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სარჩევი

კოვიდ-19 გამოწვევები და
სოციალური პოლიტიკის ვარიანტები

საქართველოს მთავრობისთვის

ანდრია ურუშაძე

ეს პუბლიკაცია დაფინანსებულია ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. პუბლიკაციის შინაარსზე
პასუხისმგებელია მხოლოდ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) და იგი არ ასახავს
USAIDისანამერიკისშეერთებულიშტატებისმთავრობისმოსაზრებებს.
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რეზიუმე
2020 წლის გაზაფხულზე, კოვიდ19ის ეპიდემიის აფეთქებიდან მოყოლებულიდღემდე, საქართველოში
რამდენჯერმეშეფერხდასაგანმანათლებლოპროცესისაბავშვობაღებში,სკოლებში,უმაღლესდასპეცი
ალიზებულსასწავლებლებში.შექმნილსიტუაციაშისწავლებისდისტანციურრეჟიმშიგაგრძელებამჩვეული
სასწავლო პროცესის ერთგვარი ჩამნაცვლებლის ფუნქცია იკისრა.  ამ მხრივ საქართველო მსოფლიოს
ქვეყნებისუმეტესობისმიერარჩეულგზასდაადგა.საქართველოში,ისევეროგორცსხვაგან,სწავლებისამ
ახალფორმაზედროებითგადასვლაიძულებითინაბიჯიიყოდამასწინარუძღოდაშესაბამისიმეთოდო
ლოგიურისამზადისი, სწავლების მატერიალურიბაზის შექმნისათუსაჭიროებისამებრგარდაქმნის, შესა
ბამისისაინფორმაციოკამპანიისათუსაზოგადოებისდამოსწავლეთაშემზადებისპროცესები.არსებობს
აზრი,რომდისტანციურისწავლებისპრაქტიკამსაგანმანათლებლოსფეროშიგარკვეულისამომავლოპო
ტენციალიგამოავლინა.მიუხედავადამისა,ლოგიკურიავარაუდი,რომსასწავლოპროცესისსაკმაოდხან
გრძლივივადითშეფერხებამ,მითუმეტეს,საქართველოში,სადაცისედაცმწირიასასწავლოპროცესისთა
ნამედროვესტანდარტებისშესაბამისადწარმოებისათვისსაჭიროროგორცმატერიალურისაფუძველი,ისე
კომპეტენციები,საკმაოდაზარალასასწავლოპროცესშიამჟამადჩართულიახალგაზრდები.ესპრობლემა
კიდევუფროგამოკვეთილიასკოლის,განსაკუთრებითკიდაწყებითიკლასებისმოსწავლეთათვის,ვისთვი
საცსრულფასოვანისწავლისათვის,საბაზისოუნარჩვევებისშეძენისადასოციალიზაციისათვისაუცილებ
ელიამასწავლებლებთანდათანატოლებთანუშუალო,ცოცხალიურთიერთობა.

ესმასალაწარმოადგენსერთგვარცდასგადაიდგასპირველინაბიჯებისასწავლოპროცესისშეფერხებით
გამოწვეულიპოტენციურიეკონომიკურიდასოციალურიზარალისშესაფასებლადდღევანდელიმოსწავ
ლეებისათვის.

მასალაშეიცავსპრობლემისაღწერას,როგორცერთგვარმეთოდოლოგიურჩარჩოსსამომავლო,უფრო
ჩაღრმავებულიკვლევებისათვის.თავადმეთოდოლოგიურიჩარჩოეყრდნობაგარკვეულდაშვებებს,რომ
ლებიცნაკარნახევიამეტწილადპრაქტიკულიმოტივით,შესაძლებლობისფარგლებშისწრაფადშეფასდეს
სასწავლოპროცესისშეფერხებითმიღებულიზარალიშედარებითმარტივიხერხებითდაგადაიდგასნაბი
ჯებიმისაღმოსაფხვრელად.სამომავლოდმეთოდოლოგიურიჩარჩოშესაძლოაგადაიხედოსანშეიცვა
ლოსკიდეციმისმიხედვით,თურარესურსებიდადროიქნებახელმისაწვდომიშემდგომშიუფროფართო
დაჩაღრმავებულიკვლევითიდასაპროექტოსაქმიანობისათვის.

მასალაშიშეფასებულიასასწავლოპროცესისშეფერხებისმასშტაბისასწავლოწელთანდამოსაწავლეთა
საერთორიცხვთანმიმართებაში.  მოკლედაამიმოხილულისაქართველოსსასკოლოგანათლებისსფე
როშიპანდემიამდეარსებულიძირითადიტენდენციებისაერთაშორისოკვლევებისკონტექსტში.მოყვანი
ლიაეკონომიკურილიტერატურა,რომელშიცგანათლებისხარისხიდაკავშირებულიაშრომისნაყოფიერ
ებასადაეკონომიკურზრდასთან.წარმოდგენილიადასკვნებიდარეკომენდაციები.

დათქმა
ამმასალისათვისმეთოდოლოგიურიჩარჩოსშერჩევა,როგორცზემოთაღინიშნა,მოტივირებულიასურვი
ლით,გადაიდგასპირველინაბიჯებიშეფერხებებითმიღებულიშესაძლოზარალისშესაფასებლად,დაშემ
დგომშიაღმოსაფხვრელად.ამაზრით,მეთოდოლოგიურიჩარჩოსათვისშერჩეულიაშედარებითმარტივი
მიდგომა,რომელიცკარგადდოკუმენტირებულემპირიულკვლევებსეყრდნობა.ცხადია,ასეთიმიდგომა
ვერიქნებასრულადთავისუფალიერთგვარისუბიექტივიზმისაგან,მაგრამესსუბიექტივიზმიშესაძლოამო
ვიაზროთროგორცერთგვარისაფასურიამმარტივიმიდგომისგამოყენებისა.მოგვიანებით,მეთოდოლო
გიურიჩარჩოდამეთოდებიშესაძლოაშეივსოს,დაიხვეწოსანშეიცვალოსახალიმოთხოვნებისშესაბამი
სადდაახალიფაქტებისდაგროვებისკვალობაზე.
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პრობლემისაღწერა
განათლებისხანგრძლივობისადახარისხისკავშირისკვლევასშრომისნაყოფიერებასთანდაეკონომიკ
ურგანვითარებასთანუკვერამდენიმეათწლეულიაეთმობაეკონომისტთასერიოზულიყურადღება.იგივე
შეუძლებაითქვასგანათლებისკავშირზესოციალურგანვითარებასთან,კრიმინალისშემცირებასთან,და
ზოგადადგანათლების,როგორცადამიანურიკაპიტალისშემადგენელიუმთავრესიკომპონენტისკვლევას
თანდაკავშირებით.

ამ საკითხითდაინტერესება საქართველოშიც იგრძნობადა,დამოუკიდებლობის მოპოვებიდანდღემდე,
მუდმივადაასაუბარიგანათლებისსისტემისრეფორმასადათანამედროვესტანდარტებამდემისაყვანაზე.
სამწუხაროდ,განათლებისდონისკავშირზესაქართველოსდღევანდელეკონომიკურგანვითარებასთან,
ფორმალურიკვლევებისთვალსაზრისით,ძალზემწირიინფორმაციამოიპოვება.პერიოდულადჩატარე
ბულიგამოკითხვებით,ბიზნესისწარმომადგენლებიკვალიფიკაციისნაკლებობასდასაქმებისერთერთუმ
თავრესშემაფერხებელფაქტორადმიიჩნევენ,თუმცაუფროჩაღრმავებულიკვლევაძიებაკვალიფიკაციის
დეფიციტისსიღრმისეულიმიზეზებისშესახებნაკლებადწარმოებს.

საქართველოსთვისშესაბამისიკვლევებიდანეკონომიკურლიტერატურაშიბოლოდროსმეტმნიშვნელო
ბას იძენს ფორმალური სასკოლო განათლებისადა კოგნიტიური უნარჩვევების ეკონომიკურ ზრდასთან
კავშირის ბუნების ძიება. ამასთანავე, იკვეთება, რომ ეკონომიკურ განვითარებაზე კოგნიტიური უნარების
(სწავლისხარისხის)ზეგავლენაბევრადმატია,ვიდრესწავლებისხანგრძლივობის.ესდაკვირვებაუფრო
მკაფიოდააგამოკვეთილიგანვითარებადი,ვიდრეეკონომიკურადდაწინაურებულიქვეყნებისათვის.ამიტ
ომაც,ალბათმიზანშეწონილიასაქართველოშიკორონავირუსისეპიდემიისმიმდინარეობისასსასწავლო
პროცესისშეფერხებისშესაძლოშედეგებისმეტწილადამკუთხითგანხილვა.ახლანდელიმოსწავლეების
პერსპექტივებზეშრომისბაზარზეარამხოლოდსასწავლოპროცესისშეფერხება/დროებითიშეწყვეტააის
ახება,არამედ,კიდევუფრომეტადკოგნიტიურიუნარჩვევებისამსახველიტესტებისშედეგებისშესაძლო
გაუარესებაც,რაც,თავისმხრივ,გრძელვადიანიეკონომიკურიზრდისშემცირებისსაფრთხესშეიცავს.ეს
მითუმეტესცხადია,თუგავითვალისწინებთიმას,რომჯერკიდევკორონავირუსისპრობლემამდე,ცალკე
ულიწყაროებისინფორმაციით(იხ.ქვემოთ),საქართველოშისასკოლოგანათლებისხარისხიბოლორამ
დენიმეწლისგანმავლობაშიუარესდებოდა.

მეთოდოლოგიურიჩარჩო
კორონავირუსისპანდემიისმიმდინარეობისასსასწავლიპროცესისშეფერხებისშესაძლოეკონომიკურიდა
სოციალურიშედეგებისშესაფასებლადგასათვალისწინებელიაშემდეგიფაქტორებიდამიდგომები:

1. სასწავლოპროცესისშეფერხებისმიზანშეწონილობის (ყველამოსწავლისადასტუდენტისათვის
დაასაკობრივიჯგუფებისმიხედვით)შეფასებაარშეადგენსამმასალისმიზანს.ესუკვეშემდგარი
ფაქტია,რაცაუცილებელსხდისამშეფერხებისშედეგებისობიექტურადშეფასებასმოსაწვლეთა
ასაკობრივიჯგუფებისმიხედვითდაშესაბამისიღონისძიებებისრაცშეიძლებასწრაფადდაგეგმვა
სადაგანხორციელებას მიღებულიდანაკარგების შესაძლებლობისფარგლებში აღმოსაფხვრე
ლად.იგივეუნდაითქვასმომავალშიჩასატარებელიუფროჩაღრმავებულიკვლევებისშესახებაც;

2. სადღეისოდარსებულისოციალურიდაეკონომიკურივითარებაცშემდგარიფაქტია. ამისგამო,
განათლების სექტორში არსებული სიტუაცია შეფერხებების თვალსაზრისით, სიმარტივისათვის,
ალბათ სჯობს ამ კონტექსტიდან აბსტრაგირებით დაიწყოს. ასევე აუცილებელია იმისდაშვება,
რომსამომავლოდ,ეკონომიკური,ჯანდაცვითითუსხვასახელმწიფოპოლიტიკისმიზანისიტუაცი
ისნორმალიზებადამისჩვეულრიტმშიდაბრუნებაუნდაიყოს,რაცმომდევნოწლიდანმოხდება;

ზემოთმოყვანილფაქტორებთანერთად,სავარაუდოდ,გასათვალისწინებელიაშემდეგიგარემოება:ეკონ
ომიკურლიტერატურაშიყველაზეკარგადააშესწავლილიდადებითიკორელაციასასკოლოგანათლების
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ხარისხსადაეკონომიკურგანვითარებასშორის,კერძოდკორელაციაწიგნიერებისადამათემატიკისსაწყის
უნარჩვევებსადაზრდასშორის.ამანშესაძლოაერთგვარადგაამარტივოსსასწავლოპროცესისშეფერხე
ბითგამოწვეულიშესაძლოზიანისროგორცშეფასება,ასევეშეფერხებებითგამოწვეულისირთულეებისდა
საძლევადსაჭიროღონისძიებათადაგეგმვადაგანხორციელება.აქვეისიცუნდაითქვას,რომუფროსკლა
სეთათვის სასწავლოპროცესის შეფერხება შესაძლოა უფრომძიმე შედეგების მატარებელი აღმოჩნდეს,
ვინაიდან მათყველაზე მალეუწევთშრომის ბაზარზე შესვლადა მათპრობლემების აღმოსაფხვრელად
უმცროსკლასელებზე ბევრად ნაკლებიდროაქვთ. ამ მასალაში ასეთი შესაძლებლობაცაა გააზრებული,
თუმცავინაიდანამეტაპზემიზანიაპრობლემისერთრომელიმეასპექტზეყურადღებისგამახვილება,ალ
ბათმეტადუპრიანიიქნებოდაშეზღუდულირესურსებისადადროისპირობებში,უმცროსკლასელთასაჭი
როებებზეაქცენტირება.ამიტომაც,ამეტაპზეალბათმიზანშეწონილიარაიმეშედარებითმარტივი,თუმცა
უკვეგამოყენებულიმოდელითოპერირება.კერძოდ,ესუნდამოხდესმოსწავლეთააკადემიურიმოსწრების
შეფასებითადამისიშედარებითშეფერხებამდელშედეგებთან,ასევემოსწავლეთაჯგუფებადდაყოფითდა
სხვადასხვაჯგუფებისშედეგებისერთმანეთთანშედარებით.

საქართველოში COVID19ის პანდემიის მიმდინარეობისას შექმნილი განათლების პროცესის შეფერხება
შესაძლებელიაორიშემადგენელიკომპონენტისჯამადმოვიაზროთ.პირველიკომპონენტიაპრობლემის
დადგომამდეარსებულისიტუაცია,რომელიცმსოფლიოსწამყვანიქვეყნებიდანსაქართველოსსისტემურ
ჩამორჩენასასახავს.ამაზრით,ქვეყანაუკვეკარგავდაეკონომიკურიზრდისმნიშვნელოვანპოტენციალს
იმისგამო,რომმოსწავლეთაკოგნიტიურიუნარჩვევებისასურველზედაბალიიყო.ამისშესაფასებლადამ
მასალაშისაკვლევმოდელადგამოყენებულიაერიკალანჰანუშეკისადალუდგერვიოსმანისკვლევებით
მიღებულიემპირიულიშედეგები2009წელსგამოქვეყნებულსტატიაში,,სასკოლოგანათლება,კოგნიტიური
უნარჩვევებიდალათინურიამერიკისზრდისგამოცანა“1. ასევეგამოყენებულიამათივემოდელი,რომე
ლიცსხვადასხვაქვეყნისემპირიულიშედეგებისანალიზითშემუშავდადაეკონომიკურიგანვითარებისადა
თანამშრომლობისორგანიზაციის(OECD)ეგიდითგამოქვეყნდასტატიაში,,განათლებისდაბალიშედეგე
ბისმაღალიეკონომიკურისაფასური.“2, ასევესტატიაში,,კოგნიტიურიუნარჩვევებისროლიეკონომიკურ
განვითარებაში“3.

მეორეც,უშუალოდCOVID19ისმიმდინარეობისასსწავლისშეფერხებითმიღებულიშესაძლონეგატიური
შედეგებისშესახებაზრიგამოთქმულიაცალკეულიექსპერტულიმოსაზრებებისადადასკვნებისსაფუძველ
ზე,რომლებიცსასწავლოწლისდაკარგვისათუშეფერხებისნეგატიურშედეგებსსამომავლოდხელფასები
სადაშემოსავლებისკლებასუკავშირებენ.

ამ მასალაში ასევე გამოყენებულია მოსწავლეთა საერთაშორისო შეფასების ანგარიშის  შედეგები 2018
წლისათვის.(ProgramforInternationalStudentAssessment(PISA),resultsfor2018).

საქართველოშიCOVID-19-მდეარსებული
სწავლებისხარისხიდატენდენციები
საერთაშორისოკვლევებისკონტექსტში

მოსწავლეთა საერთაშორისო შეფასების ანგარიშის (PISA)  შედეგებით 2018 წლისათვის საქართველოს
სასკოლოგანათლებისსისტემაშიგამოკვეთილიიყოორიფაქტორი.პირველი,კოგნიტიურიუნარჩვევების
ამსახველიშესაბამისიტესტებისშედეგებით,საქართველომნიშვნელოვნადჩამორჩებაროგორცეკონომ
იკურითანამშრომლობისადაგანვითარებისქვეყნებისსაშუალომაჩვენებლებს,ასევეPISAპროგრამაში
მონაწილედანარჩენიქვეყნებისუმეტესობასაც.მეორეფაქტორიიყოამჩამორჩენისგაღრმავება,რაც2015
წლიდანტესტებისშედეგებისგაუარესებაშიაისახა.

დიაგრამა#1აჩვენებსსაქართველოსმდგომარეობასOECDქვეყნებთანმიმართებაშიბოლოსამიპერიოდ
ისგანმავლობაში,როცაშესაბამისიგამოკითხვაჩატარდა.

1Schooling,cognitiveskills,andtheLatinAmericangrowthpuzzle,2009
2TheHighCostofLowEducationalPerformance;ThelongruneconomicimpactofimprovingPISAoutcomes,OECD2010
3TheRoleofCognitiveSkillsinEconomicDevelopment;EricA.HanushekandLudgerWoessmann;JournalofEconomicLiterature2008,46:3,607–668
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დიაგრამა#1.დიაგრამა#1. PISAტესტებისშედეგებისაქართველოსადაOECDქვეყნებისათვის(20062018წწ)
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წყარო:წყარო:GeorgiaCountryNotePISA2018Results

2015წელთანმიმართებაში,სამწუხაროდ,საქართველოშიუკანდახევაშეინიშნებაკოგნიტიურიტესტებისსა
მივემიმართულებით.მართალია,OECDსქვეყნებისსაშუალომაჩვენებელიცსტაგნაციასგანიცდის,მაგრამ
საქართველოსჩამორჩენაიმდენადდიდია,რომიმშემთხვევაშიცკი,თუOECDსმაჩვენებლებიარგაიზ
რდება,მისდაძლევას,დღევანდელიტემპებით,მინიმუმ50წელიდასჭირდება.ესნიშნავს,რომმთელიამ
დროისგანმავლობაშისაქართველოშიშესაძლებელზეგაცილებითნაკლებიეკონომიკურიზრდადაფიქ
სირდებაამშემაშფოთებელტენდენციასისიცუნდადავამატოთ,რომPISAგამოკითხვებშიმონაწილე78
ქვეყნიდანსაქართველოშედისსიისბოლოშიმყოფიქვეყნებისიმათეულში,რომლებშიცკითხვის,მათე
მატიკისადამეცნიერებისტესტებისგასაშუალოებულიშედეგი400ქულაზენაკლებია.ამასთანავე,საქარ
თველოჩამორჩებაგამოკითხვაშიმონაწილეუკლებლივყველაყოფილისაბჭოთაკავშირისადაყოფილი
სოციალისტურიბანაკისქვეყანას.4

აქვეუნდაითქვას,რომPISAსტესტებისშედეგებისგამოყენებისასსაჭიროაგარკვეულისიფრთხილისდაც
ვა,ვინაიდანტესტებისშედეგებისდინამიკაშიშესაძლებელიაარეკლილიიყოსმეთოდოლოგიურიცვლი
ლებებიდასხვაფაქტორები.ამიტომაც,ცხრილ#1შიწარმოდგენილიასაქართველოსჩამორჩენაOECDს
ქვეყნებიდან,როგორცპროცენტულიწილითავადOECDშედეგებისა.

ცხრილი#1.ცხრილი#1. საქართველოსჩამორჩენაOECDქვეყნებიდანტესტებისშედეგებისმიხედვით,OECD=100%

20122012 20152015 20182018
კითხვა 25.94% 18.33% 21.65%

მათემატიკა 22.97% 16.70% 18.78%
მეცნიერება 25.10% 14.91% 20.21%

წყარო:წყარო:GeorgiaCountryNotePISA2018Results



ცხრილი #1ის მიხედვით ჩანს, რომ საქართველოს მდგომარეობა შედარებით უმჯობესდებოდა 201215
წლებისპერიოდში,თუმცა,მოგვიანებითესტენდენციაგაუარესებითშეიცვალა,რასაცთავადOECDსაშუ
ალო შედეგების გაუარესების პერიოდიც ემთხვევა. ფაქტობრივად, 2018 წლის ვითარება საქართველოს
მდგომარეობისშესახებსახარბიელოსბევრსვერაფერსგვეუბნება.

ასეთიმდგომარეობაქმნისხანგრძლივივადითეკონომიკურიგანვითარებისშენელებისმკაფიოსაფრთხეს.

4https://factsmaps.com/pisa2018worldwiderankingaveragescoreofmathematicssciencereading/
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საფიქრალიაისიც,რომგაზრდილიგლობალიზაციისადასაერთაშორისოკონკურენციისპირობებშიგა
ნათლებისსაერთაშორისორეიტინგებშიდღესარსებულიჩამორჩენისაღმოფხვრათუსწრაფიტემპებით
უახლოესმომავალშიარდაიწყო,სამომავლოდამამოცანისგადაწყვეტასულუფრომეტადგაძნელდება.

დამაფიქრებელიაშედარებაყოფილისაბჭოთაკავშირისქვეყნებთან2018წლისშედეგებისმიხედვით(იხ.
ცხრილი#2).

ცხრილი#2.ცხრილი#2. საქართველოდაყოფილისაბჭოთაკავშირისცალკეულიქვეყნებიPISAტესტებისშედეგებისმიხედვით,2018წ

მათემატიკამათემატიკა მეცნიერებამეცნიერება კითხვაკითხვა საშუალოსაშუალო
აზერბაიჯანი 420 398 389 402.3
ბელარუსი 472 471 474 472.3

საქართველო 398 383 380 387
ყაზახეთი 423 397 387 402.3
მოლდოვა 421 428 424 424.3

რუსეთისფედერაცია 488 478 479 481.7
უკრაინა 453 469 466 462.7


წყარო:წყარო:https://factsmaps.com/pisa2018worldwiderankingaveragescoreofmathematicssciencereading/

აქთვალშისაცემიაქვეყანათაორიჯგუფიდაერთიქვეყანა,რომელიცმათშორისერთგვარსაშუალოად
გილსიკავებს.რუსეთისფედერაციის,ბელარუსისადაუკრაინისგანსხვავებადანარჩენიოთხიქვეყნისგან
ძალზეთვალსაჩინოაკოგნიტიურიტესტებისსამივეკომპონენტში.მოლდოვისრესპუბლიკაერთგვარშუ
ალედურადგილასაა,ხოლოკავკასიისრეგიონისორიქვეყანადაყაზახეთიმკვეთრადჩამორჩებალიდერ
თასამეულს.დამაფიქრებელიაის,რომსაქართველოსაგრძნობლადჩამოუვარდებააზერბაიჯანსაც(თუმ
ცა,აქგამოკითხულიამხოლოდბაქოდაარამთელიქვეყანა)დაყაზახეთსაც.ქვეყანათამთელსამჯგუფში
საქართველოერთადერთია,რომელიც400ქულასვერაგროვებსვერცერთიმიმართულებითდაგანსაკუთ
რებითჩამორჩებასხვებსმათემატიკასადამეცნიერებაში.

ერიკალანჰანუშეკისადალუდგერვიოსმანისსტატიაში,,სასკოლოგანათლება,კოგნიტიურიუნარჩვევები
დალათინურიამერიკისზრდისგამოცანა“წარმოდგენილია19862000წლებშიმსოფლიოსმსხვილრეგი
ონებშიეკონომიკურიზრდისადაკოგნიტიურიტესტებისმაჩვენებლებსშორისკორელაციისშედეგები(დი
აგრამა#2ქვემოთ).

დიაგრამა#2.დიაგრამა#2. კოგნიტიურიუნარჩვევებიდაეკონომიკურიზრდამსოფლიოსცალკეულირეგიონებისათვის19602000
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სამხ. 
აფრიკა

წყარო:წყარო:Schooling,cognitiveskills,andtheLatinAmericangrowthpuzzle,2009
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თუდიაგრამა#2სერთგვარსქემადმივიღებთსაქართველოსეკონომიკურიგანვითარებისპერსპექტივე
ბისმიახლოებითიშეფასებისთვისკოგნიტიურიტესტებისშედეგებთანკავშირში,აღმოჩნდება,რომდღევან
დელიშედეგებით,საქართველო,ლათინურიამერიკისქვეყნებისმსგავსად,რამდენიმეათწლეულისგან
მავლობაშიმსოფლიოსწამყვანრეგიონებზეგაცილებითნელა,გაიზრდება.ცხადიაასეთივითარება,მით
უმეტესსაკმაოდრთულიდემოგრაფიულისურათისგათვალისწინებით,მისაღებივერავითარშემთხვევაში
ვერიქნება.

ჰანუშეკისადავიოსმანისმოდელითსტატიაში,,განათლებისდაბალიშედეგებისმაღალიეკონომიკურისა
ფასური,“რომელიცამავტორთაადრინდელნაშრომებსეყრდნობა,გამოთქმულიადასკვნა,რომპოლონე
თისმსგავსად6წელიწადშიტესტებისსაშუალოშედეგებისგაზრდა25ქულითშემდგომიმატებისგარეშეცკი
დაახლოებით25%ითგაზრდისიმმოსწავლეთაშემოსავლებსმათიშრომითისაქმიანობისბოლოს,რომ
ლებსაცესგაუმჯობესება ეხება. კოგნიტიურიტესტებისშედეგებისუფროსწრაფიზრდადაკავშირებულია
ზრდისმაჩვენებლებისკიდევუფროსწრაფაქსელერაციასთან.ავტორებისგათვლებით,20წლისგანმავ
ლობაშიკოგნიტიურიტესტებისჩამორჩენაში100ქულისაღმოფხვრა20წლისგანმავლობაშიიმმოქალაქე
თათვის,რომლებმაცამჟამადმოსწავლეებიარიანდამოგვიანებითშევლენშრომისბაზარზემთელიმათი
შრომისუნარიანისიცოცხლისდასასრულსსაბაზისომაჩვენებელთანშედარებით80%ითმეტშემოსავალს
ნიშნავს.აქედანგამომდინარე,კოგნიტიურიტესტებისშედეგებისგაუარესება,თუკიესმოხდება,შესაძლებე
ლიაშემოსავლებისადაშესაბამისად,ეკონომიკურიზრდისთანაზომადშემცირებაშიაისახოს.

ცხადია, ზემოთმოყვანილი მსჯელობა ერთგვარი აბსტრაქციაა, რადგან გრძელვადიანი ეკონომიკური
ზრდადამოკიდებულიამრავალიეკონომიკური,სოციალური,პოლიტიკურითუსხვაფაქტორებისრთულ
ურთიერთქმედებაზე.მიუხედავადამისა,გამართლებულიაგამოითქვასმოსაზრება,რომკორონავირუსის
პანდემიისმიმდინარეობისასსასწავლოპროცესისშეფერხებამსავსებითშესაძლებელიაშექმნასგანათ
ლებისსფეროშისტაგნაციისრეალურისაფრთხე,რაცშესაძლოააისახოსეკონომიკურიგანვითარებისსე
რიოზულ,ხანგრძლივვადიანშენელებაში.

ჯერჯერობით,საქართველოშიპანდემიითგამოწვეულიშეფერხებებისშემდეგ არდადგენილია,თურამ
დენადნეგატიურადაისახაისმოსწავლეთააკადემიურმოსწრებაზე.მიუხედავადამისა,ალბათმიზანშეწო
ნილიაშესაძლებლობისფარგლებშისწრაფადჩატარდესშესაბამისიშეფასება,რათასახელმწიფოუკეთ
მომზადებულიიყოსშეფერხებებითმიღებულიშესაძლოპრობლემებისაღმოსაფხვრელად.

სასწავლოპროცესისშეფერხების
რაოდენობრივიასპექტისშეფასება
საერთაშორისოკვლევებისკონტექსტში

კორონავირუსისპანდემიისასსწავლებისშეფერხებისშედეგებისფორმალურიშეფასებასაქართველოში
ჯერარგანხორციელებულა.იგივეითქმისმსოფლიოსმრავალსხვაქვეყანაზეც,სადაციგივეპრობლემა
მწვავედდგას.ამთვალსაზრისითსაინტერესოამასწავლებლების,მშობლებისადაექსპერტებისწინასწა
რიშეფასებებისგაცნობა.საგანმანათლებლოპორტალedu.aris.geზე2020წლის29დეკემბერსგამოქვეყ
ნდა სტატია სათაურით „დისტანციური სწავლების მომავალი ქართული განათლების სისტემაში, არსებუ
ლიპრობლემებიდაგაჩენილიშესაძლებლობები.“სტატიაშიგამოთქმულიააზრი,რომ202021სასწავლო
წლისპირველისემესტრისმთლიანადონლაინრეჟიმშიჩატარებამხელშესახებიდადებითიშედეგებივერ
მოიტანა. გამოკითხულ მასწავლებელთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ სწავლებისდისტანციურფორმას სა
ქართველოშიმხოლოდგანსაკუთრებულშემთხვევაშიაქვსმომავალიდამისდასანერგადსაქართველო
არცმატერიალურად,არცკვალიფიკაციითდაარცმორალურადარისმზად.ამასგარდა,მასწავლებლები
აღნიშნავენ მოსწავლეთაგადაღლას, შემცირებულმოტივაციას მაღალკლასებშიდასხვა პრობლემებს.
მასწავლებელთააზრსიზიარებენმშობლებიდააღნიშნავენ,რომმათი,ბავშვებისადამასწავლებლების
ძალისხმევისადამონდომებისმიუხედავად,ისურვებდნენ,რომასეთსაგანგებოვითარებაშისწავლისაუც
ილებლობამომავალშიაღარასოდესგანმეორდეს.
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განათლებისექსპერტისიმონჯანაშიამიიჩნევს,რომსწავლებისახალიმეთოდისშემაფერხებელიფაქტო
რებიაშესაბამისმატერიალურიბაზისადამეთოდოლოგიისარქონა,ასევეარათანმიმდევრულიმიდგომები
სახელმწიფოსმხრიდან.ბატონიჯანაშიასაზრით,დისტანციურისწავლებაქმნისახალიტექნოლოგიებისა
დამიდგომებისსასწავლოპროცესებში,,ჩაშენების“შესაძლებლობას,რაცგამოიხატებადისტანციურისწავ
ლებისმეთოდებისდანერგვადახვეწისათვისმაღალმთიანიდამოწყვეტილისოფლებისმოსწავლეთათ
ვის,აგრეთვეიმბავშვებისათვის,ვისაცმასწავლებელიამათუიმმიზეზითდროებითარჰყავთ.ექსპერტის
აზრით,დისტანციურისწავლებისშემოღებამერთგვარადდააჩქარამასწავლებლებისმიერახალიტექნო
ლოგიებისათვისებადაამავედროს,მშობლებსაცუფრომკაფიოწარმოდგენაშეუქმნაიმისშესახებ,თუ
როგორსწავლობსმათიშვილი.ბატონიჯანაშიასმიერაღწერილიშესაძლებლობებისაკმაოდლოგიკუ
რადდამიმზიდველადგამოიყურება,თუმცაექსპერტიიქვედასძენს,რომსაბოლოოჯამში,სავარაუდოდ,
გაუარესდებაარამხოლოდმოსწავლეთაშედეგები,არამედთავადსასწავლოპროცესი.სასწავლოპრო
ცესისგაუარესებაკიუკვექმნისგანვითარებულიქვეყნებისაგანსაქართველოსჩამორჩენისგაღრმავებისა
დამისიგახანგრძლივებისრეალურსაფრთხეს,

ცხადია,გარეშეპირთათვისაცცხადია,რომსასწავლოპროცესისმთლიანადონლაინრეჟიმშიგადატანამ
მინიმუმამდედაიყვანასოციალიზაციისელმენტი,რაცმასწავლებლისადამოსწავლის,ასევემოსწავლის
სხვა მოსწავლეებთან ურთიერთობის შედეგადსწავლისმნიშვნელოვანი ელემენტია. მოსწავლეებს აშკა
რადმოაკლდათცოდნისადანასწავლისგაზიარების,ასევედაწინაურებულიმოსწავლეებისგამოცდილე
ბასადაშედეგებზეუშუალოდაკვირვებისშესაძლებლობა.სათქმელიაისიც,რომონლაინსწავლებამცალ
კეულშემთხვევებშიისიცგამოიწვია,რომმოხდამოსწავლეთაერთგვარინიველირებადაშემცირდათავის
გამოჩენისსტიმულები.საბოლოოჯამში,ცოდნისსოციალურიმექანიზმებით,უშუალოურთიერთობითშე
ძენისადაგაღრმავებისშესაძლებლობებმა,მათშორის,ეგრეთწოდებულმაუსიტყვოარაცხადმაცოდნამ
(tacitknowledge),ერთგვარადდაკარგესმნიშვნელობა.ესჯერჯერობითფორმალურადარდადასტურებუ
ლა,თუმცაცხადია,რომმნიშვნელოვანნეგატიურფაქტორადიქცადასერიოზულყურადღებასმოითხოვს.

სასწავლოპროცესისშეფერხებებისაქარვეთლოშიგასულიწლისპირველიმარტიდანდაიწყო.განათლე
ბისსამინისტროსინფორმაციით,201920წლებისსასწავლოკალენდრის172დღიდანშეფერხებებზემოდის
65დღე,რაცერთმესამედზემეტსშეადგენს.202021სასწავლოწლისგანმავლობაშიუმცროსკლასელები
სათვის(IVIკლასები)პირველისემესტრისმხოლოდნახევარზენაკლებშიიყოშესაძლებლობასწავლების
საკლასოოთახშიგანახლებისა.სხვაკლასებისათვისსაკლასოოთახებშისწავლებისგაგრძელებისშესაძ
ლებლობა,პრაქტიკულადარშექმნილა.ფაქტობრივად,სწავლისპროცესისდარღვევამეტნაკლებადშე
ეხოყველამოსწავლეს.დღეისათვისშესაძლებელიამხოლოდგარკვეულიდაშვებებისგაკეთებაიმასთან
დაკავშირებით,თუფორმალურისასკოლოწლისნაწილი,,დაიკარგა.“ასეთიზომისზუსტიდადგენაბევრი
ობიექტურითუსუბიექტურიფაქტორისგათვალისწინებით,მეტადრთულია,მაგრამშესაძლებელიააპრობი
რებულიმოდელებისადაუახლესიკვლევებისსაფუძველზეცალკეულიპირველადიშეფასებებისგაკეთება.

დიაგრამა#3.დიაგრამა#3. სკოლებისმოსწავლეთარიცხოვნობასაქართველოში
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წყარო:წყარო:საქსტატი
დიაგრამა#3აჩვენებს201020წლებშისაქართველოსსაშუალოსკოლების(როგორცსაჯარო,ისეკერძო)
მოსწავლეთარიცხოვნობისდინამიკასასაკობრივიჯგუფებისმიხედვით.საინტერესოა,რომდროთაგან
მავლობაშიმცირდებასაშუალოგანათლებისსრულადმიმღებთარიცხოვნობა.ესგრძელვადიანიდემოგ
რაფიულიტენდენციებითუნდაიყოსგამოწვეული,თუმცადამაფიქრებელიაიმთვალსაზრისით,რომმოსახ
ლეობისრიცხოვნობისშემცირებისადადაბერებისტენდენციებიკიდევუფროდიდმნიშვნელობასშესძენს
ადამიანურ კაპიტალსდა აქედან გამომდინარე,დროთაგანმავლობაში უფროგაიზრდება „დაკარგული“
სასწავლოწლისნაწილისფასი.

ავტორთაჯგუფისტატიაში „სკოლებისდახურვის კოვიდ19ისფასი“TheCOVID19 cost of school closures5,
აკეთებენდაშვებას,რომმოსწავლისათვისსასკოლოგანათლებისყოველიდამატებითიწელიშრომითი
შემოსავლის10%სშეადგენს.ფაქტობრივად,სკოლებისდახურვისადასწავლებისშეფერხებისხანგრძლი
ვობისშეფასებითდღეებშიანთვეებში,შესაძლებელიამიღებულიეკონომიკურიზარალისმიახლოებითი
შეფასება,რაცერთგვარისაწყისიწერტილიიქნებამომავალიჩაღრმავებულიკვლევებისათვის.

დიაგრამა#3ისმიხედვით,112კლასისდაახლოებით600ათასმოსწავლესშეეხოსასწავლოპროცესის
შეფერხებით გამოწვეული სირთულეები. ცხრილ #3ში წარმოდგენილია ჰიპოთეტიკურიდაშვებები. წარ
მოდგენილიადაქირავებითდასაქმებულთაწლიურინომინალურიხელფასიდამშპ2020წლისპირველადი
მონაცემებით,ასევეხელფასისზრდისჰიპოთეტიკურიწლიურინაზარდი,დისკონტისფაქტორიდამოსაწავ
ლეთარიცხვი,ვისაცსწავლისშეფერხებაშეეხო.

ცხრილი#3.ცხრილი#3. დაშვებები

დაქირავებითდასაქმებულისსაშუალოწლიურიხელფასი2020წელს(ლარი) 14,640

ნომინალურიხელფასისწლიურიიპოთეტურინაზრდი 5%

სამუშაოკარიერისხანგრძლივობა(წელი) 45

დისკონტისფაქტორი 3%

მოსწავლეთადაახლოებითირიცხვი,ვისაცსწავლისშეფერხებაშეეხო 600,000

დღევანდელინომინალურიმშპ(000)ლარი 49,400,000

წყარო:წყარო:საქსტატი

ცხრილი#4აჩვენებსშესაძლოჰიპოთეტიკურდანაკარგებსდღევანდელნომინალურმშპსთანმიმართე
ბაშიცხრილ#3ისდაშვებებით.

ცხრილი#4.ცხრილი#4. საილუსტრაციოგაანგარიშებები

სასწავლოწლისსასწავლოწლის
მთლიანადმთლიანად
დაკარგვადაკარგვა

სასწავლოწლისსასწავლოწლის
ნახევრისნახევრის
დაკარგვადაკარგვა

სასწავლოწლისსასწავლოწლის
მესამედისმესამედის
დაკარგვადაკარგვა

წლიურიხელფასისდანაკარგი 10% 5% 3%

ჯამურიდისკონტირებულიდანაკარგიყველა
მოსწავლისათვის(000) 61,979,288 30,989,644 18,593,786

დანაკარგი45წლიანიპერიოდისგანმავლობაში,
როგორცდღევანდელიმშპ-ს% 125.36% 62.73% 37.64%

ერთიშეხედვით,ამჰიპოთეტურიგათვლებითდანაკარგებიდიდიარარის,მაგრამამავედროსარუნდა

5https://www.brookings.edu/blog/educationplusdevelopment/2020/04/29/thecovid19costofschoolclosures/
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დაგვავიწყდეს,რომსაკმაოდკონსერვატიულადარისაღებულიხელფასებისწლიურინაზრდი.გარდაამ
ისა,გასათვალისწინებელია,რომაქმოყვანილიგათვლებიმხოლოდსასწავლოწლისრაოდენობრივდა
ნაკარგებსეხებადაარითვალისწინებსკოგნიტიურიუნარჩვევებისგაუარესებისშესაძლებლობას,რაცუფ
რომწვავეპრობლემაა.რაცყველაზემნიშვნელოვანია,აქიგნორირებულიასწავლისხარისხისშესაძლო
ხანგრძლივვადიანიგაუარესებისშედეგებიდაანალიზიეხებამხოლოდმათ,ვინცამჟამადაადაზარალე
ბულისწავლისშეფერხებით.ამავედროს,ზემოთმოყვანილიგათვლებიქმნისერთგვარწარმოდგენასიმის
შესახებ,თუროგორუნდაწარიმართოსმომავალშიკვლევებიშესაძლოდანაკარგებისშესახებდაროგორ
სჯობსმათივიზუალიზაცია.

დასკვნა
დღეისათვისეკონომიკურლიტერატურაშიუკვესაკმარისადდაგროვდამასალაიმაზე,რომპანდემიისშე
დეგადმიღებულიზარალიგანათლებისსექტორში,განსაკუთრებითკისასკოლოგანათლებისეტაპზესაკ
მაოდშესამჩნევიიქნება.ამსტატიაშიმოყვანილიაამშესაძლოზარალისმხოლოდორიასპექტი,კერძოდ
შეფერხებისრაოდენობრივიდახარისხობრივიასპექტები,რაცგამოხატულიაშესაბამისად,შეფერხებების
ხანგრძლივობაშიდააკადემიურიმოსწრებისადამოსწავლეთაუნარჩვევებისშესაძლოშემცირებაში(სა
ერთაშორისომოდელებსადაკვლევებისშედეგებზედაყრდნობით).მასალაშიარარისსაუბარისწავლი
სადმიწვდომაშიუთანასწორობისზრდისასპექტზე,მასწავლებლებისგადამზადებისაუცილებლობაზედა
სხვასაკითხებზე,რაცდამატებითკვლევებსმოითხოვს.არასრულიინფორმაციისპირობებშიცკიჩანს,რომ
განათლებისსექტორისდანაკარგები,ხელშესახებიიქნებადარეაგირებასმოითხოვს.

სწავლისშეფერხებისრაოდენობრივიასპექტი2020წლისმარტიდანმოყოლებულისაკმაოდდიდიდასაკ
მაოდრეალისტურია მოსწავლეთათითოეული კოჰორტისათვის სასწავლო წლის ნახევარზე მეტის ,,და
კარგვის“საფრთხეშეიქმნას.სავარაუდოდ,ესდანაკარგიუფროთვალშისაცემიიქნებამოსწავლეთამცი
რეწლოვანინაწილისათვის,ვინაიდანსწავლისთითოწლისმარგინალურიღირებულებამათთვისუფრო
მაღალია,ვიდრეუფროსკლასელთვის(თუმცა,ესდაშვებაერთგვარადსაკამათოა).ხარისხობრივიდანა
კარგები,საერთაშორისოშეფასებებისადასხვაქვეყნებისგამოცდილებისსაქართველოზეგადმოტანით,
ასევეექსპერტულიშეფასებებით,ასევესაკმაოდსერიოზულიშეიძლებაგამოდგეს.

ზემოთმოყვანილიმხოლოდორიფაქტორისკომბინირებაქმნისშრომისბაზარზეახლომომავალშიკვა
ლიფიციურიკადრებისდეფიციტისშემდგომიგამწვავებისსაფრთხეს.ჰარვარდისუნივერსიტეტისეკონომ
იკურისირთულისატლასის(AtlasofEconomicComplexity)მონაცემებით,გასულათწლეულშისაქართველომ
საკმაოდსწრაფადაიმაღლარეიტინგიდამისიეკონომიკისსტრუქტურამნიშვნელოვნადგართულდა.მი
უხედავადამისა,საქართველოსეკონომიკაჯერკიდევრჩებაეგრეთწოდებული,,ფაქტორულიზრდის“ეტ
აპზედაშემდგომშიმაღალიეკონომიკურიზრდისმისაღწევადაუცილებელიიქნებაეკონომიკისსტრუქტუ
რისადაექსპორტისმეტიდივერსიფიკაცია.ესამოცანებიკისულუფრომეტადმოითხოვსკვალიფიციურ
მუშახელს,რაცთავის მხრივ, საგანმანათლებლოსფეროსგამართულიმუშაობის გარეშე შეუძლებელია.
როგორცმასალაშიანავარაუდევი,ნამდვილადარიქნებაგამართლებულიგასულდამიმდინარეკალენ
დარულწლებშისასწავლოპროცესისშეფერხებისშედეგადმიღებულიდარტყმისუგულვებელყოფა.შესას
წავლიაამდარტყმისმასშტაბისადასიმწვავისშესახებსათანადოწარმოდგენისრაცშეიძლებასწრაფად
შექმნა,რათათავიდანიქნასაცილებული/შერბილდესსაქართველოსგრძელვადიანიეკონომიკურიზრდის
შენელებისადასტაგნაციისსაფრთხე.

რეკომენდაციები
ასეთისაფრთხისთავიდანასაცილებლადმიზანშეწონილიაგადაიდგასნაბიჯებიშემდეგირამდენიმემი
მართულებით:

1. ზუსტად შეფასდეს სწავლის შეფერხებისრაოდენობრივი ასპექტი შესაბამისი მეთოდოლოგიით,
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რაცმხედველობაშიმიიღებსშეზღუდვებისხანგრძლივობასდროში,ასევესკოლებისთავისებურე
ბებსგათვალისწინებით(მოწყვეტილიდამთიანიდასახლებები,ტექნიკურიაღჭურვილობისხარის
ხი,ეთნიკურიჯგუფები,სხვაფაქტორები);

2. დაიწყოსმოსწავლეთაკოგნიტიურიუნარცჩვევებისშეფასებაასაკობრივიჯგუფებისმიხედვითდა
შეფასდესმოსწავლეთაჩამორჩენამიღებულიკრიტერიუმებისგათვალისწინებით;

3. ჩატარდესმშობლების,მასწავლებლებისადამოსწავლეთაგამოკითხვასწავლისშეფერხებისრა
ოდენობრივიდახარისხობრივიასპექტებისმეტნაკლებადსრულადაღწერისმიზნით.მხოლოდ
კოგნიტიურიუნარჩვევებისშეფასებაშექმნილისიტუაციიისგასაანალიზებლადსაკმარისიარარ
ის,ვინაიდანშესაძლოაადგილიჰქონდესსასწავლოპროცესთანდაკავშირებულიბევრიკულტუ
რული,სოციალურითუეკონომიკურიფაქტორისცვლილებას,რაცთავისმხრივ,სამომავლოაკ
ადემიურმოსწრებაზეცაისახება;

4. შემუშავდესკონკრეტულისქემებიანგეგმებიიმისათვის,რათამოსწავლეთაუმეტესობასჰქონდეს
შესაძლებლობაციფრულტექნოლოგიებთანმეტნაკლებადთანაბარიწვდომისა.გამოვლინდეს
ჩამორჩენილირეგიონებითუსოციალურიჯგუფები,რომლებსაცესაჭიროებათდახმარება;

5. დაიწყოსსპეციალურიმსჯელობაიმისშესახებ,თურაშეიძლებაგაკეთდესიმმოსწავლეთააკად
ემიურიმოსწრებისგასაუმჯობესებლად,ვისიპერსპექტივებიცსწავლისშეფერხებამდააზიანა.
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