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ანო ტა ცია
კო ვიდ-19-თან და კავ ში რე ბუ ლი გლო ბა ლუ-

რი პან დე მია გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლურს 
ხდის არა მარ ტო მო სახ ლე ო ბის სა მე დი ცი ნო და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა კი თხებს, უმუ შევ რო-
ბი სა და და საქ მე ბის პრობ ლე მა ტი კას, არა მედ 
სწავ ლე ბი სა და გა ნათ ლე ბის პრო ცე სის, ცოდ-
ნის გა და ცე მის ორ გა ნი ზა ცი ულ და მე თო დურ, 
სა მეც ნი ე რო და სტუ დენ ტუ რი კო ლექ ტი ვე ბის 
ფორ მი რე ბი სა და ურ თი ერ თო ბის სა კი თხებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბა  დიდ წი ლად გა ნა პი რო-
ბებს არა მარ ტო სა მეც ნი ე რო და სას წავ ლო პრო-
ცე სე ბის, არა მედ შრო მის ბაზ რის ფორ მი რე ბის 
და გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვებს. 

შე სა ვა ლი

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ამ გა მო იწ ვია ეკო-
ნო მი კუ რი კრი ზი სი და მო თხოვ ნა- მი წო დე ბის 
საგ რძნო ბი შემ ცი რე ბა. მან მძლავ რი ბიძ გი მის-
ცა ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა-
რე ბას და მათ მა სობ რივ გა მო ყე ნე ბას, უფ რო 
მე ტიც - ეკო ნო მი კუ რი ციკ ლის ახა ლი გრძე ლი 

სწავ ლე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის ფორ მა ტის ტრან სფორ მა ცია 
კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის პი რო ბებ ში

იო სებ არ ჩვა ძე
ეკო ნო მი კის დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, ქუ თა ი სის უნი ვერ სი ტე ტი, სა ქარ თვე ლო 

ioseb.archvadze@unik.edu.ge 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ა, დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბა, ონ ლა ინ ურ თი-

ერ თო ბე ბი,  აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი, გა უ ცხო ე ბა.  

J.E.L. classification: A29, E32, F68

ტალ ღის და წყე ბას. იგი მსოფ ლიო თა ნა მე გობ-
რო ბის ერ თგვა რი შე მოწ მე ბა ცაა და გა მოწ ვე ვაც 
- თუ რამ დე ნად შეს წევს უნა რი სწრა ფად და 
ეფექ ტი ა ნად მო ახ დი ნოს  ეკო ნო მი კის გა ციფ-
რე ბა, გა და იყ ვა ნოს წარ მო ე ბა ახალ ტექ ნო ლო-
გი ურ სა ფე ხურ ზე, რო მელ საც მო აქვს ფი ზი კუ-
რი, ციფ რუ ლი და ბი ო ლო გი უ რი ტექ ნო ლო გი-
ე ბის სინ თე ზი, ანუ, მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს მე ო თხე ინ დუს ტრი უ ლი რე-
ვო ლუ ცი ა. 

წარ მო ე ბის, შრო მი სა და სწავ ლის, პრო ცე სის 
ორ გა ნი ზე ბის თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ-
ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ფორ მე ბი ემ სა ხუ რე ბა ორ 
ძი რი თად მი ზანს - მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პა რა-
მეტ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და მო სახ ლე ო ბის 
კე თილ დღე ო ბის ზრდას. სწო რედ აღ ნიშ ნულ 
კონ ტექ სტში უნ და გან ვი ხი ლოთ ტექ ნო ლო გი-
უ რი პრო ცე სე ბის ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბა სწავ ლა- 
გა ნათ ლე ბა სა და სა მეც ნი ე რო- სა წარ მოო პრო-
ცე სებ ში, სა დაც ეს ტექ ნო ლო გი ე ბი, სწავ ლე ბის, 
საქ მი ა ნო ბი სა და შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის 
ოპ ტი მა ლუ რი ფორ მე ბის ძი ე ბას „ცდე ბი სა და 
შეც დო მე ბის“ მე თო დის გა მო ყე ნე ბით ახორ ცი-
ე ლე ბენ. (არ ჩვა ძე, 2020:46) 
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ინ ტერ ნე ტი, ტე ლე სა კო მუ ნი კა ციო თა ნა მედ-
რო ვე სა შუ ა ლე ბე ბი უკ ვე იძ ლე ვი ან შე საძ ლებ-
ლო ბას  სა ზო გა დო ე ბის და ინ ტე რე სე ბულ მა 
წევ რებ მა მი მარ თონ სპე ცი ა ლურ ღია ონ ლა ინ -
კურ სებს თა ვი ან თი ამ ჟა მინ დე ლი თუ სა ინ ტე-
რე სო, პერ სპექ ტი უ ლი  სპე ცი ა ლო ბის მი ხედ-
ვით, სა კუ თა რი ცოდ ნი სა და და ოს ტა ტე ბის 
(და ხე ლოვ ნე ბის) გა საღ რმა ვებ ლად. კო რო ნა ვი-
რუ სის პან დე მი ამ დე ასე თი კურ სე ბის მსმე ნელ-
თა რა ო დე ნო ბა გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბაზ რო ეკო-
ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნებ ში ფაქ ტობ რი ვად უკ ვე 
უტოლ დე ბო და უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის 
სტუ დენ ტთა რა ო დე ნო ბას, უახ ლო ეს წლებ ში 
კი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა და ა ჭარ ბებს მას.  ეს სრუ-
ლად ეწე რე ბა სწრა ფი ტექ ნო ლო გი უ რი ცვლი-
ლე ბე ბით გა მოწ ვე ულ  life-long learning (სწავ-
ლე ბა მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე) ტრენ დში, 
რო მე ლიც ფაქ ტობ რი ვად უკარ გავს სა მი დღემ-
ჩიო სტა ტუსს „შე ძე ნილ პრო ფე სი ას“. შე სა ბა მი-
სად, გლო ბა ლუ რი პან დე მია გან სა კუთ რე ბით 
აქ ტუ ა ლურს ხდის უმუ შევ რო ბი სა და და საქ მე-
ბის სა კი თხებს, მათ შო რის დის ტან ცი უ რი საქ-
მი ა ნო ბის ფორ მა ტი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის, 
სწავ ლი სა და გა ნათ ლე ბის პრო ცეს თან მათ და-
კავ ში რე ბას. 

გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის არას რულ ერ თი 
წლის თავ ზე უკ ვე ცალ სა ხად შე იძ ლე ბა და ვას-
კვნათ, რომ პრაქ ტი კუ ლად უკ ვე მნიშ ვნე ლოვ-
ნა დაა შეც ვლი ლი სწავ ლე ბის მოძ ვე ლე ბუ ლი  
(ა უ დი ტო რუ ლი ლექ ცი ე ბი და სე მი ნა რე ბი) 
ფორ მე ბი. უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებს „სწრა ფი 
ჭად რა კის“ რე ჟიმ ში უხ დე ბათ სას წავ ლო მე თო-
დი კე ბის სე რი ო ზუ ლი გა და მუ შა ვე ბა და სწავ-
ლე ბის ტრა დი ცი ულ ფორ მებ ზე დიდ წი ლად 
უა რის თქმა. - ლექ ცი ე ბის ფორ მა ხომ ფაქ ტობ-
რი ვად არ შეც ვლი ლა XVI–XVII სა უ კუ ნე ე ბი-
დან. 

COVID-19-მა „გზა გა უხ სნა“ სწავ ლე ბი სა და 

საქ მი ა ნო ბის დის ტან ცი ურ ფორ მას. ონ ლა ინ 
გაკ ვე თი ლებს, ლექ ცი ებს, ვი დე ო თათ ბი რებს, 
რომ ლებ საც პან დე მი ამ დე, რო გორც წე სი, ეპი-
ზო დუ რი ხა სი ა თი ჰქონ დათ, პან დე მი ის პი რო-
ბებ ში კი მა სობ რი ვი ხა სი ა თი მი ე ცათ. 

რა თქმა უნ და, სწავ ლე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის 
დის ტან ცი ურ, ონ ლა ინ ფორ მას თა ვი სი უპი რა-
ტე სო ბე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, ეფექ ტი ა ნო ბის 
ზღვრუ ლი დო ნე და შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა აჩ ნი ა, 
თუმ ცა გვსურს ქვე მოთ  აქ ცენ ტი გა ვა კე თოთ 
უშუ ა ლოდ გა და ცე მუ ლი ცოდ ნის ეფექ ტი ა ნო-
ბა სა და ამ ას პექ ტით ონ ლა ინ ფორ მა ტის გა მო-
ყე ნე ბის მო სა ლოდ ნელ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-
კურ შე დე გებ ზე. 

ცოდ ნა მრა ვალ ფუნ ქცი უ რი ინ სტრუ მენ ტი ა, 
რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც ადა მი ა ნი ამა თუ იმ 
ამო ცა ნის გა დაჭ რას არ თმევს თავს. ამის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბამ უნ და 
შე ა ი ა რა ღოს ახალ გაზ რდა ცოდ ნით, რო მელ საც 
ექ ნე ბა არა უბ რა ლოდ ინ ფორ მა ცი უ ლი დატ-
ვირ თვა, არა მედ მა ღა ლი გა მო ყე ნე ბი თი ღი რე-
ბუ ლე ბა და შე სა ბა მი სი უნარ -ჩვე ვე ბი. (გვახ სენ-
დე ბა ცნო ბი ლი საბ ჭო თა სა ტი რი კო სი მსა ხი ო-
ბის არ კა დი რა ი კი ნის რეპ რი ზა, რო მელ შიც ის 
წარ მო ე ბის ხელ მძღვა ნე ლის სა ხე ლით მი მარ-
თავს მას თან სა მუ შა ოდ მი სულ ახალ ბე და სპე-
ცი ა ლის ტებს: „და ი ვი წყეთ ინ დუქ ცია და დე-
დუქ ცი ა, აწარ მო ეთ პრო დუქ ცი ა!“ – ავტ.)

პან დე მი ის პი რო ბებ ში კი ამ ამო ცა ნე ბის აღ-
სრუ ლე ბას სე რი ო ზუ ლი საფ რთხე ექ მნე ბა:  ირ-
ღვე ვა სწავ ლე ბის, ცოდ ნის გა და ცე მის ტრა დი-
ცი უ ლი ფორ მე ბი და საკ მა ოდ ბუნ დო ვა ნი ხდე-
ბა ბაზ რის მო თხოვ ნე ბი ეკო ნო მი კის სე რი ო ზუ-
ლი შე კუმ შვის გა მო. ამ გვა რი მდგო მა რე ო ბის 
გა მო უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა  ქვე მოთ დაშ ვე ბუ ლი 
სპი რა ლის მსგავს  ორ ბი ტა ზე იმ ყო ფე ბა: ერ თი 
მხრივ, ონ ლა ინ სწავ ლე ბა ზო გავს სახ სრებს აუ-
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დი ტო რი ებ ზე, მათ შე ნახ ვა -ექ სპლუ ა ტა ცი ა ზე, 
მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, ეს ნიშ ნავს სტუ დენ ტთა 
შე სა ბა მი სი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა საც, მა თი მო-
ბი ლუ რო ბის გეგ მე ბის შე სა ბა მის კო რექ ტი რე-
ბა საც, რაც მო ი თხოვს რო გორც სას წავ ლო და-
წე სე ბუ ლე ბე ბის ად მი ნის ტრა ცი ის, ისე სა ხელ-
მწი ფოს მხრი დან ახ ლე ბუ რი, შეც ვლი ლი სას-
წავ ლო- სა გან მა ნათ ლებ ლო და ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას. ფაქ ტობ რი ვად, სულ 
უფ რო მწვა ვედ ის მე ბა სა კი თხი, რომ სა ხელ-
მწი ფო უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის შე მო სავ-
ლე ბი და ფი ნან სე ბი რაც შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბად 
იყ ვნენ და მო კი დე ბუ ლი სტუ დენ ტთა (მა თი 
მშობ ლე ბის, ახ ლობ ლე ბის, სპონ სო რე ბის, და 
სხვ.) მი ერ სწავ ლის და ფი ნან სე ბა ზე. - აღ ნიშ-
ნუ ლი ხარ ჯე ბი თა ვის თავ ზე მთლი ა ნად უნ და 
აი ღოს სა ხელ მწი ფომ, რაც მოს პობს ჩა მორ ჩე ნი-
ლი და უდის ციპ ლი ნო სტუ დენ ტე ბის შე სა ბა-
მის კონ ტინ გენ ტში და ტო ვე ბის (შე ნარ ჩუ ნე ბის) 
მო ტივს და საგ რძნობ ლად გაზ რდის მათ და მი 
მო თხოვ ნი სა და სწავ ლე ბის ხა რისხს. 

რა ად გი ლი შე იძ ლე ბა და ი კა ვოს პან დე მი ის 
პი რო ბებ ში  ონ ლა ინ სწავ ლე ბამ?

ზო გა დად (-პან დე მი ას თან კონ ტექ სტში მოხ-
სე ნი ე ბის გა რე შე), ონ ლა ინ ფორ მა ტით სწავ ლე-
ბის პრო ცე სის უპი რა ტე სო ბა ცალ სა ხაა სწავ ლე-
ბის იმ სპე ცი ა ლო ბე ბით, რო მელ თა ძი რი თა დი 
საქ მი ა ნო ბა ასე ვე ონ ლა ინ რე ჟიმ ში გან ხორ ცი ე-
ლე ბის  პერ სპექ ტი ვით ხა სი ათ დე ბა. მაგ რამ არ 
უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ ონ ლა ინ ფორ მა ტი 
სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის სპე ცი ფი კუ რი, 
ფაქ ტობ რი ვად კი სუ რო გა ტუ ლი ფორ მაა და მას 
ნაკ ლე ბად მოყ ვე ბა პრო ფე სი უ ლი და პი როვ ნუ-
ლი თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა და კო მუ ნი კა ბე ლუ-
რო ბა. ასე რომ, ბა გი რის გა და ჭიმ ვის ნაც ვლად 

სწავ ლე ბის ონ ლა ინ და ოფ ლა ინ ფორ მებს შო-
რის აუ ცი ლე ბე ლია მათ შო რის ოპ ტი მა ლუ რი 
თა ნა ფარ დო ბის მო ძებ ნა - ურ თი ერ თჩა ნაც ვლე-
ბის ნაც ვლად ურ თი ერ თშევ სე ბის კონ ტექ სტით. 

უმაღ ლე სი სკო ლე ბი, უნი ვერ სი ტე ტე ბი 
COVID-19-მა ორ მა გი დარ ტყმის საფ რთხის წი-
ნა შე და ა ყე ნა: ერ თი მხრივ, ონ ლა ინ სწავ ლე ბა 
ამ ცი რებს, რო გორც უკ ვე ით ქვა,  აუ დი ტო რი-
ე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას, ამ უკა ნას კნე ლებ ზე მო-
თხოვ ნი ლე ბას, გაჩ ნდა ცდუ ნე ბა, რომ სა ლექ-
ციო დარ ბა ზებს შე ეც ვა ლოთ პრო ფი ლი და 
აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია სრუ ლად ეწე რე ბა ზო-
გა დად სა ო ფი სე ფარ თე ბის ფუნ ქცი ე ბი სა და გა-
მო ყე ნე ბის ფორ მე ბის ტრან სფორ მა ცი ა ში;

მე ო რე მხრივ კი, სო ცი ა ლუ რი დის ტან ცი რე-
ბის გაზ რდი ლი მო თხოვ ნი ლე ბა ნი დღის წეს-
რიგ ში აყე ნებს ყო ველ აუ დი ტო რი ა ში სტუ დენ-
ტთა შეზ ღუ დუ ლი რა ო დე ნო ბის ყოფ ნას, რაც, 
სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, ზრდის მო თხოვ ნას 
შე სა ბა მის ფარ თობ ზე (ან უკი დუ რეს შემ თხვე-
ვა ში, რამ დე ნი მე ცვლა ში სწავ ლე ბის პრო ცე სის 
ორ გა ნი ზე ბას). 

ამის პა რა ლე ლუ რად, პრაქ ტი კით დას ტურ-
დე ბა, რომ ონ ლა ინ -კურ სე ბი და ინ ტე რე სე ბულ 
პირ თათ ვის ტრა დი ცი ულ ლექ ცი ებ ზე არა ნაკ-
ლებ მა მო ბი ლი ზე ბე ლი ა. - ონ ლა ინ -ლექ ცი ე-
ბის მოს მე ნა შე იძ ლე ბა ნე ბის მი ერ ხელ საყ რელ 
დროს - სახ ლში, მგზავ რო ბი სას, სხვა დას ხვა მი-
ზეზ თა გა მო რიგ ში დგო მი სას და ა.შ. რად გა ნაც 
ეს კურ სე ბი პი როვ ნე ბის სუ ბი ექ ტუ რი არ ჩე ვა-
ნია და არა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის 
მი ერ მის თვის თავ სმოხ ვე უ ლი (რო მელ თა  მი-
მართ სტუ დენ ტთა „ინ ტე რე სი“ უმე ტეს წი ლად 
და სა რი ცხი კრე დი ტე ბის რა ო დე ნო ბით შე მო ი-
ფარ გლე ბა...), ათ ვი სე ბის ხა რის ხი - უფ რო მყა-
რი ა; აღ ნიშ ნუ ლი კურ სე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე-
ბუ ლი ცოდ ნა/ გა ნათ ლე ბა სულ უფ რო მე ტად 
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წო ნა დი (გა) ხდე ბა სამ სა ხურ ში თა ნამ შრო მელ-
თა შერ ჩე ვი სას. შე სა ბა მი სად, ახა ლი ტექ ნო ლო-
გი ე ბის წყა ლო ბით გა ნათ ლე ბა (გა) ხდე ბა უფ რო 
ფორ მა ლუ რი, უფ რო მე ტად გავ რცე ლე ბუ ლი 
და შე სა ბა მი სად, უფ რო დე მოკ რა ტი უ ლი და 
ეგა ლი ტა რუ ლი.

დის ტან ცი უ რად სწავ ლა, ერ თი შე ხედ ვით 
ცალ სა ხა უპი რა ტე სო ბი სა  (მო სა ხერ ხე ბე ლი ა, 
ეკო ნო მი უ რია - ზო გავს სატ რან სპორ ტო ხარ-
ჯებს, დროს, ეგა ლი ტა რუ ლია და ა.შ.),  მა ინც 
სუბ სტი ტუ ტია  -  იგი ანაც ვლებს, მაგ რამ ვერ 
ცვლის ლექ ტო რი სა და სტუ დენ ტის (ი სე ვე, 
რო გორც აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის ერ თმა ნეთ-
თან) ურ თი ერ თო ბე ბის მთელ გა მას. ამას თან, 
იგი ვერ ჩა ა ნაც ვლებს სრულ ფა სო ვა ნი სტუ დენ-
ტუ რი ცხოვ რე ბის ისეთ ას პექ ტებს, რო გო რე ბი-
ცაა ერ თმა ნეთ თან ცო ცხა ლი ურ თი ერ თო ბე ბი, 
ერ თობ ლი ვად მო ნა წი ლე ო ბა სხვა დას ხვა მა-
სობ რივ ღო ნის ძი ე ბებ ში (და ბა დე ბის დღის აღ-
ნიშ ვნა, ლაშ ქრო ბე ბი, ზო გა დად, ტუ რიზ მი და 
ა.შ.). ონ ლა ინ ფორ მატ ში შე საძ ლე ბე ლია ცოდ-
ნის გა და ცე მა, თუმ ცა კულ ტუ რის ნი უ ან სე ბი, 
რო გო რი ცაა ქცე ვის, შე მოქ მე დე ბის, თა ვი სე ბუ-
რე ბე ბი და მა თი ეროვ ნუ ლი თუ რე გი ო ნუ ლი 
აღ ქმა, იუ მო რი და ა.შ., ონ ლა ინ ფორ მატ ში ფაქ-
ტობ რი ვად არ /ვერ გა და ე ცე მა და  „არ /ვერ ის-
წავ ლე ბა“... ხა ტოვ ნად რომ წარ მო ვიდ გი ნოთ, 
ონ -ლა ინ სწავ ლე ბა და ურ თი ერ თო ბა - ეს ტრა-
დი ცი უ ლად ბრტყელ თეთრ ეკ რან ზე გაშ ვე ბუ-
ლი ფილ მი ა, აუ დი ტო რუ ლი სწავ ლე ბა კი - 3D 
ფორ მატ ში ნაჩ ვე ნე ბი ფილ მი.

უნ და ვა ღი ა როთ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ-
ლე მა არა ნაკ ლე ბი სიმ წვა ვით  დგას არა მარ ტო 
სტუ დენ ტუ რი, არა მედ  აკა დე მი უ რი და კი-
დევ უფ რო ზო გა დად - ნე ბის მი ე რი შრო მი თი 
კო ლექ ტი ვის წი ნა შეც (მა გა ლი თად, ონ ლა ინ 
თათ ბი რი, კონ ფე რენ ცია არ იძ ლე ვა შე საძ ლებ-
ლო ბას, სრულ ყო ფი ლად იქ ნას აღ ქმუ ლი თა-

ნამ შრო მელ თა ემო ცი ე ბი და გან წყო ბი ლე ბე ბი. 
მენ ტა ლუ რად, ოფის ში, „სა ერ თო სივ რცე ში“ 
მოხ ვედ რი ლი თა ნამ შრომ ლე ბი  უფ რო ახ ლოს 
არი ან ერ თმა ნეთ თან, ვიდ რე დის ტან ცი უ რად 
მო მუ შა ვე ნი. - გუნ დი ხომ არა მარ ტო სა ერ თო 
წეს დე ბი სა და მიზ ნე ბის მი ხედ ვით, არა მედ 
არა ფორ მა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის  (ერ თობ-
ლი ვი შეს ვე ნე ბა, სა დი ლი, ყა ვი სა თუ ჩა ის სმა, 
სი გა რე ტის მო წე ვა...) სა ფუძ ველ ზე ყა ლიბ დე ბა, 
რაც ასე ვე ამ ყა რებს კო ლექ ტი ვის ერ თი ა ნო ბას).

იმი სათ ვის, რომ უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლებ-
ლე ბი იყ ვნენ საკ მა რი სად კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან-
ნი, არ შე უმ ცირ დეთ ან „შე მო ე ფან ტოთ“  სტუ-
დენ ტუ რი კონ ტინ გენ ტი, სწავ ლე ბის მა ღა ლი 
ხა რის ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მათ ცალ სა ხად 
მო უ წევთ ორი ენ ტა ცია სწავ ლე ბის თა ნა მედ რო-
ვე ფორ მებ სა და მე თო დებ ზე და პერ სპექ ტი ულ 
აკა დე მი ურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე.

კრე ა ტუ ლო ბა და პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი 
ყო ფი სა და აკა დე მი უ რი სწავ ლე ბის   შეც ვლი-
ლი მო თხოვ ნე ბი სად მი ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე-
ბა არ სე ბი თი იქ ნე ბა   უმაღ ლე სი სას წავ ლებ-
ლე ბის საქ მი ა ნო ბის  პრო ფი ლი სა და ცოდ ნის 
გა და ცე მის ფორ მე ბის გან საზ ღვრა ში. კერ ძოდ, 
გა იზ რდე ბა აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის მი ერ 
ახა ლი პრო ფე სი ე ბის (ონ ლა ინ -კო მუ ნი კა ცი ე ბი, 
დი ზა ი ნე რი და ა.შ.) ათ ვი სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. 
აქ, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ, ერთ ცნო ბილ 
რეკ ლა მას რომ და ვე სეს ხოთ, ახალ გაზ რდა თა ო-
ბა ირ ჩევს არა მარ ტო პეპ სის, არა მედ ინ ფორ მა-
ცი ულ ტექ ნო ლო გი ებს, რის გა მოც აკა დე მი უ რი 
პერ სო ნა ლის უმ რავ ლე სო ბას (გან სა კუთ რე ბით, 
სა შუ ა ლო და უფ რო სი თა ო ბის წარ მო მად გენ-
ლებს) დას ჭირ დე ბათ სე რი ო ზუ ლი ძა ლის ხმე-
ვა, რომ სტუ დენ ტთა კონ ტინ გენტს თა ნა მედ-
რო ვე მო თხოვ ნე ბის დო ნე ზე მი ა წო დონ ინ ფორ-
მა ცია - არა მარ ტო ში ნა არ სობ რი ვად, არა მედ 
გა და ცე მის ფორ მე ბი თაც და ვი ზუ ა ლუ რა დაც. 



12

trjyjvbrehb ghjabkb7 1@_7 @_@_2Economic Profile, N20, 2020

ბი დან, რო გორც სა მუ შა ოს მიმ ცემ თან, დამ ქი-
რა ვე ბელ თან, გა უ ცხო ე ბის დო ნეს. 

გა უ ცხო ე ბის პრობ ლე მა თავს იჩენს სტუ დენ-
ტურ წრე ებ შიც. - ბო ლო ნი ის მე თოდ ზე გა დას-
ვლის გა მო,  სწავ ლე ბის ტრა დი ცი უ ლი ჯგუ-
ფუ რი ფორ მის (სწავ ლე ბის მთე ლი პე რი ო დის 
მან ძილ ზე სას წავ ლო ჯგუ ფი -  სტა ბი ლუ რად 
უც ვლე ლი ერ თი და იგი ვე წევ რე ბით) ნაც ვლად 
ად გი ლი აქვს სტუ დენ ტთა თე მა ტურ ერ თი-
ა ნო ბას, სა დაც ისი ნი ერ თი ან დე ბი ან კონ კრე-
ტუ ლი საგ ნის სწავ ლის (ლექ ცი ის, სე მი ნა რის) 
ფორ მატ ში. სწავ ლე ბის მთლი ა ნად დის ტან ცი-
ურ ფორ მა ზე გა დას ვლა კი გაზ რდის მათ დე-
სო ცი ა ლი ზა ცი ას, კი დევ უფ რო მე ტად და უთ-
მობს, „გა და უ მი სა მარ თებს“ მათ ვირ ტუ ა ლუ რი 
ურ თი ერ თო ბის რე ჟიმს. ამი ტომ, სტუ დენ ტე-
ბის აუ დი ტო რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი, მით უფ-
რო,  კამ პუ სებ ში ცხოვ რე ბა - ეს არა მარ ტო მა თი 
სწავ ლე ბის ფორ მა ა, არა მედ მა თი სო ცი ა ლი ზა-
ცი ის, აღ ზრდის, შე ჯიბ რე ბი თო ბის, ცხოვ რე ბის 
ერ თი ა ნი სტი ლი სა და ერ თი ა ნი ფა სე უ ლო ბე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით გა დად გმუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი ცა ა. შე სა ბა მი სად, ურ-
თი ერ თო ბე ბის ონ ლა ინ ფორ მა ტის „ზე ო ბის“ 
პი რო ბებ ში ფაქ ტობ რი ვად ღი ად რჩე ბა არც თუ 
მთლად რი ტო რი კუ ლი კითხ ვა: სად და რო გორ 
ეზი ა რე ბი ან სო ცი ა ლი ზა ცი ის გან საზ ღვრულ 
დო ნეს სტუ დენ ტე ბი?  ამა ზე და დე ბით პა სუხს 
იძ ლე ვა ახ ლა ხანს გახ სნი ლი ქუ თა ი სის სა ერ-
თა შო რი სო უნი ვერ სი ტე ტი, თუმ ცა უმაღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა ასე თი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბით ნამ დვი ლად არ გა მო ირ ჩე ვა.  

სო ცი ა ლი ზა ცი ის პრობ ლე მა, ოღონდ რამ დე-
ნად მე სხვა რა კურ სით, დგას არა სას წავ ლო, მაგ-
რამ სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბით და კა ვე ბუ ლი პი-
რე ბის წი ნა შეც. კერ ძოდ, რო გორ მოხ დე ბა დის-
ტან ცი უ რად იმ სა მეც ნი ე რო ჯგუ ფე ბის ჩა მო ყა-

ეს ობი ექ ტუ რად გაზ რდის სწავ ლი სა (და კურ-
სე ბის)  თან მხლებ პრო ცეს ზე დატ ვირ თვას და 
ამ მი მარ თუ ლე ბით აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის 
მი ერ საკ მა ოდ მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის დაკ მა-
ყო ფი ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას.  

იმის მი უ ხე და ვად, თუ რო გო რი წარ მა ტე-
ბუ ლი იქ ნე ბა  ამ მი მარ თუ ლე ბით უმაღ ლე სი 
სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და მა თი აკა დე-
მი უ რი პერ სო ნა ლის ძა ლის ხმე ვა, ამ ტი პის და-
წე სე ბუ ლე ბებ ში ცოდ ნის გა და ცე მის სწავ ლე ბის 
ტრა დი ცი უ ლი ფორ მე ბი  ვე ღარ შე ი ნარ ჩუ ნე ბენ 
მო ნო პო ლი უ რი მდგო მა რე ო ბას.  - საქ მე იმა ში ა,  
სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო დუქ ტე ბი თან და თან 
კარ გა ვენ და მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო მე ტად 
და კარ გა ვენ სა უ ნი ვერ სი ტე ტო (სას კო ლო) აკა-
დე მი უ რო ბას, ტრა დი ცი უ ლი სა ხელ მძღვა ნე-
ლო ე ბის ად გილს (და )ი კა ვე ბენ ციფ რუ ლი ინ-
ტე რაქ ტი უ რი კომ პლექ სე ბი. გაჩ ნდე ბა სა გან მა-
ნათ ლე ბო სფე რო, სა დაც გაქ რე ბა გან სხვა ვე ბა 
ძი რი თად და და მა ტე ბით გა ნათ ლე ბას შო რის. 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სი ერ თგვა რი ელი-
ტა რუ ლო ბი დან მნიშ ვნე ლო ვან ნა ბიჯს გა დად-
გამს სრუ ლი დე მოკ რა ტი უ ლო ბი სა კენ, ხო ლო 
ცოდ ნა, გა ნათ ლე ბუ ლო ბა სულ უფ რო მე ტად 
იქ ნე ბა წარ მოდ გე ნი ლი კომ პლექ ტში კრე ა ტუ-
ლო ბას თან ერ თად.  

დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის ეფექ ტე ბი

პო ზი ტი ურ თან ერ თად, სწავ ლე ბის დის ტან-
ცი ურ ფორ მებ ზე ორი ენ ტა ცი ას აქვს ერ თი სა-
გუ ლის ხმო თან მდე ვი ნე გა ტი უ რი ეფექ ტი: იგი 
საფ რთხეს უქ მნის აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის 
ურ თი ერ თკო მუ ნი კა ცი ის დო ნეს და სიხ ში რეს 
- ამით კა თედ რებ მა და სო ცი ა ლურ -პრო ფე სი უ-
ლი კავ ში რე ბის სხვა კვან ძებ მა  შე იძ ლე ბა  თა ვი-
ან თი მნიშ ვნე ლო ბის სე რი ო ზუ ლი დე ვალ ვა ცია 
გა ნი ცა დონ.  შე სა ბა მი სად, ეს ზრდის  პე და გოგ-
თა, აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის  უნი ვერ სი ტე ტე-
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ლი ბე ბა, რომ ლებ საც (გა )ა ერ თი ა ნებს ერ თი ა ნი 
იდე ე ბი და მიზ ნე ბი? - იდე ე ბის გაც ვლა ში, გე ნე-
რი რე ბა ში, ისე ვე რო გორც ბიზ ნე სის (გან სა კუთ-
რე ბით თვალ სა ჩი ნოდ - სა ბან კო სფე რო ში) ხომ 
ცო ცხა ლი ურ თი ერ თო ბე ბი გა ცი ლე ბით შე დე-
გი ა ნი ა, ვიდ რე ურ თი ერ თო ბის ვირ ტუ ა ლუ რი 
ფორ მა ტი, რო მე ლიც ფაქ ტობ რი ვად, მხო ლოდ 
პი რად, ცო ცხალ, ნდო ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი ურ-
თი ერ თო ბე ბის  სუბ სტი ტუ ტია - ცი ვი მო ნი ტო-
რი სა და კლა ვი ა ტუ რის გა მო ყე ნე ბით... ამას თან, 
კონ ფე რენ ცი ე ბის, სიმ პო ზი უ მე ბი სა და კო ლოკ-
ვი უ მე ბის ონ ლა ინ -რე ჟიმ ში გა დაყ ვა ნა სრუ-
ლად ვერ ჩა ა ნაც ვლებს მეც ნი ერ თა ცო ცხა ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბით მი ღე ბუ ლი შთა ბეჭ დი ლე ბე-
ბი სა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის ეფექ ტი ა ნო ბას 
ახა ლი იდე ე ბის გე ნე რი რე ბა სა და ერ თობ ლი ვი 
სა მეც ნი ე რო პრო ექ ტე ბის რე ა ლი ზა ცი ა ში. 

ამას თან, სწავ ლე ბის არ ჩე უ ლი ფორ მა ტის 
(ონ ლა ინ ფორ მა ტი vs. ოფ ლა ინ ფორ მა ტი) სა-
ბო ლოო ეფექ ტი ა ნო ბა უშუ ა ლო კავ შირ შია 
თა ვად სწავ ლე ბის პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნო ბას-
თან. ამ უკა ნას კნელს კი მნიშ ვნე ლოვ ნად გან-
საზ ღვრავს შე სატყ ვი სო ბა შრო მის ბაზ რის მო-
თხოვ ნი ლე ბებ თან. სა ჭი რო იქ ნე ბა მე ტი ყუ რა-
დღე ბის დათ მო ბა შრო მის ბა ზარ ზე არ სე ბი თი 
ცვლი ლე ბე ბი სად მი, შე სა ბა მის სა ბაზ რო კო ნი-
უნ ქტუ რა ზე ადაპ ტი რე ბულ სპე ცი ა ლის ტებ ზე 
მო თხოვ ნის  გათ ვა ლის წი ნე ბა და მათ ზე ადეკ-
ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა. ეს საკ მა ოდ რთუ ლია დღე-
ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან, რო დე საც პან დე მია 
არა თუ არ დას რუ ლე ბუ ლა, არა მედ მის მას შტა-
ბებს პი კის თვის ჯერ არც კი მი უღ წე ვი ა. შე სა-
ბა მი სად, პროგ ნო ზის გა კე თე ბა შე უძ ლე ბე ლია 
არა თუ იმა ზე, რო გო რი იქ ნე ბა მო თხოვ ნა შრო-
მით ბა ზარ ზე 4-5 წლის შემ დეგ პრო ფე სი ე ბის, 
სპე ცი ა ლო ბე ბის, რე გი ო ნე ბი სა და ა.შ. მი ხედ-
ვით, არა მედ იმა ზეც კი, თუ რო გორ კონ ფი გუ-
რა ცი ას მი ი ღებს ეკო ნო მი კა  ქვეყ ნი სა თუ გლო-

ბა ლუ რი მას შტა ბით სულ რა ღაც ერ თი წლის 
შემ დეგ. (Бродников, 2020)

მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი ის გა რე მო ე ბაც, 
რომ შრო მის ბა ზარ ზე მო თხოვ ნის შემ ცი რე-
ბა მა ღალ კო რე ლა ცი ა შია სა მუ შაო ძა ლა ზე მო-
თხოვ ნის შემ ცი რე ბას თან და ეს უკა ნას კნე ლი 
- აკა დე მი უ რი გა ნათ ლე ბის მქო ნე სპე ცი ა ლის-
ტე ბის მომ ზა დე ბას თან (თუმ ცა, გა ცი ლე ბით 
და ბა ლი კო რე ლა ცი ით). 

აღ ნიშ ნულ ვი თა რე ბა ში არ სე ბი თად იზ რდე-
ბა  პო ტენ ცი უ რი დამ ქი რა ვებ ლე ბის უმაღ ლეს 
სას წავ ლებ ლებ თან კონ ტაქ ტის ეპი ზო დუ რის 
ნაც ვლად სის ტე მუ რი ხა სი ა თის მი ცე მა. ეს გან-
სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია იმ სპე ცი ა ლო ბე ბის 
მი ხედ ვით, რომ ლებ საც პან დე მია ყვე ლა ზე მე-
ტად შე ე ხო (მა გა ლი თად, სტუ მარ -მას პინ ძლო-
ბის და ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ა). ამას თან, სა-
სურ ვე ლი ა, რომ პრაქ ტი კას ად გი ლი ჰქონ დეს 
არა სას წავ ლო პრო ცე სის მი წუ რულს, არა მედ 
სწავ ლე ბის მთე ლი პე რი ო დის მან ძილ ზე (2-
3-ჯერ მა ინც), რომ ლის დრო საც სტუ დენ ტე ბი 
გა ეც ნო ბი ან საქ მი ა ნო ბის სხვა დას ხვა დო ნე ზე 
(რი გი თი შემ სრუ ლებ ლის, ად მი ნის ტრა ტო რის 
და ა.შ.) ფუნ ქცი ებს, ამო ცა ნებს და პა სუ ხის მგებ-
ლო ბას, სხვა თა ნამ შრომ ლებ თან სუ ბორ დი ნა-
ცი ი სა და კო ორ დი ნა ცი ის სა კი თხებს. ეს მნიშ-
ვნე ლოვ ნად გაზ რდის მათ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-
ნო ბას შრო მის ბა ზარ ზე უმაღ ლე სი სას წავ ლებ-
ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ. 

არა ერ თი სპე ცი ა ლო ბა ა, რო მელ ზეც მო თხოვ-
ნა არ მცირ დე ბა თვით პან დე მი ის პი რო ბებ ში. 
- ესაა სპე ცი ა ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე-
ბა ეკო ნო მი კის გა ციფ რე ბას. ასე თი სპე ცი ა ლო-
ბე ბის მი ხედ ვით სპე ცი ა ლის ტე ბის მომ ზა დე ბა 
ხელს შე უ წყობს ეკო ნო მი კის სწრაფ გან ვი თა-
რე ბას, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, თა ვად აღ ნიშ ნუ-
ლი სპე ცი ა ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის 
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უზ რუნ ველ ყოფს და საქ მე ბის  და შე მო სავ ლე-
ბის სტა ბი ლურ დო ნეს.

პან დე მი ის გა მო გლო ბა ლუ რი მო თხოვ ნი სა 
და მი წო დე ბის შემ ცი რე ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნის 
ცვლი ლე ბე ბი გა მო იწ ვია და საქ მე ბის ფორ მა-
ტის მხრი ვაც. ეს აი სა ხა რო გორც და საქ მე ბულ-
თა რა ო დე ნო ბის ცვლი ლე ბა ში, ისე თა ვად და-
საქ მე ბის ოფ ლა ინ და ონ ლა ინ ფორ მებს შო რის 
თა ნა ფარ დო ბა ში. 

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მია უშუ ა ლო ასახ ვას 
ჰპო ვებს და საქ მე ბის მას შტა ბებ სა და ფორ მატ-
ზე, ამ ცი რებს რა და საქ მე ბულ თა სა ერ თო კონ-
ტინ გენტს, არ სე ბი თად ცვლის შრო მის ბაზ რის 
კო ნი უნ ქტუ რას და  სამ სა ხურ შე ნარ ჩუ ნე ბულ 
თა ნამ შრო მელ თა საგ რძნობ ნა წილს ონ ლა ინ 
ფორ მატ ში „გა და ის ვრის“.  

მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, 2019 წლის 
ბო ლოს გლო ბა ლუ რად, სა მუ შაო ძა ლის რა ო-
დე ნო ბამ 3489 მლნ. კა ცი შე ად გი ნა,  უმუ შევ-
რო ბის დო ნემ - 4.936%, უმუ შე ვარ თა რა ო დე-
ნო ბამ კი - 172.2 მლნ. კა ცი (Labor force, total; 
Unemployment, total. 2020). გა მო დის, რომ უმუ-
შევ რო ბის დო ნე მსოფ ლი ო ში პან დე მი ის გა მო 
2020 წელს წი ნა წელ თან შე და რე ბით და ახ ლო-
ე ბით 1.8-ჯერ გა იზ რდე ბა და 13.7%-ს მი აღ წევს. 
სა ქარ თვე ლო ში, მა გა ლი თად, ის, რომ პან დე მი-
ამ გა მო იწ ვია უმუ შევ რო ბის ზრდა, არაა საკ მა-
რი სი პრო ცე სის სრულ ფა სოვ ნად წარ მო ჩე ნი-
სათ ვის. საქ მე იმა ში ა, რომ სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შემ ცი რე ბის პა რა ლე ლუ რად მა სობ რი ვი ხა სი ა-
თი მი ი ღო არას რუ ლი სა მუ შაო დრო ის რე ჟი მის 
გავ რცე ლე ბამ  - რო დე საც  ფორ მა ლუ რად არ 
უქ მდე ბა სა მუ შაო ად გი ლი, მაგ რამ იქ და საქ მე-
ბუ ლი პი რის სა მუ შაო დრო ის ხან გრძლი ვო ბა 
მცირ დე ბა ან სა მუ შაო დრო ის ხან გრძლი ვო ბის 
უც ვლე ლო ბის პი რო ბებ ში მცირ დე ბა შრო მის 
ანაზ ღა უ რე ბა. ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კით, 

უმუ შევ რო ბის დო ნე 2020 წლის მე სა მე კვარ-
ტალ ში 11.9%-ი ა, რაც წი ნა წლის შე სა ბა მის პე-
რი ოდ თან შე და რე ბით მხო ლოდ 0.8 პუნ ქტი თაა 
გაზ რდი ლი. 

უმუ შევ რო ბის 0.8%-ა ნი დო ნე - ქვეყ ნის 
მთლი ა ნი მო სახ ლე ო ბის, ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი-
უ რი მო სახ ლე ო ბი სა და და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ-
ლე ბის სა ერ თო შემ ცი რე ბის პი რო ბებ ში, და ახ-
ლო ე ბით 50 ათას უმუ შე ვარს ნიშ ნავს. მაგ რამ აღ-
ნიშ ნულ რიცხ ვზე და ახ ლო ე ბით 5-6-ჯერ მე ტია 
იმა თი რა ო დე ნო ბა, რომ ლებ საც ფორ მა ლუ რად 
არ და უ კარ გავთ სა მუ შა ო, მაგ რამ შე უმ ცირ დათ 
სა მუ შა ოს ხან გრძლი ვო ბაც და შრო მის ანაზ ღა უ-
რე ბაც, ეს კი არა ნაკ ლებ 250-300 ათა სი კა ცი ა. აღ-
ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რე ა ლუ რად და-
საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა, სა მუ შაო 
დრო ზე გა და ან გა რი შე ბით, სა ქარ თვე ლო ში არა-
ნაკ ლებ 2.0-2.5%-ია (“რე ზო ნან სი“, 12.11.2020) 
აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მი, სა ქარ თვე ლოს მშპ-ის 
ფაქ ტობ რი ვი დი ნა მი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბა ოუ კე ნის კა ნო ნის მი ხედ-
ვით დად გე ნილ და მო კი დე ბუ ლე ბას უმუ შევ-
რო ბის დო ნე სა და მშპ-ის დი ნა მი კას შო რის. 

პან დე მი ამ არ სე ბი თად შეც ვა ლა მდგო მა რე ო-
ბა შრო მით ბა ზარ ზე. ასე მა გა ლი თად, მოს კოვ-
ში 2020 წლის და სა წყის ში ერთ უმუ შე ვარ ზე 4.4 
ვა კან სია მო დი ო და, ივ ნი სის შუა რიცხ ვებ ში კი  
ერთ ვა კან სი ა ზე - 4 უმუ შე ვა რი («Независимая 
газета», 29.06.2020). კი დევ უფ რო მძი მე იყო 
მდგო მა რე ო ბა მთლი ა ნად ამ ქვეყ ნის მას შტა-
ბით, სა დაც  ყო ველ ვა კან სი ა ზე  მი თი თე ბუ ლი 
თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბის 7 მსურ ვე ლი მო დი ო-
და („Российская газета“, 4.04.2020) 

უახ ლო ეს პე რი ოდ ში შრო მის დის ტან ცი რე-
ბის ფორ მე ბი, რომ ლის პი ო ნე რე ბი კო რო ნა ვი-
რუ სის პან დე მი ის პე რი ოდ ში ისე დაც უმაღ-
ლე სი და ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლე ბი 
აღ მოჩ ნდნენ, კი დევ უფ რო გან ვი თარ დე ბა, გაჩ-
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ნდე ბა დის ტან ცი უ რად მო მუ შა ვე თა ნამ შრომ-
ლე ბის შრო მის ინ ტენ სი ფი კა ცი ის ახა ლი, დახ-
ვე წი ლი ფორ მე ბი. აქაც, ისე ვე რო გორც ეკო ნო-
მი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის სხვა 
სფე რო ებ ში, ფაქ ტობ რი ვად (წა )იშ ლე ბა ზღვა რი 
სა მუ შაო და არა სა მუ შაო დრო ის ტრა დი ცი ულ 
და ყო ფას შო რის. 

მაგ რამ ონ ლა ინ ურ თი ერ თო ბებს აქვთ გა მო-
ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ზღვრუ ლი დო ნე. - მა-
გა ლი თად, საკ მა ოდ პრობ ლე მუ რია სრულ ფა-
სო ვა ნი სა მუ შაო ად გი ლის შექ მნა სახ ლში - ყვე-
ლას არა აქვს შე საძ ლებ ლო ბა, გა მო ყოს ონ ლა ინ 
მუ შა ო ბის თვის ცალ კე კა ბი ნე ტი, სა მუ შაო მა გი-
და, რაც ამ ფორ მით და საქ მე ბუ ლის თვის ქმნის 
გარ კვე ულ ფსი ქო ლო გი ურ და, არც თუ იშ ვი-
ა თად, ფი ზი კურ დის კომ ფორტს. თა ნაც, იაფ 
ონ ლა ინ საქ მი ა ნო ბას თა ვი სი უარ ყო ფი თი თან-
მდე ვი ეფექ ტიც აქვს. - იგი იწ ვევს კო ლექ ტი ვის 
ატო მი ზა ცი ას, ერ თი ა ნო ბის კო რო ზი ას. მაგ რამ 
იქ, სა დაც საქ მი ა ნო ბის ოფი სუ რი ფორ მა საქ მი ა-
ნო ბის აუ ცი ლე ბელ კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს, 
გან სა კუთ რებთ ფა სე უ ლი გახ დე ბი ან ის თა-
ნამ შრომ ლე ბი, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბა და უ კავ-
შირ დე ბა მარ თვის, კო ორ დი ნა ცი ი სა და ახა ლი 
იდე ე ბის გე ნე რი რე ბის სა კი თხებს.

აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მებს ვერ ას ცდა სა მეც-
ნი ე რო საქ მი ა ნო ბაც, რომ ლის პრობ ლე მა ტი კა, 
საქ მი ა ნო ბის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, სა-
ჭი რო ებს სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გან სა კუთ რე-
ბულ ყუ რა დღე ბას და მხარ და ჭე რას.

სა ხელ მწი ფოს მი ერ მეც ნი ე რე ბის და ფი ნან-
სე ბის გა რე შე, პირ ველ რიგ ში, ფუნ და მენ ტუ რი 
(და რა თქმა უნ და, გა მო ყე ნე ბი თი) მეც ნი ე რე-
ბის ფი ნან სუ რი ინექ ცი ე ბის გა რე შე, სა მეც ნი ე-
რო საქ მი ა ნო ბა ვერ შე ი ნარ ჩუ ნებს ეკო ნო მი კუ-
რად მიმ ზიდ ველ, სო ცი ა ლუ რად პრეს ტი ჟულ 
ფორ მას, რაც ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნას ქრო ნი კუ ლი 
ჩა მორ ჩე ნი სათ ვის გა წი რავს.  

ამი ტო მაც სა ჭი რო იქ ნე ბა ხარ ჯე ბის გაზ რდა 
შე სა ბა მი სი მი მარ თუ ლე ბე ბით. სა ქარ თვე ლო-
ში მეც ნი ე რე ბა ზე ხარ ჯე ბის წი ლი მშპ-ის ერთ 
პრო ცენ ტზე საგ რძნობ ლად ნაკ ლე ბი ა, მა შინ 
რო დე საც ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ეკო ნო მი კუ რად მო-
წი ნა ვე ქვეყ ნებ ში 3-4%-ის ფარ გლებ ში ა. შე დე-
გად, წმინ და სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბა სა ქარ თვე-
ლო ში უკ ვე დი დი ხა ნია პრეს ტი ჟუ ლად აღარ 
ით ვლე ბა. აკა დე მი ურ -კვლე ვით სექ ტორ ში 
და საქ მე ბულ პირ თა სა შუ ა ლო ასა კი სა ქარ თვე-
ლო ში, ჩვე ნი გა ან გა რი შე ბით, და ახ ლო ე ბით 54 
წე ლი ა, რაც 17 წლით აღე მა ტე ბა ჩვე ნი ქვეყ-
ნის  მო სახ ლე ო ბის მე დი ა ნურ ასაკს. (საქ სტა ტი, 
2020) და კი დევ ერ თი სა კი თხი, რო მე ლიც გან-
სა კუთ რე ბით მკა ფი ოდ წარ მო ჩინ და პან დე მი ის 
პე რი ოდ ში.  

მარ თა ლი ა, არ არ სე ბობს ხის ტი კო რე ლა ცია 
გა ნათ ლე ბა ში ჩა დე ბულ ხარ ჯე ბის ზრდა სა და 
გა ნათ ლე ბის დო ნის ზრდას შო რის, მთლი ა ნო-
ბა ში მათ შო რის და დე ბი თი კო რე ლა ცია ცალ სა-
ხა ა. თვით სა ქარ თვე ლო ში რამ დე ნი მე ათე უ ლი 
უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის არ სე ბო ბაც კი, რო მე-
ლიც სა ზო გა დო ე ბის ერთ ნა წილ ში ირო ნი ით 
აღიქ მე ბა, სწო რედ ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის, მი სი 
რი გი თი წევ რე ბის გა ნათ ლე ბი სა კენ იმა ნენ ტუ-
რი სწრაფ ვის მკა ფიო  გა მო ხა ტუ ლე ბა ა. ამი ტომ 
ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა სრუ ლე ბი თაც არ არის 
ინ დე ფე რენ ტუ ლი პან დე მი ის პი რო ბებ ში სწავ-
ლე ბის მდგო მა რე ო ბის, ფორ მა ტი სა და შე დე გე-
ბის მი მართ.

ამ ფონ ზე გან სა კუთ რე ბით სა გუ ლის ხმოა 
OECD-ის გა ნათ ლე ბის დი რექ ტო რა ტის ხელ-
მძღვა ნე ლის ან დრე ას შლა ი ხე რის მი ერ სა ქარ-
თვე ლოს ლი დერ ქვე ყა ნად მოხ სე ნი ე ბა დის-
ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის წარ მა ტე ბით და ნერ გვის 
თვალ საზ რი სით. (არ ჩვა ძე, 2020) ეს უბ რა ლოდ 
შე ქე ბა კი არა ა, არა მედ მო რა ლუ რი გა მარ ჯვე ბა-
ცა ა. თა ნაც ისეთ ქვე ყა ნას თან „ტან დემ ში“, რო-
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გო რიც მსოფ ლი ო ში ადა მი ა ნი სე უ ლი გან ვი თა-
რე ბის ინ დექ სით 12-ე ად გილ ზე მყო ფი ფი ნე-
თია  (სა ქარ თვე ლო - 70-ე). (Human Development 
Report, 2019)

პან დე მი ი სას სა ხელ მწი ფო სა ტე ლე ვი ზიო არ-
ხის მეშ ვე ო ბით ჩა ტა რე ბუ ლი კვა ლი ფი ცი უ რი 
ლო გი კუ რი და თვალ სა ჩი ნო ე ბით გა ჯე რე ბუ ლი 
დის ტან ცი უ რი გაკ ვე თი ლე ბი ხელ მი საწ ვდო მი 
და გა სა გე ბია ყო ვე ლი მოს წავ ლი სათ ვის. ბევ რი 
მშო ბე ლი (და არა მარ ტო ისი ნი), „ცა ლი თვა-
ლი თა და ყუ რით“, თა ვა დაც ინ ტე რე სით ადევ-
ნებ დნენ თვალ ყურს ტე ლე ვი ზი ით ჩა ტა რე ბულ 
გაკ ვე თი ლებს. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ პან დე მი-
ამ მკა ფი ოდ წარ მო ა ჩი ნა სა ქარ თვე ლოს სა გან-
მა ნათ ლებ ლო და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მზა ო-
ბის მა ღა ლი, მო წი ნა ვე ქვეყ ნე ბის შე სატყ ვი სი,  
ადეკ ვა ტუ რი დო ნე და ამის უზ რუნ ველ ყო ფა ში 
მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს სა ხელ მწი ფოს 
მზარ დი და ეფექ ტი ა ნი მხარ და ჭე რა. 

დას კვნა

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ამ, იმის გარ და, 
რომ მძლავ რი სტი მუ ლი მის ცა ტექ ნო ლო გი-
ე ბის გან ვი თა რე ბას კო მუ ნი კა ცი ე ბის სფე რო-
ში,  თვი სობ რი ვად ახალ ას პექ ტში და ა ყე ნა 
სწავ ლა- გა ნათ ლე ბის, კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ-
ლე ბის სა კი თხი. სწავ ლე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის 
დის ტან ცი უ რი ფორ მე ბის ფარ თოდ გავ რცე ლე-
ბამ, დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე ფორ სი რე ბულ-
მა გა დას ვლამ  წარ მო ა ჩი ნეს ურ თი ერ თო ბის ამ-
გვა რი ფორ მა ტის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი, 
ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბი, გავ ლი ლი დრო 
პან დე მი ის და წყე ბი დან და პრო ცე სის მიმ დი-
ნა რე ო ბის ანა ლი ზი იძ ლე ვა საკ მა რის სა ფუძ-
ველს ონ -ლა ინ ფორ მა ტის უპი რა ტე სო ბე ბის 
ფარ თოდ, სა ყო ველ თა ოდ და სა ნერ გად და მი სი 
სუს ტი ან მი უ ღე ბე ლი ას პექ ტე ბის მი ნი მი ზა ცი-

ი სათ ვის.  
პან დე მი ით გან პი რო ბე ბულ მა ონ ლა ინ, დის-

ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ზე ფორ სი რე ბულ მა გა დას-
ვლამ წარ მო ა ჩი ნა აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის შე უქ-
ცე ვა დი და მზარ დი ხა სი ა თი. -   თუ აკა დე მი ურ 
პერ სო ნალ თან და კავ ში რე ბით გან ვი ხი ლავთ 
პრობ ლე მას და სას წო რის ერთ პი ნა ზე დავ-
დებთ პო ზი ტი ურ შე დეგს, ის აშ კა რად გა დას-
წო ნის ნე გა ტი ურს, რო მე ლიც ცალ სა ხად მი ლე-
ვად რე ჟიმ ში იმ ყო ფე ბა.

შე და რე ბით უფ რო რთუ ლად დგას სა კი თხი 
სტუ დენ ტურ კონ ტინ გენ ტთან მი მარ თე ბა ში. - 
ახალ გაზ რდებს, რო გორც წე სი, სწო რედ სტუ-
დენ ტე ბის წლებ ში უწევთ გა მოს ვლა ცხოვ რე-
ბი სე ულ გზა ზე, უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში 
„ცო ცხა ლი“ ურ თი ერ თო ბე ბი უნ და და ეხ მა როს 
მათ სო ცი ა ლი ზა ცი ის, სა მო ქა ლა ქო თვით შეგ-
ნე ბი სა და ემ პა თი ის გა მო მუ შა ვე ბა ში, რის უზ-
რუნ ველ ყო ფა და სრულ ფა სო ვა ნი ჩა ნაც ვლე ბა 
სწავ ლე ბის ონ ლა ინ რე ჟიმს ობი ექ ტუ რად არ 
ძა ლუძს.

ამი ტომ, მო სა ძებ ნია უნი ვერ სი ტე ტის სტუ-
დენ ტე ბი სა და აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის, რო-
გორც „სა კუ თა რი კლას ტე რის“ წარ მო მად გენ-
ლებ თან, ისე ერ თმა ნეთ თან ურ თი ერ თო ბის 
სიხ ში რის რა ღაც „ოქ როს შუ ა ლე დი“, რომ ლი-
თაც ცო ცხა ლი ურ თი ერ თო ბე ბი აღარ იქ ნე ბა 
ისე თი ინ ტენ სი უ რი და ყო ველ დღი უ რი, რო-
გორც მა ნამ დე და შე მო ი ფარ გლე ბა გა ცი ლე-
ბით ნაკ ლე ბი ინ ტენ სი ვო ბით. და ნარ ჩე ნი დრო 
მთლი ა ნად გა და ვა მა თი თვი თორ გა ნი ზე ბი-
სა და თვით რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის გან კუთ ვნილ  
„დრო ის ყუ ლა ბა ში“. 

რამ დე ნად შეძ ლე ბენ უმაღ ლე სი სას წავ ლებ-
ლე ბის აკა დე მი უ რი სფე როს წარ მო მად გენ ლე-
ბი ონ ლა ინ სწავ ლე ბის სფე რო ში გა და სუ ლი 
სტუ დენ ტე ბის არა მარ ტო სწავ ლის, ცოდ ნის, 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში „ა ყო ლი ე ბას“, 
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არა მედ მა თი სო ცი ა ლი ზა ცი ი სა და ემ პა თი ის 
უნარ -ჩვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბას, ამა ზე დიდ წი-
ლად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი ჩვე ნი ქვეყ ნის 
ხვა ლინ დე ლი დღე და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო-
ე ბის სიმ წი ფე.

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის სა ბო ლოო და-
მარ ცხე ბა ზე მოხ სე ნე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის დიდ 
ნა წილს ან მოხ სნის, ან საგ რძნობ ლად შე ამ სუ-
ბუ ქებს, თუმ ცა ონ ლა ინ ფორ მატ თან ადა მი-
ან თა ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის, სწავ ლე ბის, 
შრო მი სა და ურ თი ერ თო ბე ბის ადაპ ტა ცი ის აუ-
ცი ლებ ლო ბა მთლი ა ნო ბა ში კვლა ვაც შე ი ნარ ჩუ-
ნებს მა ღალ აქ ტუ ა ლო ბას. 
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