა 2, ცხრილი W2.8.2.

39

გრაფიკი 4. მშობლების მიერ მოსწავლეების მოსწრების დინამიკის შეფასება76
V-XII კლასები								

22%

13%

76

54%

55%

21%

31%

2020 წლის გაზაფხულზე
დისტანციური სწავლების პერიოდში
სასწავლო წელთან შედარებით

2020-2021 სასწავლო წელის
დასაწყისში 2019-2020 წელთან
შედარებით

II-IV კლასები

16%

59%

50%

გაუმჯობესდა					

მეტ-ნაკლებად არ შეცვლილა

არ ვიცი					

გაუარესდა

ibid

40

26%

46%

5%

3.3. უსაფრთხოება
2020-2021 წლის სექტემბერში სკოლებში სწავლა-სწავლების პირისპირ რეჟიმზე
დაბრუნებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ამოცანა სასკოლო საზოგადოების
უსაფრთხოების დაცვა იყო. საქართველოში სკოლებში დაბრუნების რისკს ზრდიდა ის
მოცემულობა, რომ სკოლის მოსწავლეების უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს ე.წ. მრავალთაობიან
ოჯახებში. შედარებისთვის, თუ აშშ-ში ბავშვების 10% ცხოვრობს მრავალთაობიან ოჯახში,77
სასკოლო ასაკის ქართველ ბავშვებში ეს მაჩვენებელი 42%-ია.78 შესაბამისად, საქართველოში
და მსგავსი სტრუქტურის ოჯახების მქონე ქვეყნებში, მოსწავლეების სკოლაში დაბრუნება
ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით, უფრო მაღალი რისკის შემცველია.
ამ თავში განვიხილავთ სკოლებში უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით მიღებულ ზომებსა და
გამოწვევებს.
უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
ꟷ ყველა სკოლა 2020 წლის 15 სექტემბრამდე ცენტრალიზებულად მომარაგდა პირბადეებით,
თერმომეტრებით, დეზობარიერებით, დეზობარიერის გასაზავებელი სითხეებით, ხელის
სადეზინფექციო სითხეებითა და დისპენსერებით.
ꟷ გამოიცა „სკოლები პანდემიის დროს: პრაქტიკული გზამკვლევი ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებისთვის“. გზამკვლევი მომზადდა World Vision საქართველოს მიერ განათ
ლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობით ქარ
თულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე; დოკუმენტი მოიცავს რეკომენდაციებს.
სკოლის შენობებში განთავსდა საინფორმაციო ხასიათის პლაკატები, პანდემიის პირობებში
სასწავლო პროცესის ორგანიზებისა და ჰიგიენის წესების დაცვის თაობაზე. დამზადდა და
სატელევიზიო ეთერში გადაიცა შესაბამისი ვიდეორგოლები.
ꟷ 2020 წლის ზაფხულის განმავლობაში სამინისტრომ 800-მდე სკოლის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები ჩაატარა. შედეგად, მოწესრიგდა სკოლების წყლით მომარაგების სისტემა და
სველი წერტილების მდგომარეობა.
ꟷ სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
მიერ დაფინანსდა ყველა ის საჯარო სკოლა, რომელმაც მოითხოვა დამატებითი დაფინან
სება სხვადასხვა სახის ჰიგიენური საშუალების, წყლის ავზებისა და წყლის დისპენსერების
შეძენისთვის. სკოლებში გამოიყო ე.წ. ცხელების ოთახები მოსწავლეებში სიცხის დაფიქ
სირების შემთხვევებისთვის.
ꟷ უსაფრთხო სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით გამოიცა საქართველოს ოკუპი
რებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის N01-227/ო ბრძანება, რომლითაც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები
ხელმძღვანელობდნენ.
ꟷ ბრძანების 37-ე დანართით დამტკიცდა ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციასთან
დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
თვის. რეკომენდაციები მოიცავს ყველა აუცილებელ მიმართულებას: სკოლის დასუფთავება
და ჰიგიენა, სკოლის სივრცეში გადაადგილება, სასწავლო პროცესის ორგანიზება, სოციალური
დისტანციის დაცვა, კვების პროცესი, მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, ბიბლიოთეკის ფუნ
ქციონირება, სკოლა-პანსიონების ფუნქციონირება, სანიტარული კვანძის დასუფთავება, სა
მედიცინო პერსონალის ფუნქციები, მოსწავლისა და მშობლის ვალდებულებები, სასმელი
წყლის ხელმისაწვდომობა, დასალაგებელი ინვენტარისა და საშუალებების ჩამონათვალი,
პირველადი სამედიცინო დახმარება და აუცილებელი ფარმაცევტული საშუალებები, მოს
წავლეთა თერმოსკრინინგის აღრიცხვის ბარათი.
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ꟷ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით, შრომის პირობების ინსპექ
ტირების დეპარტამენტისა და სხვა უფლებამოსილი უწყებების თანამშრომლობით, შემუ
შავდა სკოლებში უსაფრთხოების დაცვის მონიტორინგის წესები.
ꟷ 2021 წლის თებერვალში, დიდი ქალაქების სკოლების გახსნასთან ერთად, სამინისტრომ
გამოაცხადა სკოლის პერსონალის უფასო და სავალდებულო ტესტირება. კერძოდ,
სკოლისთვის დაწესდა ტესტირების მინიმალური მაჩვენებელი, რომლის თანახმადაც,
სკოლაში ყოველ ორ კვირაში ერთხელ პერსონალის 20%-ს უნდა გაევლო PCR ტესტირება.
აღნიშნული პროცესი ივნისის თვემდე გაგრძელდა;
ꟷ სკოლებს მიეცათ საშუალება, განესაზღვრათ მაღალი რისკის მქონე პერსონალი და
გადაეყვანათ ისინი დისტანციურ სწავლებაზე.
სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლები, შემოსულ მოსაზრებებში, ხაზს უსვამენ
სახელმწიფო უწყებების მიერ მხარდაჭერას. კერძოდ, აქცენტს აკეთებენ სანიტარულჰიგიენური საშუალებებით სკოლების მომარაგებასა და შემდგომში სკოლისთვის თანხის
გადარიცხვაზე, სკოლების ინფრასტრუქტურის, კერძოდ, სველი წერტილებისა და წყლის
მომარაგების სისტემის მოწესრიგებაზე, სკოლის მიერ პრევენციული ზომების მიღებასა და
გატარების მონიტორინგზე, ასევე, მასწავლებლების სავალდებულო ტესტირებაზე.
სკოლების მიერ უსაფრთხოების ზომების დაცვის მიზნით განხორციელებულ ინიციატივებს
შორის სახელდებოდა:
● სადეზინფექციო სამუშაოების პერიოდული ჩატარება;
● სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებების მარაგის შეძენა;
● სკოლაში მოქმედი „უსაფრთხოების კომიტეტის“ შექმნა, რომლის შემადგენლობაში შე
დიოდნენ მასწავლებლები, მშობლები და უფროსკლასელი მოსწავლეები;
● ცვლებში სწავლება: სკოლები ასახელებენ 2-დან 5-მდე ცვლების არსებობას;
● სკოლის ეზოში გაკვეთილების ჩატარება;
● პერსონალს შორის სკოლაში უსაფრთხოების ზომების დაცვის მეთვალყურეობაზე
მოვალეობების განაწილება. მაგალითად, სკოლების ნაწილმა მასწავლებლები მიამაგრა
თერმოსკრინინგის განხორციელებაზე და მოსწავლეების მიერ პირბადეების ტარების
მონიტორინგზე.
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის თვალსაზრისით სირთულეებს შორის სახელდება:
● შესყიდვების განხორციელების სირთულეები სკოლებისთვის: „რთული პროცედურაა
სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალების შესყიდვა და მოითხოვს მთელ რიგ პროცედურებს.
სასურველია, გამარტივდეს ისეთი შესყიდვები, რომლებიც გადაუდებელი აუცილებლობაა
სკოლებისათვის.“
● სკოლის სახსრების ნაკლებობა და სკოლებისთვის დამატებითი სახსრების გამოყოფის
საჭიროება.
● პირბადეების შესყიდვის პრობლემა მაღალმთიანი სოფლების ოჯახებისთვის.
● ტექნიკური პერსონალის ანაზღაურება.
● სკოლის ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა: “სკოლებში ჭირს სანიტარულ-ჰიგიენური
ნორმების დაცვა, სანიტარული კვანძების გაუმართაობისა და წყლის სისტემების
მოუწყობლობის გამო”.
● ფართის ნაკლებობა: “სირთულეს წარმოადგენს ოთახები, სადაც, თუნდაც, 15 ბავშვიან
კლასში მოსწავლეები ერთ მეტრიანი დისტანციით განათავსო.” სკოლის ზომა ამწვავებს
ამ პრობლემას: „700 ბავშვზე მეტი კონტინგენტის სკოლებში ჭირს რეკომენდებული
დისტანციის დაცვა, როგორც საკლასო ოთახში, ისე – სკოლის შენობაში, დერეფნებში, სველ
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წერტილებში. როცა საკლასო ოთახში 25 მოსწავლეზე მეტია, სირთულეს წარმოადგენს
საკლასო ფართში მათი განთავსება რეკომენდებული სოციალური დისტანციის დაცვით“.
● დაბალი კლასების მოსწავლეების მიერ რეკომენდაციების დაცვა. როგორც ერთერთი სკოლის დირექტორი ხსნის: “მოსწავლეთა უმეტესობას (განსაკუთრებით უმცროს
კლასელებს) გაუჭირდა COVID 19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით საჭირო რეგულაციების
ჯეროვანი დაცვა: პირბადის ტარება შენობაში, დისტანციის დაცვა შესვენებისას და ეზოს
ტერიტორიაზე.“
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3.4. ზოგადი განათლების სისტემის მართვა პანდემიის პირობებში
აღნიშნულ თავში გაერთიანებულია საკითხთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევები და
შემოსულ მოსაზრებებში წარმოდგენილი ის საკითხები, რომელიც ეხება გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობასა და უწყებათაშორის
კოორდინაციას, თანამშრომლობას ადგილობრივ და პარტნიორ ორგანიზაციებთან, პროცესების
მონიტორინგსა და შეფასებას, ასევე, მონაცემების გამოყენებას გადაწყვეტილებების
მიღებისას, პროცესების გამჭვირვალობასა და სასკოლო საზოგადოებასთან კომუნიკაციას.
პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სწავლასწავლების სამ რეჟიმზე იმყოფებოდნენ: სრულად დისტანციური სწავლა-სწავლება, პირისპირ
და ჰიბრიდული სწავლა-სწავლება. სრულად დისტანციური რეჟიმი 2020 წლის მარტის თვეში
გამოცხადდა და დასრულდა სასწავლო წლის ბოლოს. სასწავლო წელი, ჩვეულებისამებრ,
I და XII კლასის მოსწავლეებმა 20 მაისს, სხვა ყველა კლასის მოსწავლეებმა კი – 15 ივნისს
დაასრულეს.79
ცხრილი 3. სწავლა-სწავლების მოდელები ქართულ სკოლებში, 2020 მარტიდან 2021 აპრილამდე80
წელი

2020

2021

თვე

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IX

სწავლის მოდელი

დ

დ

დ

დ*

*

*

დპ

დპ

დპ

დპ

დპ

ჰპ

ჰპ

ჰპ

პ

პირისპირ სწავლა-სწავლება წერტილოვნად, პანდემიის გავრცელების რისკის წარმოშობის
შემთხვევაში, დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლის ვალდებულებით

დ

მხოლოდ დისტანციური სწავლა-სწავლება

ჰ

ჰიბრიდული სწავლა-სწავლება

*

საზაფხულო არდადეგები

2020-2021 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში სკოლების ნაწილი დისტანციურად
აგრძელებდა ფუნქციონირებას, ნაწილი კი – პირისპირ სწავლების რეჟიმს დაუბრუნდა. 11
სექტემბერს უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის
მიხედვითაც, თბილისში, გორში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთში, ქობულეთსა და
ბათუმში სასწავლო პროცესი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 15 სექტემბრიდან
დისტანციურ რეჟიმში დაიწყებოდა, ხოლო 1-ლი ოქტომბრიდან დაგეგმილი იყო სასწავლო
პროცესის საკლასო ოთახებში გაგრძელება. საქართველოში მოქმედი საჯარო და კერძო
სკოლებიდან უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვით, 15 სექტემბერს სწავლა საკლასო
ოთახებში 1577 სკოლამ, ხოლო 730-მდე დაწესებულებამ კი დისტანციურად დაიწყო.

აქ უნდა აღინიშნოს, რომ სემესტრის დასრულების ჩვეული თარიღის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით კვლევებსა და
შემოსულ მოსაზრებებში არ დაფიქსირებულა ალტერნატიული მოსაზრებები ან შენიშვნები. თუმცა სასწავლო წლის
გახანგრძლივების მიდგომებს სხვა ქვეყნებში ვხვდებით.
80
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გრაფიკი 5. სრულად დახურვის ხანგრძლივობა 2020 1 იანვრიდან და 2021 წლის 20 მაისის ჩათვლით
(დღეების რაოდენობა)81
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2021 წლის თებერვლის თვემდე დიდ ქალაქებში, ასევე, აჭარის რეგიონის ყველა
მუნიციპალიტეტში სკოლები აგრძელებდნენ დისტანციურ რეჟიმში სწავლებას, ხოლო სოფლად
არსებული სკოლები ან კლასები გარკვეული პერიოდით დისტანციურ სწავლის რეჟიმზე
გადადიოდა ვირუსის გავრცელების წყაროს დაფიქსირების შემთხვევაში. დიდ ქალაქებში
მდებარე სკოლებში, მშობლებს მიეცათ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა პირისპირ და
დისტანციურ სწავლებას შორის. კერძოდ, მშობლების მოთხოვნით, სკოლას შეეძლო აერჩია
ე.წ. ჰიბრიდული მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს დისტანციური და პირისპირი სწავლების
კომბინირებულად გამოყენებას. ჰიბრიდული რეჟიმი შეიძლება იყოს დიფერენცირებული
საგნების, კლასებისა და განაყოფების მიხედვით.
საერთო ჯამში, დისტანციურ რეჟიმზე სწავლის ხანგრძლივობა 10 კვირიდან 35 კვირამდე
გაგრძელდა.82 როგორც ქვემოთ მოცემულ გრაფიკში ჩანს, სრული დახურვის ხანგრძლივობის
თვალსაზრისით, სოფლად მდებარე სკოლების მაჩვენებელი (50 დღე) ეუთოს ქვეყნების
საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია (78 დაწყებითი, 92 – საბაზო, 101 – საშუალო), მაგრამ ეს
მაჩვენებელი ეუთოს საშუალო მაჩვენებელზე მნიშვნელოვნად მაღალია იმ 8 ურბანული
დასახლებისთვის, სადაც დისტანციური სწავლება თებერვლის თვემდე გაგრძელდა,
აღნიშნულ ტერიტორიაზე სკოლების სრულად დახურვის ხანგრძლივობამ, დაახლოებით, 175
დღე შეადგინა.83
ქართული საგანმანათლებლო სისტემის ერთ-ერთი გამორჩეული გადაწყვეტილება
ჰიბრიდული მოდელია. სხვა ქვეყნებში ჰიბრიდული მოდელი სკოლაში კლასების პირისპირ
სწავლასა და დისტანციურ რეჟიმს შორის როტაციას გულისხმობს და სასკოლო სივრცის
OECD, 2021
ქადაგიძე, 2021
83
OECD, 2021
81
82
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განტვირთვას ისახავს მიზნად. საქართველოში, კი, მშობლებს შესაძლებლობა აქვთ, აირჩიონ
საკუთარი შვილისთვის სწავლა დისტანციურ და პირისპირ რეჟიმში. როგორც ქვემოთ
მოცემული ცხრილი აჩვენებს, 2020-2021 სასწავლო წელს მოსწავლეების 9%-მა ისარგებლა ამ
არჩევანით, ხოლო 2021-2022 წლის მაჩვენებელი 13 %-ს შეადგენს. ასეთი მოსწავლეების წილი,
საერთო რაოდენობის, თითქმის მეოთხედია თბილისში, 17% -კახეთში, 10% იმერეთში და 8%
შიდა ქართლში. სხვა რეგიონებში ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად დაბალია (მაგალითად,
3,4% აჭარაში, 3% – გურიაში, 1,4% სამცხე-ჯავახეთში). როგორც ზეპირ მოსმენებზე სკოლის
დირექტორებმა აღნიშნეს, მშობლების მხრიდან დისტანციური სწავლების აღდგენის მიზეზად
ოჯახის წევრების ან ბავშვების უსაფრთხოება სახელდება. იმის გათვალისწინებით, რომ
მოსწავლეების 43% მრავალთაობიან ოჯახში ცხოვრობს, ეს საბაბი ლეგიტიმური ჩანს. თუმცა,
შესაბამისი ინფორმაციის (მაგალითად, მშობელთა მოტივაცია) არარსებობის პირობებში,
რთულია რეგიონებს შორის ამ განსხვავების ახსნა. დირექტორთა ნაწილის მოსაზრებით,
მშობელთა ნაწილი არამიზნობრივად იყენებს ამ შესაძლებლობას და საჭიროა, ამ უფლებით
სარგებლობისთვის, გარკვეული პირობების დამატება.
ცხრილი 4. დისტანციურ რეჟიმზე დარეგისტრირებული მოსწავლეების რაოდენობა რეგიონების
მიხედვით84
რეგიონი

2020-2021

2021-2022

რაოდენობა

%

რაოდენობა

%

25

1,2
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აჭარა
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3,2
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3,4

გურია

0
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22,8
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23,5
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კახეთი

99

0,2

7576

17,0
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0
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566

4,5

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

0

0,0

73

2,6

2846

6,9

2387

5,6

0

0,0

345

1,4

ქვემო ქართლი

1221

1,7

4328

6,0

შიდა ქართლი

192

0,5

3114

8,3

47423

8,6

71394

12,7

აფხაზეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი
სამცხე-ჯავახეთი

სულ

3.4.1. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა
მართვასთან არსებული მოსაზრებების უდიდესი ნაწილი პანდემიის პირობებში სკოლების
გახსნა-დახურვის არსებულ მიდგომებს უკავშირდება. 2019-2020 წლის მეორე სემესტრის
დისტანციურ სწავლაზე გადაყვანასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ
შექმნილმა უწყებათშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო და შექმნილი სიტუაციიდან
გამომდინარე, ამ პროცესში სკოლები არ იყვნენ ჩართულნი. საგულისხმოა, რომ პანდემიის
დროს სკოლის გახსნა-დახურვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები ცენტრალიზებულად
მიიღებოდა საგანმანათლებლო სისტემების უდიდეს ნაწილში.85
84
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მოწოდებულია ემისის მიერ 2021 წლის 27 ნოემბერს.
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სასკოლო საზოგადოების შეფასებით, დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლა პრობლემის
ოპტიმალური გადაჭრის გზა იყო. მაისის თვეში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების
თანახმად, მასწავლებლების 95% და მშობლების 85% „იზიარებს სამინისტროს მიერ
დისტანციურ რეჟიმში სწავლა-სწავლების პროცესის გადატანის გადაწყვეტილებას.“86 სწავლასწავლების ორგანიზებასთან დაკავშირებით მოგვიანებით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე
გამოითქვა, როგორც პოზიტიური შეფასებები, ასევე, შენიშვნები.
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სკოლის დირექტორებთან და რესურსცენტრებთან
კონსულტირების პრაქტიკის გაძლიერებაზე კეთდება აქცენტი როგორც შემოსულ
მოსაზრებებში, ასევე, ერთ-ერთ საერთაშორისო კვლევაში.87 სწავლების ორგანიზების
კონტექსტში დირექტორები საუბრობდნენ სამინისტროს მიერ სკოლებისთვის მინიჭებულ
შესაძლებლობაზე, სკოლის საჭიროებებიდან გამომდინარე დაეგეგმათ სასწავლო
პროცესი. კერძოდ, ეს მოსაზრება ეხება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
2020-2021 სასწავლო წლის დაგეგმვის მიზნით, 2020 წლის ზაფხულში მიღებულ ზომებს:
რესურსცენტრების დახმარებით, სამინისტრომ სკოლებს წარუდგინა სწავლა-სწავლების
ორგანიზების შესაძლო მოდელები და მისცა მათ შორის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა.
არჩევანი უკავშირდებოდა დისტანციური და პირისპირი სწავლა-სწავლების მოდელებისა
და მათი კომბინირების შერჩევას, სწავლების საფეხურების მიხედვით. მაგალითად, სკოლას
შეეძლო აერჩია პირისპირ სწავლა დაწყებითი და საბაზო საფეხურებისთვის და შერეული ან
დისტანციური მოდელი – საშუალო საფეხურისთვის.
ასევე პოზიტიურად შეფასდა სამინისტროს მიერ სკოლებთან წარმოებული კონსულტაცია
დისტანციურ სწავლა-სწავლების ონლაინპლატფორმებთან დაკავშირებით. კერძოდ,
დისტანციური რეჟიმის გამოცხადებისთანავე, სამინისტრომ სკოლებს დაუგზავნა
კითხვარები და სთხოვა სწავლა-სწავლების ონლაინპლატფორმების შესახებ გაეზიარებინათ
საკუთარი დამოკიდებულება. დირექტორები, რომლებსაც ასეთ პლატფორმებთან
მუშაობის გამოცდილება ჰქონდათ, პოზიტიურად აფასებენ სამინისტროს მიერ სკოლებთან
კონსულტირების ამ მცდელობას.88
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის ფარგლებში,
სკოლის დირექტორები გამოთქვამენ კმაყოფილებას იმით, რომ სამინისტრომ მათ შეფასების
რამდენიმე მოდელი შესთავაზა და არჩევანი საკუთარი სკოლების საჭიროებებიდან
გამომდინარე გააკეთეს.89
სკოლის დირექტორებისა და საგანმანათლებლო რესურსცენტრების გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში ჩართვის საკითხზე აქცენტი კეთდება ერთ-ერთ კვლევაშიც. როგორც
კვლევის ანგარიშშია აღნიშნული, „საგანმანათლებლო ინსტიტუციებთან კონსულტაციები
დაგეგმვის პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. რესპონდენტები სხვადასხვა დონეზე აღწერენ,
პანდემიის სხვადასხვა ეტაპზე როგორ მოარგო სამინისტრომ გადაწყვეტილება სკოლების
საჭიროებებს მათთან კონსულტაციების შედეგად. მაგალითისთვის, საწყის ეტაპზე ყველა
საჯარო სკოლისთვის სავალდებულო უნდა ყოფილიყო Microsoft Teams-ის გამოყენება. თუმცა,
სკოლებთან კონსულტირების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეების ნაწილი ამ პროგრამას ვერ
იყენებდა. აქედან გამომდინარე, სკოლებს დართეს უფლება, კომუნიკაციის სხვა საშუალებები
(facebook messenger, google classroom ან zoom) გამოეყენებინათ. სკოლებისა და რესურსცენტრების
ინფორმაციით, თუ საწყის ეტაპზე სამინისტროს ნაკლები წარმატებით გამოსდიოდა სკოლების
საჭიროებების გათვალისწინება, მალევე შეიმუშავა კომუნიკაციის ახალი არხები და შედეგად
ამ თვალსაზრისით სამინისტროს საქმიანობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და პროაქტიული
გახდა მშობლების, მასწავლებლებისა და მოსწავლეების საჭიროებებზე საკუთარი სტრატეგიების
მორგების თვალსაზრისით.“90
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Andguladze & Flemming, 2021
88
Andguladze & Flemming, 2021
89
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2020
90
ibid
86
87

47

რამდენიმე დირექტორი ხაზს უსვამს მსგავსი მიდგომების პრაქტიკაში დანერგვის საჭიროებას.
როგორც ერთ-ერთი დირექტორი ხსნის, “პანდემიის მართვის პირობებში ცენტრალიზებულად
მიღებული გადაწყვეტილებები, ბუნებრივია, ვერ იქნება ცალკეულ სკოლაზე ინდივიდუალურად
მორგებული. მაგრამ ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის ავტონომიურობის ხარისხი იძლევა
საშუალებას, რომ სკოლამ განსაზღვროს საკუთარი საჭიროებები და თავისი რესურსები
გამოიყენოს პრიორიტეტების მიხედვით დალაგებული საკითხების მოსაგვარებლად, ზემდგომ
ორგანოებთან შეთანხმებისა და ნებართვის საფუძველზე, კანონმდებლობის შესაბამისად.”

3.4.2. მონაცემების გამოყენება დაგეგმვის პროცესში
პანდემიის პირობებში სწავლა-სწავლებაზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის, ასევე,
სწავლა-სწავლების ხარისხის შესწავლის მიზნით მონაცემების შეგროვებაში რამდენიმე მხარე
იყო ჩართული. კერძოდ, როგორც შემოსულ მოსაზრებებში ფიქსირდება და ჩატარებული
კვლევების ანგარიშებიც ცხადყოფს, პროცესების მონიტორინგის მიზნით მონაცემებს
აგროვებდნენ სკოლები, რესურსცენტრები და სახელმწიფო უწყებები. გადაწყვეტილებების
მიღებისთვის საჭირო მონაცემების სხვადასხვა წყაროს არსებობა პოზიტიურად ფასდება ერთერთ საერთაშორისო კვლევაში.91
სკოლები აგროვებდნენ მონაცემებს მოსწავლეებში კომპიუტერების და ინტერნეტის
ხელმისაწვდომობაზე,
ასევე,
მონაცემებს
მოსწავლეების
დასწრების
თაობაზე,
ახორციელებდნენ დისტანციურ გაკვეთილებზე დაკვირვებას. ადმინისტრაცია მონიტორინგს
აწარმოებდა სხვადასხვა ხერხებით. კერძოდ: ესწრებოდნენ გაკვეთილებს ან ამოწმებდნენ zoomის საგაკვეთილო ჩანაწერებს; მასწავლებლები წერდნენ ყოველკვირეულ ანგარიშებს, სადაც
აღწერდნენ პროცესში წარმოქმნილ გამოწვევებს; ატარებდნენ შეხვედრებს მასწავლებლებთან
და მშობლებთან.92
შემოსულ მოსაზრებებში ავტორები ხაზს უსვამენ იმ ნაკლოვანებებს, რაც ხარისხის
მონიტორინგის პროცესში გამოვლინდა. კერძოდ, მონიტორინგის ინსტრუმენტები არ იყო
ეფექტიანი, რადგან ზოგიერთ სკოლაში დამრიგებლები აფრთხილებდნენ მშობლებს,
ბავშვებს გააქტიურებული ჰქონოდათ კონკრეტული პლატფორმის ანგარიშები, თუნდაც არ
ყოფილიყვნენ გაკვეთილზე, ვინაიდან აღნიშნული მოწმდებოდა სკოლის ადმინისტრაციის
მიერ.
რესურსცენტრები: ერთ-ერთ კვლევაში იკვეთება რესურსცენტრების როლი მონიტორინგის
პროცესში მონაცემების შეგროვების საქმიანობის წახალისების კუთხით93. რესურსცენტრების
ნაწილი, ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა და სამინისტროს
აწვდიდნენ ანალიზის შედეგებს სხვადასხვა ინდიკატორის მიხედვით.
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა: გაზაფხულის სემესტრის განმავლობაში
EMIS-მა e-school პლატფორმის გამოყენებით გამოჰკითხა სკოლის დირექტორები ციფრულ
ტექნოლოგიებსა და ინტერნეტზე მოსწავლეთა ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. გარდა
ამისა, პერიოდულად აწვდიდა სამინისტროს სტატისტიკას Microsoft Teams გამოყენებასთან
დაკავშირებით.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ადმინისტრაცია: აგროვებდა მონაცემებს
სკოლებში ინტერნეტსა და კომპიუტერებზე წვდომის შესახებ, აკვირდებოდა სკოლებში
აღნიშნული ხელმისაწვდომობის დინამიკას.
გარდა ამისა, მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ ჩატარდა სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მშობლების გამოკითხვა (კვლევაში მონაწილეობდა 376
მშობელი).94
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შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი: დისტანციურ რეჟიმში სწავლა-სწავლების
პროცესის შეფასების მიზნით, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ჩაატარა
კვლევა „კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიით გამოწვეული სასწავლო ფორმატის ცვლილების
შეფასება“. გამოკითხვამ მოიცვა ინტერნეტზე წვდომის მქონე მოსწავლეები, მათი მშობლები
და მასწავლებლები. ფოკუს ჯგუფები ჩატარდა დირექტორებთან. კვლევის თემატიკა მოიცავს
ინტერნეტსა და ტექნოლოგიებზე წვდომას, სწავლაში ჩართულობას, სწავლა-სწავლების
მეთოდებს და ისტ კომპეტენციებს.
მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი: გამოკითხვის
ფარგლებში რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს დირექტორებსა და მასწავლებლებს. შეკითხვები
ეხებოდა სწავლის დანაკარგებს და მათი კომპენსირების შესაძლო გზებს.

3.4.3. კომუნიკაცია სასკოლო საზოგადოებასთან
რესურსცენტრებმა სკოლებთან კომუნიკაციაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს.
ერთ-ერთი კვლევის თანახმად, პანდემიის დროს განსაკუთრებით ეფექტიანი აღმოჩნდა
პირდაპირ დირექტორებთან კომუნიკაცია. სამინისტროს მმართველობის შუალედური
რგოლი რეგულარულ შეხვედრებს აწყობდა რესურსცენტრებთან. რესურსცენტრების ნაწილი
პანდემიით გამოწვეული სირთულეების გადაჭრის გზებს სკოლებთან განიხილავდა და შემდეგ
სკოლების უკუკავშირს სამინისტროსთან შეხვედრებზე განიხილავდნენ. თუმცა, ამავე კვლევაში
საუბარია იმაზეც, რომ რესურსცენტრების ეს ფუნქცია არ იყო ეფექტიანად შესრულებული ყველა
მათგანის მიერ.95 აღნიშნული საკითხი შემოსულ მოსაზრებებშიც გამოიკვეთა. მაგალითად,
ერთ-ერთი სკოლის დირექტორი საუბრობს იმაზე, რომ იყო შემთხვევები, როცა მასწავლებელი
უფრო ადრე იღებდა ინფორმაციას სხვა არხებით.
მშობლებთან, მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან კომუნიკაციის მიზნით, სამინისტრო
აქტიურად იყენებდა facebook გვერდს. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურის სამი თანამშრომელი იყო მიმაგრებული უშუალოდ facebook-ის საშუალებით
საზოგადოებისთვის საინტერესო საკითხების მიწოდებაზე.96
მიუხედავად ამ ძალისხმევისა, შემოსულ მოსაზრებებში ავტორები გამოთქვამენ წუხილს
იმის გამო, რომ სკოლების გახსნა-დახურვასთან დაკავშირებით სისტემაში გადაწყვეტილებების
მიღება ხდება სპონტანურად, ისე რომ ვერც სკოლა და ვერც მშობელი ვერ ასწრებს ამისათვის
მომზადებას. გარდა ამისა, გამოითქვა უკმაყოფილებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ არ იყო
ცნობილი ის კვლევები, რის საფუძველზეც იღებდნენ გადაწყვეტილებებს ზემოხსენებულ
პროცესთან დაკავშირებით. მაგალითად მოყვანილია შემთხვევა, როდესაც სკოლებისთვის
ცნობილი იყო, რომ საქართველოში ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება
სწავლას 2020 წლის 15 სექტემბერს დაიწყებდა, მათ გამოიყენეს მთელი რესურსი სწავლების
დასაწყებად, თუმცა 14 სექტემბერს განუცხადეს, რომ სწავლა გადაიდო ოქტომბრამდე,
ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე.
კომუნიკაციის პრობლემის საკითხი წამოიჭრა მშობლებშიც. ერთ-ერთი კვლევის
რესპონდენტი მშობლები გამოთქვამენ წუხილს სკოლის მხრიდან მშობლებთან კომუნიკაციის
ნაკლებობასთან დაკავშირებით. მშობლებს აწუხებდათ, რომ ვერ იღებდნენ ინფორმაციას
სკოლისგან იმაზე, თუ როდის დაუბრუნდებოდნენ მოსწავლეები პირისპირ სწავლას ან როდის
გადავიდოდნენ დისტანციურ სწავლაზე, ამის გამო, კი, უჭირდათ მოსწავლეების სასწავლო
პროცესის ორგანიზებისთვის სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. ასევე გამოთქვამდნენ
პრეტენზიას იმის თაობაზე, რომ არ იცოდნენ, რა მეთოდებით ასწავლიდნენ მათ შვილებს.
მკვლევართა დაკვირვებით, მშობლების არაინფორმირებულობა ცხადი იყო, რადგან
„მაგალითად, მშობლები აკრიტიკებდნენ მასწავლებლებს იმის გამო, რომ ისინი მოსწავლეებს
არ უტარებდნენ 1 საათიან გაკვეთილებს ან არ ატარებდნენ ტრადიციულ გამოკითხვას.“
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Andguldaze & Flemming, 2021
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კვლევის თანახმად, მშობელთა ინფორმირებულობის საკითხთან დაკავშირებული პრობლემა
კიდევ უფრო მძაფრად არის გამოხატული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის,
ვინაიდან, რიგ შემთხვევაში, მათ არ იციან ქართული ენა.“97
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ინფორმაციის გამჭვირვალობის განვითარების ინსტიტუტი, 2021
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3.5. პანდემიის გავლენა სასკოლო საზოგადოებაზე
პანდემიამ დრამატული გავლენა მოახდინა სასკოლო საზოგადოებაზე, როგორც
გლობალურად, ასევე, ქვეყნის შიგნითაც. ამ გავლენებზე საუბრისას, ბუნებრივია,
მნიშვნელოვანი ხდება მოსწავლეების სასწავლო დანაკარგები, ასევე, ზოგადად, პანდემიით
შექმნილი გარემოებებითა და უშუალოდ სკოლის დაკეტვით გამოწვეული ფსიქო-ემოციური
ზიანი.
სასწავლო დანაკარგებზე მსჯელობისას ყველაზე საგულისხმო, ბუნებრივია, იმ
მოსწავლეების ვითარება უნდა იყოს, ვისაც დისტანციურ რეჟიმში სწავლის შესაძლებლობა
არ ჰქონია ან შეზღუდული ჰქონდა. როგორც უკვე აღინიშნა, მოსწავლეების სულ მცირე 10%-ს
არ ჰქონია დისტანციურ გაკვეთილებზე დასწრების შესაძლებლობა, გაზაფხულის სემესტრის
უდიდესი ნაწილის განმავლობაში. დირექტორთა შეფასებით, ისინი მოსწავლეებში სწავლაში
მკვეთრ ჩამორჩენას არ ელიან, რადგან ზოგიერთ სკოლაში დისტანციური სწავლება დიდხანს
არ გაგრძელებულა. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, რომ სწავლაში ჩამორჩენას უნდა
ველოდოთ იმ მოსწავლეებშიც, რომლებსაც ჰქონდათ დისტანციურ სწავლაში ჩართვის
შესაძლებლობა. შემოსულ მოსაზრებებში, ახსენებენ როგორც აკადემიურ, ასევე, სოციალურ
უნარებს. ამ დაკვირვებებს ხსნის საგანმანათლებლო დანაკარგებზე ჩატარებული კვლევა.
კერძოდ, კვლევის თანახმად, მოსწავლეებში აკადემიური დანაკარგები სამი ფაქტორით უნდა
აიხსნას:
ꟷꟷ დრო: დისტანციურ რეჟიმში სწავლა-სწავლება წარიმართა, ძირითადად, დისტანციური
სინქრონული მიდგომით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მოსწავლეებისთვის კომუნიკაციის
მთავარი საშუალება პირდაპირი ტრანსლირების გზით ჩატარებული დისტანციური
გაკვეთილები იყო. იშვიათად ვხვდებით სასწავლო მასალის ასინქრონული ფორმით
მიწოდების მცდელობებს. შესაბამისად, საგაკვეთილო დრო შემცირდა კვირაში დაწყებითი
საფეხურისთვის – 5, საბაზო საფეხურისთვის – 7,5, საშუალო საფეხურისთვის – 10 საათამდე,
რაც საგაკვეთილო დროის საშუალოდ 1,5-2-ჯერ შემცირებას ნიშნავს.
ꟷꟷ კურიკულუმის მიზნების დაფარვა: კურიკულუმის ექსპერტებისა და მასწავლებლების
დაკვირვებით, მოსწავლეების მიერ კურიკულუმის დაფარვის კუთხით, შედეგები განსხვავდება
საფეხურებისა და საგნების მიხედვით. კომპეტენციების შეძენის თვალსაზრისით, ყველაზე
თვალსაჩინოდ ჩამორჩენას აფიქსირებენ დაწყებით საფეხურზე. კვლევის მონაწილე
მასწავლებლების მიერ გაზიარებული დაკვირვებების თანახმად, „მოსწავლეებმა ვერ
შეძლეს სრულყოფილად ასოების შესწავლა ქართულსა და ინგლისურში, ასევე რიცხვების
ცნობა და მარტივი არითმეტიკული მოქმედებების შესრულება. შედეგად, მე-2 კლასში
მოსწავლეთა დიდ ნაწილს არ შეეძლო კითხვა და წაკითხულიდან აზრის გამოტანა,
ასევე ანგარიში და გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა.“ კურიკულუმის მოცულობიდან
გამომდინარე, საბაზო საფეხურზე პროგნოზირებენ ყველაზე დიდ დანაკარგს, რადგან
ამ საფეხურზე მოდის ყველაზე მაღალი შინაარსობრივი დატვირთვა. ყველაზე ნაკლები
დანაკარგი, წინა წლებთან შედარებით, საშუალო საფეხურზეა მოსალოდნელი. როგორც ამ
კვლევის მონაწილეები ხსნიან, საშუალო საფეხურზე მოსწავლეების ჩართულობა პირისპირ
სწავლა-სწავლების დროსაც დაბალია. გარდა ამისა, ამ საფეხურზე მოსწავლეებს უფრო
მეტად შეუძლიათ დამოუკიდებლად სწავლა. ამასთანავე, მოსწავლეების დიდი ნაწილი
ტრადიციულად სარგებლობს კერძო რეპეტიტორების დახმარებით და სწავლაში დანაკარგს
ამ ალტერნატიული განათლების ფორმებით აკომპენსირებენ. მოსწავლეების საგნებს შორის
ყველაზე დიდ ჩავარდნას უნდა ველოდოთ მათემატიკაში, რადგან ამ საგნის სწავლება
ყველაზე რთული აღმოჩნდა დისტანციურ ფორმატში.
ꟷꟷ მოსწავლეების მოტივაცია: მოსწავლეების მოტივაციაში კვლევის ავტორები მოიაზრებენ:
ა) მოსწავლეების სკოლისადმი დამოკიდებულების ცვლილებას და ბ) მოსწავლეების
თვითეფექტურობასა და დისციპლინას. დისტანციურ გაკვეთილზე დაბალი მონაწილეობა
აფიქრებინებს მასწავლებლებს, რომ მოსწავლეების სწავლაში ჩართულობა დაბალი იყო.
გარდა ამისა, დისტანციურ რეჟიმში სწავლამ მოსწავლეები გადააჩვია სასკოლო რუტინას
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და პირისპირ სწავლაზე დაბრუნებისას გაუჭირდათ სასწავლო პროცესში სრულფასოვნად
ინტეგრირება. შესაბამისად, სკოლის დახურვა ნეგატიურად აისახა არა მხოლოდ დისტანციურ
პროცესში ჩართულობაზე, არამედ, ასევე, პირისპირ სწავლაზე დაბრუნების პირობებშიც.98
ამ სამი ფაქტორის ეფექტი განსხვავებული იქნება სკოლის დისტანციურ რეჟიმზე
ადაპტირებისა და მოსწავლეების ოჯახის მახასიათებლების მიხედვით. როგორც ერთ-ერთ
კვლევაში ხსნიან, სკოლების ნაწილმა წარმატებით გაართვა თავი დისტანციური სწავლების
გამოწვევებს. ასეთი სკოლები პანდემიამდეც აქტიურად იყენებდნენ ონლაინ და კომპიუტერულ
ტექნოლოგიებს სწავლა-სწავლების პროცესში. საგულისხმოა, რომ ასეთი სკოლები გვხვდება
როგორც დედაქალაქში, ასევე სოფლად.99
პანდემიის პერიოდში სასწავლო დანაკარგებში მნიშვნელოვან განსხვავებებს უნდა
ველოდოთ მოსწავლის სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლების მიხედვით. როგორც
საქართველოში ჩატარებული საერთაშორისო და ეროვნული შეფასებები გვიჩვენებს,
მოსწავლეების შედეგები, ზოგადად, ძალიან განსხვავდება მშობლების მიერ მიღწეული
განათლების დონის მიხედვით. ბავშვებს მაღალი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარების
მქონე ოჯახებიდან უფრო მეტ მხარდაჭერაზე მიუწვდებათ ხელი. ეს გამოიხატება როგორც
სასწავლო რესურსებში (წიგნები, ტექნოლოგიები), ასევე უშუალოდ მშობლის მიერ სწავლის
პროცესში გაწეულ მხარდაჭერასა და რეპეტიტორის დახმარებაში. ოჯახში მხარდაჭერის
განსხვავებები შენარჩუნდებოდა დისტანციური სწავლის პერიოდზეც და ეფექტი, დიდი
ალბათობით, აისახება სასწავლო დანაკარგებში განსხვავებებზეც.
შემოსულ მოსაზრებებში ავტორთა ნაწილი ხაზს უსვამს ზოგადად პანდემიის და უშუალოდ
დისტანციური სწავლისა და სკოლის დახურვის გავლენას მოსწავლის ფსიქო-ემოციურ
მდგომარეობაზე. მოსაზრებათა ავტორები ასახელებენ გარიყულობას, „გაჯეტებსა და
ვირტუალურ ურთიერთობებზე მიჯაჭვულობას, შფოთვას. როგორც დირექტორები, ასევე,
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ შესაძლოა
პანდემიის ამ ეფექტმა მოსწავლეებზე გარკვეული კვალი დატოვოს. ასევე გამოთქმულია
წუხილი, რომ მასწავლებლები ამ გამოწვევებთან გამკლავებისთვის მზად არ არიან. ამ
მოსაზრებებს ეხმიანება ერთ-ერთი კვლევის ფარგლებში ჩატარებული გამოკითხვაც, რომლის
თანახმად, გამოკითხული მშობლების მეხუთედი თვლის, რომ მასწავლებლები არ არიან
მზად ამ გამოწვევებთან გამკლავებისთვის.100 დირექტორები გვთავაზობენ ფსიქოლოგის
როლის გაძლიერებას სკოლაში. ისინი ფსიქოლოგის როლს ხედავენ არა მხოლოდ უშუალოდ
მოსწავლეებისთვის დახმარების აღმოჩენაში, არამედ, ასევე, მშობლების კონსულტირებაში.
შემოსულ მოსაზრებებში ასევე ნახსენებია პანდემიის უარყოფითი გავლენა მოსწავლეების
ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაზეც. ავტორების თანახმად, „ბავშვებში თავი იჩინა მხედველობის
პრობლემებმა და ხერხემლის დაავადებებმა“.
დისტანციურმა სწავლა-სწავლებამ და, ზოგადად, პანდემიით შექმნილმა ამ კრიზისმა,
გარდა ზემოთ აღწერილი გამოწვევებისა, ასევე მოიტანა პოზიტიური ცვლილებები და
ახალი შესაძლებლობები. შემოსულ მოსაზრებებსა და კვლევებში რამდენიმე ასეთი საკითხი
გამოიკვეთა:
ꟷꟷ ისტ კომპეტენციების გაუმჯობესება მოსწავლეებსა და მასწავლებლებში: განათლების
კოალიციის მიერ ჩატარებულ კვლევაში მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ „კლასისა და
ასაკის მიუხედავად, მოსწავლეებს ჰქონდათ მაღალი მზაობა და მოტივაცია ემუშავათ
ონლაინპროგრამებთან.“101 მაისის თვეში შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, მოსწავლეების 64% ეთანხმება დებულებას, რომ
„დისტანციური სწავლებისას უკეთ ეუფლებოდა კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს.102
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ꟷꟷ მასწავლებლებში თანამშრომლობის არაფორმალური არხების გააქტიურება:
საქართველოში მასწავლებლების facebook ჯგუფებში აქტიურობა საერთაშორისო კვლევის
ანგარიშში მოხვდა, როგორც სისტემის განვითარების იმედის მომცემი ნიშანი. კერძოდ,
USAID-ის სათავო ოფისის მიერ ხუთ ქვეყანაში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ
მასწავლებლები სოციალურ ჯგუფებში დიდი ხანია აქტიურობენ და არაერთი facebook
ჯგუფია შექმნილი, რომელიც ათასობით მასწავლებელს აერთიანებს. მათ შორის პანდემიის
განმავლობაში განსაკუთრებით გაიზარდა იმ ჯგუფების წევრების რაოდენობა, რომლებიც
კონცენტრირებულნი იყვნენ მასწავლებლებისთვის ისტ ტუტორიალების, საგაკვეთილო და
შეფასების რესურსების მიწოდებაზე. ამ ჯგუფების ნაწილმა მოახერხა არა მხოლოდ დიდი
აუდიტორიის მოზიდვა, არამედ, მასწავლებლების ნაწილის ჩართვა რესურსების შექმნასა და
გაზიარებაში. საგულისხმოა, რომ ეს ჯგუფები შექმნილია მოქმედი მასწავლებლების მიერ.
კრიზისულ სიტუაციაში მასწავლებლებისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენის თვალსაზრისით, ეს
ჯგუფები გამოირჩეოდნენ რელევანტურობით, მოქნილობითა და სწრაფი ადაპტაციით.103
ꟷꟷ დისტანციური სწავლა-სწავლების განვითარების დაჩქარება: დირექტორების ნაწილის
შეფასებით, შესაძლოა, გამოყენებული იქნას პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების მიღმაც.
კერძოდ, დირექტორების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სასურველია, დისტანციური სწავლასწავლების გარკვეული კომპონენტი მომავალშიც შევინარჩუნოთ შინ სწავლის შემთხვევაში,
მოსწავლეთა ხანგრძლივი ავადმყოფობისას და კომპლექსური დავალებების გამოყენებისას.
მნიშვნელოვნად დაჩქარდა საკომუნიკაციო რესურსების და ციფრული სასწავლო რესურსების
განვითარება.
ꟷꟷ კომუნიკაციის ახალი, ეფექტიანი ფორმების დამკვიდრება: აღნიშნული ეხება
კომუნიკაციას სხვადასხვა დონეს და მოიცავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს,
რესურსცენტრებს, სკოლის ადმინისტრაციას, მასწავლებლებსა და მშობლებს. როგორც
შემოსულ მოსაზრებებში, ასევე კვლევებში, ხაზს უსვამენ ცვლილებებს ამ მიმართულებით.
თუმცა აქ მხოლოდ ტექნოლოგიების გამოყენება არ იგულისხმება. მკაფიოდ გამოიკვეთა
რესურსცენტრების როლი სამინისტროსა და სკოლებს შორის ინფორმაციის გაცვლის
თვალსაზრისით. კერძოდ, რესურსცენტრების ნაწილი ქმნიდა მონაცემების შეგროვების
ახალ ინსტრუმენტებს, აგროვებდა რაოდენობრივ მონაცემებს და სკოლებთან აწარმოებდა
დისკუსიებს. შეგროვებულ ინფორმაციას რესურსცენტრები აწვდიდნენ სამინისტროს. უფრო
აქტიური იყო სამინისტროც. როგორც ერთ-ერთ კვლევაში სამინისტროს წარმომადგენელმა
აღნიშნა, დისტანციურმა ფორმატმა ბევრი ბარიერი წაშალა როგორც დისტანციის, ასევე
დროის თვალსაზრისით და სამინისტროს მისცა შესაძლებლობა, აქტიური კონსულტირების
რეჟიმში ჩაერთო რესურსცენტრები და რესურსცენტრების გავლით – სკოლები.104
კომუნიკაციის ახალი შესაძლებლობები წარმატებით გამოიყენა ბევრმა სკოლამ, როგორც
მასწავლებლებს შორის კოლაბორაციის ინტენსივობის გაზრდის, ასევე მშობლების ჩართვის
მიზნით. ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, როგორც სამინისტროსა და რესურსცენტრების
თანამშრომლები, ასევე დირექტორები იმედოვნებენ, რომ დისტანციური კომუნიკაციის
ფორმები შენარჩუნდება.
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თავი 4. რეკომენდაციები
შემოსული მოსაზრებებისა და კვლევების საშუალებით იდენტიფიცირებული ძირითადი
გამოწვევებისა და შესაძლებლობების მიხედვით გამოიყო საკვანძო რეკომენდაციები. ამ
საკითხებზე არსებული ლიტერატურის შესწავლის კვალდაკვალ წარმოგიდგენთ COVID
19 პანდემიის შედეგად განათლების სისტემაში მიღებულ გამოცდილებასა და შედეგებზე
რეაგირების გზებს.

რეკომენდაცია 1: ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის ეფექტიანი
მიდგომების შემუშავება და განხორციელება
ინტერნეტსა და კომპიუტერულ მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა
აქტუალურია პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების პირობებში. დისტანციურ სწავლაზე
გადასვლის შემთხვევაში, მოსწავლეების ნაწილს, ხარისხიან ინტერნეტსა და კომპიუტერულ
ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობა არ აქვს, რაც ამცირებს სწავლაში მათი სრულფასოვნად
ჩართვის შესაძლებლობას. მოსწავლეთა მცირე ნაწილს საერთოდ არ მიუწვდება ხელი
დისტანციურ სწავლაზე. კომპიუტერსა და ინტერნეტზე წვდომის პრობლემა აქტუალურია
მასწავლებლებისთვისაც. შესაბამისად, შემოსულ მოსაზრებებში, რეკომენდაციები,
ძირითადად, კონცენტრირებული იყო ინტერნეტსა და კომპიუტერულ მოწყობილობებზე
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე.
შემოსული რეკომენდაციების მიხედვით გამოიყო ორი მოდელი:
1. შესაბამისი ჯგუფებისთვის მიზნობრივი მხარდაჭერა. შემოსულ მოსაზრებებში
ასეთ ჯგუფებში მოიხსენიებდნენ მრავალშვილიან ოჯახებს, ხელმოკლე ოჯახებს,
მასწავლებლებს სასკოლო ასაკის შვილებით.
2. სკოლების კომპიუტერებითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფა. სკოლის დირექტორების
ნაწილის შეხედულებით, სკოლების კომპიუტერული ლაბორატორიების აღჭურვა ა) მეტად
ხარჯთეფექტურია და ბ) მეტ შესაძლებლობას იძლევა, კომპიუტერები სწავლა-სწავლების
მიზნით იყოს გამოყენებული, როგორც მშვიდობიან, ასევე კრიზისულ სიტუაციებში.
მიმდინარე თემატური მოკვლევა არ იძლევა საკმარის ინფორმაციას ამ ორ მოდელს შორის
ოპტიმალური ვარიანტის გამოკვეთისთვის. დამატებითი მონაცემებია საჭირო კომპიუტერებზე
და ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის არსებული პოლიტიკის გადასახედად. მათ შორის,
გადახედვას საჭიროებს ე.წ. ბუკების უსასყიდლოდ დარიგება პირველკლასელებისთვის. 2010
წელს შემოღებული „ჩემი პირველი კომპიუტერის“ პროგრამაზე გაწეულმა ხარჯმა 300 მილიონ
ლარს გადააჭარბა. მნიშვნელოვანია შეფასდეს, რამდენად ეფექტიანია გაწეული ხარჯი
მოსწავლეების სწავლა-სწავლების მხარდაჭერისთვის და რა ალტერნატივები არსებობს
ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის თვალსაზრისით.
ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიმართულებით საჭირო ინტერვენციები
მოიცავს ა) ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის არსებული გამოწვევების შეფასებას; ბ)
ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის არსებული პოლიტიკის ეფექტიანობის შეფასებას და გ)
ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის ეფექტიანი პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავებას
და განხორციელებას.
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რეკომენდაცია 2: ციფრული სასწავლო რესურსებისა და დისტანციური სწავლების
ეფექტიანი მიდგომების განვითარება
დისტანციური სწავლის პროცესში სწავლებისა და შეფასებისთვის საჭირო რესურსების
სიმწირემ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა მასწავლებლები. ქართულ ენაზე
ონლაინსივრცეზე მორგებული სასწავლო მასალები ნაკლებადაა ხელმისაწვდომი. რესურსების
ნაკლებობა გამოწვევას წამოადგენს არა მხოლოდ დისტანციური სწავლის ეფექტიანად
წარმართვის, არამედ, ზოგადად, სწავლა-სწავლების განვითარების თვალსაზრისითაც.
არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ ონლაინ სასწავლო რესურსების გამოყენება ასოცირდება
სწავლის შედეგების გაუმჯობესებასთან105 და მოტივაციის ზრდასთან,106 განსაკუთრებით
მოწყვლად ჯგუფებში, რომლებსაც ტრადიციულ, პირისპირ რეჟიმში სწავლა უჭირთ.107
შესაბამისად, ონლაინკომპონენტის ამა თუ იმ ფორმით (მაგალითად, შერეული სწავლა,
შებრუნებული გაკვეთილი, ადაპტირებული ტუტორინგის სისტემები და ა.შ.) სწავლებაში
ინტეგრირება უნდა გაგრძელდეს.
ციფრული სასწავლო რესურსების განვითარებისა და დანერგვისთვის საგულისხმო მიგნებების
გამოტანა შეიძლება სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან. კერძოდ:
1. ციფრული რესურსის სარგებლიანობა დამოკიდებულია არა მარტო შინაარსზე და
ტექნოლოგიურ სიახლეზე, არამედ მის პედაგოგიურ ღირებულებაზე. ეფექტიანი ციფრული
სასწავლო რესურსების შემუშავების მთავარი გამოწვევა არის არა ტექნოლოგიური
(მაგალითად, ალგორითმი, რომელიც მოსწავლეს საკუთარი ცოდნის შესაბამის მასალას
აწვდის), არამედ პედაგოგიკური. კარგი მასალის შექმნას პედაგოგიური კომპეტენცია და
პედაგოგიურ მეცნიერებებში დაგროვილი საუკეთესო ცოდნის გონივრული გამოყენება
სჭირდება.108 შესაბამისად, ციფრული სასწავლო რესურსები უნდა შემუშავდეს მკაფიო
პედაგოგიკური გათვლებით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ რეგულარულად
შეფასდეს მათი ეფექტიანობა და მიღებულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით განახლდეს
და გაუმჯობესდეს სასწავლო რესურსები.
2. მასწავლებლების მიერ შემუშავებული მასალები მნიშვნელოვნად განსხვავდება
ერთმანეთისაგან ხარისხითა და ეფექტიანობით. სხვა ქვეყნებში მასწავლებლების მიერ
შექმნილი რესურსების კვლევა აჩვენებს, რომ მათი ხარისხი მნიშვნელოვნად განსხვავდება
მასწავლებლის კომპეტენციებისა და დატვირთვის მიხედვით. შესაბამისად, ზოგიერთ
კონტექსტში, უფრო ეფექტიანია მასალების შექმნის ალტერნატიული გზების გამონახვა,
მაგალითად, გამომცემლობების ან კურიკულუმის განვითარების ცენტრის მიერ.109
საქართველოში დისტანციური სწავლის პროცესში მასწავლებლების ნაწილი აქტიურად
ქმნიდა საკუთარ რესურსებს და უზიარებდა კოლეგებს. მნიშვნელოვანია, მასწავლებლებში
ეს ბუნებრივად, გარემოებებიდან გამომდინარე გაჩენილი ინიციატივა წახალისდეს და
ასეთ მასწავლებლებს შეექმნათ რესურსების განვითარებაში საკუთარი წვლილის შეტანის
შესაძლებლობა. მაგრამ მასწავლებლების რესურსების შექმნაში ჩართვას თან უნდა
ახლდეს შესაბამისი სანიმუშო რესურსებით უზრუნველყოფა, ამასთანავე, რესურსების
პედაგოგიკურ და ტექნიკურ ასპექტებზე დისკუსიაში ასეთი მასწავლებლების აქტიურად
ჩართვა.
3. 3. როგორც ნებისმიერი სასწავლო ინოვაციის, ისე, ციფრული რესურსების სწავლასწავლებაში დანერგვისთვის ტრენინგი საკმარისი არ არის. მეტიც, კვლევებისა
და ექსპერტების შეფასების თანახმად, ტრენინგის დანიშნულება დიდ ჯგუფებში
ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ლექსიკონის გავრცელებაა. ახალი მეთოდების შესწავლა
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ინტეგრირებული უნდა იყოს მასწავლებლის მიმდინარე საქმიანობაში. სხვაგვარად რომ
ვთქვათ, მასწავლებელი ახალ მიდგომებს უნდა ეუფლებოდეს არა საკუთარი პროფესიული
ზრდის მიზნით, არამედ პირიქით – პროფესიული განვითარება უნდა გახდეს მიმდინარე
სასწავლო ამოცანების გადაჭრის ნაწილი. მასწავლებელს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა,
სწავლობდეს კეთების პროცესში. გარდა ამისა, გათვალისწინებული უნდა იყოს ეფექტიანი
პროფესიული განვითარების სხვა მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებიც, როგორებიცაა სწავლა
თანამშრომლობით, რეფლექსია, უკუკავშირი და ექსპერტული მხარდაჭერა.110
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დისტანციურ სწავლაზე გადასვლით წარმოჩენილ გამოწვევებსა
და შესაძლებლობებზე საპასუხოდ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და Kings Georgia-სთან თანამშრომლობით, 2021 წლის
მაისში დაიწყო სწავლის მართვის სისტემის (Learning Management System) განვითარება.
პლატფორმა სკოლებს შესთავაზებს დისტანციური სწავლა-სწავლებისა და შეფასების
ინტერაქციულ სივრცეს, მზა მოდელებსა და რესურსებს სწავლებისა და შეფასებისთვის.
პლატფორმის საშუალებით შესაძლებელია ეროვნული სასწავლო გეგმის მესამე თაობის
დანერგვის მხარდაჭერა, ამავდროულად, თანამედროვე ტექნოლოგიების (შერეული სწავლა,
შებრუნებული გაკვეთილი, ადაპტირებული ტუტორინგის სისტემები) სწავლა-სწავლებაში
ინტეგრირების წარმატებული მოდელების შექმნა. მნიშვნელოვანია, უზრუნველყოფილი
იყოს პროექტის მართვის გამჭვირვალობა, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული განვითარება და
ფინანსური მდგრადობა.
არსებული მონაცემები არ იძლევა ტელესკოლის ეფექტიანობის შესახებ დამაჯერებელი
დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობას. მნიშვნელოვანია, შეფასდეს ტელესკოლის
ეფექტიანობა და შემუშავდეს სატელევიზიო საგანმანათლებლო რესურსების განვითარების
გრძელვადიანი, მტკიცებულებებსა და უახლეს ცოდნაზე დაფუძნებული სტრატეგია.

რეკომენდაცია 3: სწავლაში ჩამორჩენის პრევენციისა და დაძლევის მოდელების
განვითარება და დანერგვა
პანდემიით შექმნილი ერთ-ერთი გლობალური გამოწვევა მოსწავლეთა სწავლაში
ჩამორჩენაა. სწავლაში ჩამორჩენაზე რეაგირების წინაპირობა სწავლაში პროგრესის
დიაგნოსტირებაა. დღეისთვის არსებული კვლევები მოსწავლეების ჩამორჩენის პრობლემის
სიმწვავის შეფასების შესაძლებლობას არ იძლევა. თუმცა, საერთაშორისო და ეროვნული
კვლევების საშუალებით, უახლოესი ორი წლის მანძილზე შესაძლებლობა იქნება შეფასდეს,
არა მხოლოდ ეროვნულ დონეზე ჩამორჩენის მასშტაბი, არამედ, მოხდეს ამ თვალსაზრისით
განსაკუთრებით საგულისხმო ჯგუფების იდენტიფიცირება.
მოსწავლეთა სწავლაში ჩამორჩენის შეფასების თვალსაზრისით სკოლებში გარკვეული
გამოწვევები იკვეთება. როგორც ორი სხვადასხვა კვლევის ფარგლებში სასკოლო
საზოგადოებასთან წარმოებულმა დისკუსიებმა და ინტერვიუებმა აჩვენა, სკოლის
დირექტორებსა და მასწავლებლებს უჭირთ სწავლაში ჩამორჩენაზე საფუძვლიანად მსჯელობა
და მტკიცებულებების მოყვანა. ეს გამოწვევა, შესაძლოა, ქართული საგანმანათლებლო
სისტემის ტრადიციულ ნაკლოვანებასთან – მოსწავლეების მიღწევების დიაგნოსტირების
მექანიზმებისა და პრაქტიკის სისუსტესთან იყოს დაკავშირებული. საგულისხმოა, რომ ამ
მიმართულებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა. კერძოდ,
ამჟამად მიმდინარეობს მე-4, მე-6 და მე-9 კლასებში მოსწავლეთა სწავლის პროგრესის
დიაგნოსტირების სისტემის განვითარება, რომელიც სტანდარტიზებული ტესტების
საშუალებით შეაფასებს მოსწავლეების მიღწევებს სხვადასხვა საგანში და სკოლას მიაწვდის
ინფორმაციას მოსწავლეების მიღწევების შესახებ. ასევე მიმდინარეობს მუშაობა სკოლების
მიერ ამ მონაცემების ეფექტიანად გამოყენების ხელშემწყობი მექანიზმების შექმნაზე.
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სკოლაში მოსწავლეების ჩამორჩენაზე რეაგირების თვალსაზრისით დიდი გამოცდილება
დაგროვდა განვითარებულ საგანმანათლებლო სისტემებში. მაგალითად, არაერთი კვლევა
ადასტურებს, რომ ფინური საგანმანათლებლო სისტემის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე სწავლაში
ჩამორჩენაზე დროული რეაგირების პოლიტიკა და სასკოლო ტრადიციაა. ფინურ სკოლებში
დაწყებით საფეხურზე მოსწავლეების დაახლოებით მესამედი ე.წ. სპეციალური განათლების
ბენეფიციარი ხდება. სპეციალურ განათლებაში მოსწავლეების ჩართვის შედეგია სწავლაში
გამოწვევების დაძლევა და მაღალ კლასებში მეტი წარმატებით სწავლა.111 მოსწავლეების
სწავლაში ჩამორჩენაზე რეაგირების მრავალფეროვან მიდგომებს ვხვდებით აშშ-ში, დიდ
ბრიტანეთში, ახალ ზელანდიაში, ავსტრალიაში. ამ ქვეყნებში სწავლაში ჩამორჩენის
დაძლევის მიზნით ინტერვენციები ხორციელდება როგორც სკოლაში, ასევე სკოლის გარეთ:
გახანგრძლივებული სწავლების დამატებითი გაკვეთილები საკლასო საათების შემდეგ,
სკოლის მიღმა პროგრამებისა და საზაფხულო პროგრამების სახით. ზოგადად, განვითარებულ
საგანმანათლებლო სისტემებში რემედიაციის პროგრამები ფართოდ გამოიყენება რისკჯგუფში
– დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მოქნე და ემიგრანტების ოჯახებიდან გამოსული
მოსწავლეების სწავლის შედეგების გაუმჯობესების მიზნით. ასეთი პროგრამების ეფექტიანობა
დამოკიდებულია მათ სტრუქტურაზე, სასწავლო კურიკულუმთან კავშირსა და მასწავლებლების
კომპეტენციაზე.112
სწავლაში ჩამორჩენა ეხება არა მხოლოდ აკადემიურ ჩამორჩენას, არამედ პანდემიის
ნეგატიურ გავლენას მოსწავლეების სოციო-ემოციურ განვითარებაზე. როგორც შემოსულ
მოსაზრებებსა და ზეპირ მოსმენებში სკოლის დირექტორები და არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენლები აცხადებენ, მოსწავლეებში თავი იჩინა სკოლისადმი გაუცხოებამ და
ინდიფერენტულობამ. მოსაზრებების ავტორები სასკოლო საზოგადოებისთვის, მათ
შორის, მშობლებისთვის, ფსიქოლოგის როლის გაძლიერებას ითხოვენ. მოსწავლეების
კეთილდღეობაზე პანდემიის ნეგატიური გავლენის შესახებ ექსპერტებიც საუბრობენ და
გამოკვეთენ ისეთ გამომწვევ ფაქტორებს, როგორებიცაა საერთო ფონი, ოჯახებზე ასახული
პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური სტრესი (მაგალითად, შემოსავლის წყაროს დაკარგვა),
ხანგრძლივი იზოლაცია და ციფრულ მოწყობილობებთან ჭარბად გატარებული დროის
ეფექტი.113 როგორც კვლევები აჩვენებს, ამ უკანასკნელის ეფექტი შეიძლება აისახოს ძილის
დარღვევაზე, ყურადღების დეფიციტის გამოვლენასა და სწავლის უნარის დაქვეითებაზე,
ასევე, დეპრესიასა და ჭარბწონიანობაზე.114
მოსწავლეების სოციო-ემოციურ განვითარებაზე პანდემიის შესაძლო დრამატული
ეფექტების
გათვალისწინებით,
მნიშვნელოვანია,
მოსწავლეების
მდგომარეობა
რეპრეზენტატულ შერჩევაზე დაყრდნობით შეფასდეს და შემუშავდეს მოსწავლეების
სოციო-ემოციური კომპეტენციების განვითარების კონცეფცია. კონცეფცია უნდა შემუშავდეს
საერთაშორისო
გამოცდილების,
მათ
შორის,
ევროპული
ჩარჩო-დოკუმენტების
115
გათვალისწინებით.
კონცეფციის მიხედვით, უნდა შეიქმნას და დაინერგოს სკოლებში
სოციო-ემოციური კომპეტენციების განვითარების მოდელები, პარტნიორი არასამთავრობო და
დონორი ორგანიზაციების აქტიური ჩართულობით. ამ მოდელების პილოტირების შედეგებზე
დაყრდნობით კი უნდა მომზადდეს ზოგად განათლებაში სოციო-ემოციური კომპეტენციების
განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია.
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რეკომენდაცია 4: განათლების სისტემის კრიზისებისადმი მედეგობის გაძლიერება
პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა ზოგადი განათლების მართვის სისტემის განვითარების
საჭიროებები და შესაძლებლობები გამოავლინა. კერძოდ, სკოლების ნაწილს აღმოაჩნდა
კრიზისულ სიტუაციაში არა მხოლოდ ადაპტირების უნარი, არამედ, ამ გამოცდილების სკოლის
განვითარებისთვის გამოყენების რესურსიც. ასეთი სკოლები შედარებით მომზადებულნი
შეხვდნენ პანდემიას. ეს მზაობა გამოიხატა დისტანციურ რეჟიმზე სწავლა-სწავლების
ოპერატიულად გადაწყობაში, მასწავლებლებისთვის სწავლის შესაძლებლობების შექმნასა
და მოსწავლეების საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტილებების მიღებაში. გარდა
ამისა, სკოლების ნაწილს, მათ შორის, სოფლის სკოლებს, აღმოაჩნდა ონლაინ სასწავლო
პლატფორმების გამოყენების გამოცდილებაც.
რესურსცენტრების ნაწილმა გამოიჩინა განსაკუთრებული პროაქტიულობა მონაცემების
შეგროვების, გადაჭრის გზების გენერირების ფასილიტაციის, სამინისტროსა და სკოლებს
შორის ეფექტიანი კომუნიკაციის უზრუნველყოფის, ასევე, მოსწავლეების კომპიუტერებსა
და ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე მიმართულ საქმიანობაში, ადგილობრივ
თვითმმართველობისა და კერძო სექტორის ჩართვის თვალსაზრისით.
ამავდროულად, სკოლების ნაწილი მოქმედებდა მხოლოდ სამინისტროს მითითების
შემთხვევაში. რესურსცენტრების ნაწილი კი მნიშვნელოვნად აფერხებდა კომუნიკაციას
სამინისტროსა და სკოლებს შორის.
ზოგადი განათლების სისტემის განვითარების კრიტერიუმი სკოლის დამოუკიდებლად
მოქმედების კომპეტენციაა. ეს ფაქტორი გადამწყვეტია არა მხოლოდ კრიზისულ სიტუაციაში,
არამედ სწავლა-სწავლების გაუმჯობესების მიმდინარე გამოწვევების გადაჭრისთვისაც. ამ
პრინციპზე დგას ზოგადი განათლების მიმდინარე რეფორმა. მნიშვნელოვანია, რომ შემუშავდეს
და დაინერგოს დირექტორებისა და რესურსცენტრების ხელმძღვანელების შერჩევისა და
განვითარების ისეთი სისტემა, რომელიც თავსებადი იქნება ზოგადი განათლების მიზნებთან.
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N

რეკომენდაცია

რეკომენდაციის ადრესატი

ვადა

ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის ეფექტიანი
მიდგომების შემუშავება და განხორციელება
• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;

1

შეფასდეს ინტერნეტ-ტექნოლოგიებზე
მოსწავლეებისა და მასწავლებლების
ხელმისაწვდომობის არსებული
პოლიტიკის ეფექტიანობა

2

შეფასდეს ინტერნეტ-ტექნოლოგიებზე
მოსწავლეებისა და მასწავლებლების
სრული ხელმისაწვდომობის
მიმართულებით არსებული გამოწვევები,
მათ შორის, სასკოლო ლაბორატორიების
მდგომარეობა

3

შემუშავდეს და დაინერგოს ინტერნეტტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის
ეფექტიანი პოლიტიკა და სტრატეგია, მათ • საქართველოს განათლებისა და
შორის, საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო
მეცნიერების სამინისტრო;
დაწესებულებების კომპიუტერული
• სსიპ განათლების მართვის
ლაბორატორიების აღჭურვის
საინფორმაციო სისტემა
გეგმა, განსაკუთრებული აქცენტი
გაკეთდეს მოწყვლადი ჯგუფების
ხელმისაწვდომობაზე

• სსიპ განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემა

• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
• სსიპ განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემა

2022 წლის მარტი

2022 წლის მარტი

2022 წლის ივნისი

ციფრული სასწავლო რესურსებისა და დისტანციური სწავლების
ეფექტიანი მიდგომების განვითარება

4

შემუშავდეს ციფრული სასწავლო
რესურსების პლატფორმის განვითარების
სტრატეგია. პლატფორმა მორგებული
იყოს ზოგადი განათლების რეფორმის
მიზნებსა და ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების საჭიროებებზე

• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
• სსიპ საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო

• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;

5

6

დაიწყოს ციფრული სასწავლო რესურსების
• სსიპ საგანმანათლებლო და
პლატფორმის პილოტირება
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო

შეფასდეს პილოტირების შედეგები და
წარმოდგენილ იქნას ონლაინ სასწავლო
რესურსების შემდგომი განვითარებისა და
ქვეყნის მასშტაბით დანერგვის გეგმა

• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
• სსიპ საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
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2022 წლის ივნისი

2022 წლის
სექტემბრიდან

2023 წლის
იანვრიდან

სწავლაში ჩამორჩენის პრევენციისა და დაძლევის მოდელების განვითარება და დანერგვა

7

• საქართველოს განათლებისა და
სასწავლო დანაკარგების განსაზღვრის
მეცნიერების სამინისტრო;
მიზნით, ჩატარდეს მოსწავლეთა
ეროვნული შეფასება დაწყებით და საბაზო • სსიპ შეფასებისა და გამოცდების
საფეხურებზე
ეროვნული ცენტრი

8

შემუშავდეს სწავლაში ჩამორჩენის
პრევენციისა და დაძლევის კონცეფცია

• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო

2022 წლის მარტი

9

შემუშავდეს სწავლაში ჩამორჩენის
პრევენციისა და დაძლევის მოდელები და
განხორციელდეს მათი პილოტირება

• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო

2022 წლის
სექტემბრიდან

შეფასდეს სწავლაში ჩამორჩენის
პრევენციისა და დაძლევის მოდელების
საპილოტე მოდელები, წარმოდგენილ
10
იქნას ამ მოდელების შემდგომი
განვითარებისა და სისტემის მასშტაბით
გავრცელებისა და დანერგვის სტრატეგია

11

შეფასდეს მოსწავლეებში სოციალურემოციური განვითარების საჭიროებები და
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის და
ევროპის საბჭოს სარეკომენდაციო ჩარჩოდოკუმენტების გათვალისწინებით,117
შემუშავდეს ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში სოციალურ-ემოციური
განათლების ინტეგრირების კონცეფცია

12

შემუშავდეს სოციალურ-ემოციური
კომპეტენციების განვითარების
ხელშემწყობი მოდელები და დაიწყოს
საპილოტე მოდელების განხორციელება

13

შეფასდეს სოციალურ-ემოციური
კომპეტენციების განვითარების
ხელშემწყობი მოდელების ეფექტიანობა,
შემუშავდეს ამ მოდელების შემდგომი
განვითარებისა და სისტემის მასშტაბით
გავრცელებისა და დანერგვის სტრატეგია

2022 წლის
სექტემბერი

• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
• სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის
სამსახური

• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
• სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის
სამსახური

• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
• სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის
სამსახური

2023 წლის ივნისი

2022 წლის
სექტემბერი

2022 წლის ივნისი –
სექტემბერი

• საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
• სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის
სამსახური

2023 წლის იანვარი

იხ. Sala, A., Punie, Y., Garkov, V. and Cabrera Giraldez, M., LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to
Learn Key Competence, EUR 30246 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-19418-7 (online),978-92-76-19417-0 (print), doi:10.2760/302967 (online),10.2760/922681 (print), JRC120911
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განათლების სისტემის კრიზისებისადმი მედეგობის გაძლიერება

14

შემუშავდეს სკოლების დირექტორებისა
და საგანმანათლებლო რესურსცენტრების • საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
ხელმძღვანელების შერჩევის,
2022 წლის ივნისი
განვითარებისა და დაწინაურების ისეთი
• სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული
მოდელი, რომელიც თავსებადი იქნება
განვითარების ეროვნული ცენტრი
ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებთან

15

• საქართველოს განათლებისა და
დაინერგოს დირექტორებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
რესურსცენტრების ხელმძღვანელების
2022 წლის
შერჩევის, განვითარების და დაწინაურების • სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული სექტემბრიდან
ახალი მოდელი
განვითარების ეროვნული ცენტრი
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დანართები
დანართი N1. ტექნიკური მოთხოვნის დოკუმენტი
განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი
ტექნიკური მოთხოვნების დოკუმენტი
მოკვლევის თემა

COVID 19-ით გამოწვეული პანდემიის გავლენა ზოგადი განათლების სისტემაზე
საქართველოში
ზოგადი შეკითხვები
• დაასახელეთ დისტანციური სწავლების პროცესში მოსწავლეთა და მასწავლებელთა
ჩართულობის ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორები;
• შეაფასეთ პანდემიის გავლენა განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებზე (სსსმ
მოსწავლეები, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები, ბავშვები სოციალურად
დაუცველი ოჯახებიდან და ა. შ.);
• რა სახის გავლენა იქონია პანდემიამ ზოგად განათლებაში მოსწავლეთა ჩართულობის
კუთხით?
• პანდემიის პირობებში, რამდენად გამოიკვეთა დროითი, საგანმანათლებლო
სოციალური ურთიერთობების, ქცევითი და სხვა დანაკარგი მოსწავლეებში?
• რა გავლენას მოახდენს პანდემია მოსწავლეთა კეთილდღეობაზე სამომავლო
პერსპექტივაში?
განათლების ხარისხი
• შეაფასეთ დისტანციური სწავლა-სწავლების ხარისხი COVID 19-ის პირობებში (სრულად
დისტანციურ და ჰიბრიდულ რეჟიმში);
• შეაფასეთ კომუნიკაციის ეფექტიანობა, როგორც სამინისტროსა და სკოლის
ხელმძღვანელობას, ასევე სკოლის ადმინისტრაციასა და სასკოლო თემის
წარმომადგენლებს შორის;
• როგორ ხდება დისტანციური სწავლებისას ზოგადი განათლების ხარისხის
მონიტორინგი?

კითხვარი

• განხორციელდა თუ არა პანდემიის პირობებში მოსწავლეთა შეფასება? რა
გამოწვევების წინაშე დადგა მოსწავლეთა შეფასების საკითხი სისტემურ, ინსტიტუციურ
და ინდივიდუალურ დონეზე?
• რამდენად ჰქონდათ მასწავლებლებს ეფექტიანი დისტანციური სწავლებისთვის
საჭირო რესურსებზე (მაგალითად, სასწავლო მეთოდოლოგია, მოსწავლის შეფასების
ინსტრუმენტები, აქტივობების კრებული და სხვა.) წვდომა?
• რა გამოცდილების წინაშე დადგა სკოლა ჰიბრიდული სწავლების პროცესში ფინანსური,
ინსტიტუციური და ადამიანური რესურსის ეფექტიანად გამოყენების კუთხით?
• პანდემიის პირობებში მიღებული გადაწყვეტილებებისას, რამდენად ხდებოდა
სკოლების ინდივიდუალური საჭიროებებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინება?
ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
• რამდენად უზრუნველყოფდა ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა და მისი ხარისხი
დისტანციური და ჰიბრიდული სწავლების პროცესში მოსწავლეთა და მასწავლებელთა
სრულფასოვან ჩართულობას?
• რამდენად ხელმისაწვდომია მოსწავლეებისთვის, განსაკუთრებით მრავალშვილიან
ოჯახებში მცხოვრები ბავშვებისთვის, კომპიუტერული ტექნიკა ონლაინსწავლებისას
და რა გამოწვევებს აწყდებიან ისინი აღნიშნულ პროცესში?
• რა გამოწვევების წინაშე დგანან სკოლები სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის
კუთხით და რა სახის მხარდაჭერა სჭირდებათ მათ?
• რა გამოწვევების წინაშე დგანან დიდკონტინგენტიანი (1500 და მეტი მოსწავლე)
სკოლები შენობებში რეკომენდებული დისტანციის დაცვის კუთხით?
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ადამიანური რესურსები
• აღმოჩნდნენ მასწავლებლები დისტანციური სწავლების პირობებში კომპიუტერული
ტექნოლოგიებისა და ციფრული სასწავლო რესურსების გამოყენების კუთხით?
• დისტანციური სწავლების შემთხვევაში, რა სახის მხარდაჭერა სჭირდებათ
მასწავლებლებს სამომავლოდ სასწავლო პროცესის ეფექტიანად წარმართვისათვის?
• რამდენად დროულად და ეფექტიანად გადამზადდა სკოლის ადმინისტრაციული
პერსონალი COVID 19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი
ღონისძიებების მიმართულებით?
• რამდენად დროულად და ეფექტიანად გადამზადდა სკოლის ადმინისტრაციული
პერსონალი სწავლა-სწავლების პროცესის უსაფრთხოდ წარმართვის მიზნით?
• როგორ ხდებოდა სპეციალური მასწავლებლების ჩართვა დისტანციური სწავლების
პროცესში სსსმ მოსწავლეთა მხარდაჭერის მიმართულებით და რამდენად ხდებოდა
პროცესის მონიტორინგი?
• როგორ იყვნენ ჩართულები სასკოლო თემის წარმომადგენლები (მასწავლებელი,
მშობელი) ეფექტიანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში?
• როგორ იყენებდა სკოლა საკუთარ მთლიან რესურსს (მაგალითად, სპეციალური
მასწავლებელი, სკოლის ექიმი, მანდატური, ფსიქოლოგი და ა.შ.) ჰიბრიდული და
დისტანციური სწავლების პროცესის ეფექტიანად განხორციელებისას და არსებობდა
თუ სკოლის ბაზაზე ხარისხის მონიტორინგი?
სასკოლო თემის წარმომადგენელთა ფსიქო-ემოციური მდგომარეობა
• რა გავლენა მოახდინა პანდემიამ და დისტანციურმა სწავლებამ მოსწავლეთა ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე?
• რამდენად იყო ინფორმირებული სასკოლო საზოგადოება მანდატურის სამსახურის
ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრის ფუნქციონირებისა და მისი სერვისების
შესახებ და როგორ იყენებდნენ მას?
კითხვარი

• დამატებით, რა დამხმარე ფუნქცია შეეძლო შეეძინა საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მანდატურის სამსახურს პანდემიის პირობებში მოსწავლეთა მიერ
განათლების უსაფრთხოდ მიღების პროცესის უზრუნველსაყოფად?
• რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს სამომავლო პერსპექტივაში მოსწავლეთა
განვითარებაზე პანდემიის პირობებში წარმოქმნილმა შესაძლო სტრესულმა გარემომ
და რა უნდა გაკეთდეს გავლენის შემცირების მიზნით?
• რა გავლენა იქონია პანდემიამ მასწავლებელთა და მშობელთა ფსიქო-ემოციურ
მდგომარეობაზე და რა სახის მხარდაჭერაა საჭირო სამომავლოდ?
• რა სახის ქცევითი პრობლემები გამოიკვეთა მოსწავლეთა სასკოლო გარემოში
დაბრუნების შემდეგ და რა ნაბიჯები გადაიდგა სკოლის დონეზე უმტკივნეულო და
წამახალისებელი ტრანზიციის ხელშესაწყობად?
რეკომენდაციები
• როგორ შეიძლება გამოიყენოს სახელმწიფომ პანდემიისას მიღებული გამოცდილება
სამომავლოდ?
• რა უნდა გაკეთდეს პანდემიისას გამოვლენილი შესაძლო დროითი,
საგანმანათლებლო და სხვა სახის დანაკარგების აღდგენის მიზნით?
• რა ინტერვენციები უნდა განახორციელოს სახელმწიფომ დისტანციური სწავლების
ხარისხის გაზრდის მიზნით?
• გთხოვთ, მოგვაწოდოთ თქვენი ხედვა ზოგადი განათლების სისტემის მდგრადობის
მიზნით სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებლად გადასადგმელ ნაბიჯებთან
დაკავშირებით;
• გაგვიზიარეთ პანდემიის ზოგად განათლებაზე გავლენის შეფასების მიზნით
ჩატარებული, თქვენს ხელთ არსებული, ადგილობრივი და საერთაშორისო კვლევები,
ან შემუშავებული რეკომენდაციები (წყაროების მითითებით);
• სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრება იმ საკითხებთან
დაკავშირებით, რომელსაც მოცემული კითხვარი არ ფარავს, მაგრამ უკავშირდება
თემატური მოკვლევის საკითხს.

65

ინფორმაციის
გამოგზავნის
ბოლო ვადა

2021 წლის 4 ივლისი
• ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს A4 ზომის სტანდარტულ ფურცელზე Word ფორმატში;
• ტექსტის შრიფტის სახე – Sylfaen;
• ტექსტის შრიფტის ზომა – 11;
• სტრიქონებს შორის მანძილი – 1,5 ინტერვალი;

მასალის
ჩაბარების
პირობები

• დოკუმენტურ მასალაში მოცემული უნდა იყოს ფაქტობრივი მონაცემებით
გამყარებული მოსაზრებები, რომელიც სამუშაო ჯგუფს მისცემს სწორი ანალიზის
გაკეთების საშუალებას;
• დოკუმენტში ასახული უნდა იყოს მომხსენებლის ვინაობა და საკონტაქტო
ინფორმაცია (მობილურის ნომერი და ელექტრონული ფოსტა), მასალის
გამოქვეყნებისას დაცული იქნება აღნიშნული ინფორმაციის კონფიდენციალურობა;
• განმცხადებელს შეუძლია დოკუმენტის შემუშავებისას პასუხი გასცეს არა ყველა
ზემოთ ჩამოთვლილ შეკითხვას, არამედ კითხვებს მხოლოდ თავის კომპეტენციისა და
ინტერესის გათვალისწინებით.

საკონტაქტო
ინფორმაცია

გთხოვთ, წერილობითი მოსაზრებები და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოადგინოთ
შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: edu@parliament.ge
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე: 0322 28 16 46

დამატებითი
ინფორმაცია

დაინტერესებული პირების მიერ მოწოდებული მასალები საჯაროა და გამოქვეყნდება
საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე.
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დანართი N2. შემოსულ მოსაზრებათა კოდირების სისტემა
1. დისტანციური სწავლა-სწავლების ხარისხი
a) მასწავლებელთა კომპეტენციები და უნარები
b) ინტერნეტსა და კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ხელ
მისაწვდომობა
c) ელექტრონული სასწავლო დამხმარე რესურსები მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისთვის
d) მოსწავლეების კომპეტენციები და უნარები დისტანციურ სწავლებაში ჩასართავად
e) მშობლების როლი და ჩართულობა
f) მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის საკითხი: სსსმ მოსწავლეები, სოციალურად დაუც
ველები, ეროვნული უმცირესობები
g) სკოლების მიერ გატარებული ღონისძიებები დისტანციური და ჰიბრიდული სწავლების
უზრუნველსაყოფად
h) ტელესკოლა
i) თანამშრომლობა სასკოლო თემის წარმომადგენლებს შორის დისტანციური სწავლის
ხარისხის უზრუნველსაყოფად
j) მოსწავლეთა შეფასება
2. სასკოლო გარემოში დაბრუნება
a) ქცევითი პრობლემები მოსწავლეთა სასკოლო გარემოში დაბრუნების შემდეგ
b) მანდატურის სამსახურისა და სკოლის ადმინისტრაციის როლი უსაფრთხო სასკოლო გა
რემოს უზრუნველყოფის პროცესში (ფიზიკური და ემოციური უსაფრთხოება)
c) სკოლის მიერ რესურსების ეფექტიანად გამოყენება
d) საათობრივი ბადე დისტანციური და პირისპირ სწავლების პროცესში
e) სკოლის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ანაზღაურება - (დამლაგებლის ხელფასი აქ
გავაერთიანოთ)
3. პანდემიის გავლენა სასკოლო საზოგადოებაზე (პოზიტიური და ნეგატიური)
a) პანდემიის გავლენა მოსწავლეებზე
b) პანდემიის გავლენა მშობლებზე
c) პანდემიის გავლენა მასწავლებლებზე და სკოლის პერსონალზე
d) სკოლების ინდივიდუალური გამოწვევები (მცირეკონტინგენტიანი, დიდკონტინგენტიანი
კერძო სკოლები)
4. პანდემიის განმავლობაში ზოგადი განათლების მართვის საკითხები
a) კოორდინაცია აღმასრულებელ უწყებებს, სკოლის ადმინისტრაციასა და სასკოლო თემის
წარმომადგენლებს შორის
b) სასკოლო თემის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
c) სახელმწიფოს მიერ სკოლის ადმინისტრაციისა და მასწავლებელთა მხარდასაჭერად გა
დადგმული ნაბიჯები
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5. რეკომენდაციები:
a) მასწავლებელთა მხარდაჭერის მიმართულებით გადასადგმელი ნაბიჯები
b) დანაკარგების აღდგენის მიზნით გადასადგმელი ნაბიჯები (სასწავლო, დროითი)
c) სტრესული გარემოს გავლენის შემცირების მიზნით გადასადგმელი ნაბიჯები
d) პანდემიისგან მიღებული გამოცდილების გაზიარება
e) სკოლების ინდივიდუალური საჭიროებებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინება
გადაწყვეტილების მიღებისას
f) გაზიარებული კვლევები
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