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საკვანძო სიტყვები: კორონავირუსის პანდემია, დისტანციური სწავლება, ონლაინ ურთი
ერთობები, აკადემიურ
 ი პერსონალი, გაუცხოება.
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ანოტაცია

ტალღის დაწყებას. იგი მსოფლიო თანამეგობ

კოვიდ-19-თან დაკავშირებული გლობალუ

რობის ერთგვარი შემოწმებაცაა და გამოწვევაც

რი პანდემია განსაკუთრებით აქტუალურს

- თუ რამდენად შესწევს უნარი სწრაფად და

ხდის არა მარტო მოსახლეობის სამედიცინო და

ეფექტიანად მოახდინოს ეკონომიკის გაციფ

სოციალური დაცვის საკითხებს, უმუშევრო

რება, გადაიყვანოს წარმოება ახალ ტექნოლო

ბისა და დასაქმების პრობლემატიკას, არამედ

გიურ საფეხურზე, რომელსაც მოაქვს ფიზიკუ

სწავლებისა და განათლების პროცესის, ცოდ

რი, ციფრული და ბიოლ
 ოგიური ტექნოლოგი

ნის გადაცემის ორგანიზაციულ და მეთოდურ,

ების სინთეზი, ანუ, მარტივად რომ ვთქვათ,

სამეცნიერ
 ო და სტუდენტური კოლექტივების

განახორციელოს მეოთხე ინდუსტრიული რე

ფორმირებისა და ურთიერთობის საკითხებს.

ვოლუცია.

აღნიშნული გარემოება დიდწილად განაპირო

წარმოების, შრომისა და სწავლის, პროცესის

ბებს არა მარტო სამეცნიერ
 ო და სასწავლო პრო

ორგანიზების თანამედროვე ტექნოლოგიებ

ცესების, არამედ შრომის ბაზრის ფორმირების

ზე დაფუძნებული ფორმები ემსახურება ორ

და განვითარების პერსპექტივებს.

ძირითად მიზანს - მაკროეკონომიკური პარა
მეტრების გაუმჯობესებასა და მოსახლეობის
კეთილდღეობის ზრდას. სწორედ აღნიშნულ

შესავალი

კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ტექნოლოგი
ური პროცესების ფართოდ გამოყენება სწავლა-

კორონავირუსის პანდემიამ გამოიწვია ეკო

განათლებასა და სამეცნიერო-საწარმოო პრო

ნომიკური კრიზისი და მოთხოვნა-მიწოდების

ცესებში, სადაც ეს ტექნოლოგიები, სწავლების,

საგრძნობი შემცირება. მან მძლავრი ბიძგი მის

საქმიანობისა და შრომითი ურთიერთობების

ცა ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითა

ოპტიმალური ფორმების ძიებას „ცდებისა და

რებას და მათ მასობრივ გამოყენებას, უფრო

შეცდომების“ მეთოდის გამოყენებით ახორცი

მეტიც - ეკონომიკური ციკლის ახალი გრძელი

ელებენ. (არჩვაძე, 2020:46)
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ინტერნეტი, ტელესაკომუნიკაციო თანამედ

საქმიანობის დისტანციურ ფორმას. ონლაინ

როვე საშუალებები უკვე იძლევიან შესაძლებ

გაკვეთილებს, ლექციებს, ვიდეოთ
 ათბირებს,

ლობას

საზოგადოების დაინტერესებულმა

რომლებსაც პანდემიამდე, როგორც წესი, ეპი

წევრებმა მიმართონ სპეციალურ ღია ონლაინ-

ზოდური ხასიათი ჰქონდათ, პანდემიის პირო

კურსებს თავიანთი ამჟამინდელი თუ საინტე

ბებში კი მასობრივი ხასიათი მიეცათ.

რესო, პერსპექტიული

სპეციალ
 ობის მიხედ

რა თქმა უნდა, სწავლებისა და საქმიანობის

ვით, საკუთარი ცოდნისა და დაოსტატების

დისტანციურ, ონლაინ ფორმას თავისი უპირა

(დახელოვნების) გასაღრმავებლად. კორონავი

ტესობები და ნაკლოვანებები, ეფექტიანობის

რუსის პანდემიამდე ასეთი კურსების მსმენელ

ზღვრული დონე და შესაძლებლობები გააჩნია,

თა რაოდენობა განვითარებული საბაზრო ეკო

თუმცა გვსურს ქვემოთ

ნომიკის მქონე ქვეყნებში ფაქტობრივად უკვე

უშუალოდ გადაცემული ცოდნის ეფექტიანო

უტოლდებოდა უმაღლესი სასწავლებლების

ბასა და ამ ასპექტით ონლაინ ფორმატის გამო

სტუდენტთა რაოდ
 ენობას, უახლოეს წლებში

ყენების მოსალოდნელ სოციალურ-ეკონომი

კი მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს მას. ეს სრუ

კურ შედეგებზე.

აქცენტი გავაკეთოთ

ლად ეწერება სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლი

ცოდნა მრავალფუნქციური ინსტრუმენტია,

ლებებით გამოწვეულ life-long learning (სწავ

რომლის მეშვეობითაც ადამიანი ამა თუ იმ

ლება მთელი ცხოვრების მანძილზე) ტრენდში,

ამოცანის გადაჭრას ართმევს თავს. ამის გათვა

რომელიც ფაქტობრივად უკარგავს სამიდღემ

ლისწინებით, სასწავლო დაწესებულებამ უნდა

ჩიო სტატუსს „შეძენილ პროფესიას“. შესაბამი

შეაიარაღოს ახალგაზრდა ცოდნით, რომელსაც

სად, გლობალური პანდემია განსაკუთრებით

ექნება არა უბრალოდ ინფორმაციული დატ

აქტუალურს ხდის უმუშევრობისა და დასაქმე

ვირთვა, არამედ მაღალი გამოყენებითი ღირე

ბის საკითხებს, მათ შორის დისტანციური საქ

ბულება და შესაბამისი უნარ-ჩვევები. (გვახსენ

მიანობის ფორმატისა და შესაძლებლობების,

დება ცნობილი საბჭოთა სატირიკოსი მსახიო

სწავლისა და განათლების პროცესთან მათ და

ბის არკადი რაიკინის რეპრიზა, რომელშიც ის

კავშირებას.

წარმოების ხელმძღვანელის სახელით მიმარ

გლობალური პანდემიის არასრულ ერთი

თავს მასთან სამუშაოდ მისულ ახალბედა სპე

წლისთავზე უკვე ცალსახად შეიძლება დავას

ციალისტებს: „დაივიწყეთ ინდუქცია და დე

კვნათ, რომ პრაქტიკულად უკვე მნიშვნელოვ

დუქცია, აწარმოეთ პროდუქცია!“ – ავტ.)

ნადაა შეცვლილი სწავლების მოძველებული

პანდემიის პირობებში კი ამ ამოცანების აღ

(აუდიტორული ლექციები და სემინარები)

სრულებას სერიოზული საფრთხე ექმნება: ირ

ფორმები. უმაღლეს სასწავლებლებს „სწრაფი

ღვევა სწავლების, ცოდნის გადაცემის ტრადი

ჭადრაკის“ რეჟიმში უხდებათ სასწავლო მეთო

ციული ფორმები და საკმაოდ ბუნდოვანი ხდე

დიკების სერიოზული გადამუშავება და სწავ

ბა ბაზრის მოთხოვნები ეკონომიკის სერიოზუ

ლების ტრადიციულ ფორმებზე დიდწილად

ლი შეკუმშვის გამო. ამგვარი მდგომარეობის

უარის თქმა. - ლექციების ფორმა ხომ ფაქტობ

გამო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ

რივად არ შეცვლილა XVI–XVII საუკუნეები

ლებების უმრავლესობა ქვემოთ დაშვებული

დან.

სპირალის მსგავს ორბიტაზე იმყოფება: ერთი

COVID-19-მა „გზა გაუხსნა“ სწავლებისა და

მხრივ, ონლაინ სწავლება ზოგავს სახსრებს აუ
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დიტორიებზე, მათ შენახვა-ექსპლუატაციაზ
 ე,

სწავლების ონლაინ და ოფლაინ ფორმებს შო

მაგრამ, მეორე მხრივ, ეს ნიშნავს სტუდენტთა

რის აუცილებელია მათ შორის ოპტიმალური

შესაბამისი ხარჯების შემცირებასაც, მათი მო

თანაფარდობის მოძებნა - ურთიერთჩანაცვლე

ბილურობის გეგმების შესაბამის კორექტირე

ბის ნაცვლად ურთიერთშევსების კონტექსტით.

ბასაც, რაც მოითხოვს როგორც სასწავლო და

უმაღლესი

სკოლები,

უნივერსიტეტები

წესებულებების ადმინისტრაციის, ისე სახელ

COVID-19-მა ორმაგი დარტყმის საფრთხის წი

მწიფოს მხრიდან ახლებური, შეცვლილი სას

ნაშე დააყენა: ერთი მხრივ, ონლაინ სწავლება

წავლო-საგანმანათლებლო და ეკონომიკური

ამცირებს, როგორც უკვე ითქვა, აუდიტორი

პოლიტიკის გატარებას. ფაქტობრივად, სულ

ების აუცილებლობას, ამ უკანასკნელებზე მო

უფრო მწვავედ ისმება საკითხი, რომ სახელ

თხოვნილებას, გაჩნდა ცდუნება, რომ სალექ

მწიფო უმაღლესი სასწავლებლების შემოსავ

ციო დარბაზებს შეეცვალოთ პროფილი და

ლები და ფინანსები რაც შეიძლება ნაკლებად

აღნიშნული ტენდენცია სრულად ეწერება ზო

იყვნენ დამოკიდებული სტუდენტთა (მათი

გადად საოფისე ფართების ფუნქციებისა და გა

მშობლების, ახლობლების, სპონსორების, და

მოყენების ფორმების ტრანსფორმაციაში;

სხვ.) მიერ სწავლის დაფინანსებაზე. - აღნიშ

მეორე მხრივ კი, სოციალური დისტანცირე

ნული ხარჯები თავის თავზე მთლიანად უნდა

ბის გაზრდილი მოთხოვნილებანი დღის წეს

აიღოს სახელმწიფომ, რაც მოსპობს ჩამორჩენი

რიგში აყენებს ყოველ აუდიტორიაში სტუდენ

ლი და უდისციპლინო სტუდენტების შესაბა

ტთა შეზღუდული რაოდენობის ყოფნას, რაც,

მის კონტინგენტში დატოვების (შენარჩუნების)

სხვა თანაბარ პირობებში, ზრდის მოთხოვნას

მოტივს და საგრძნობლად გაზრდის მათდამი

შესაბამის ფართობზე (ან უკიდურეს შემთხვე

მოთხოვნისა და სწავლების ხარისხს.

ვაში, რამდენიმე ცვლაში სწავლების პროცესის
ორგანიზებას).

რა ადგილი შეიძლება დაიკავოს პანდემიის
პირობებში ონლაინ სწავლებამ?
ზოგადად (-პანდემიასთან კონტექსტში მოხ
სენიების გარეშე), ონლაინ ფორმატით სწავლე
ბის პროცესის უპირატესობა ცალსახაა სწავლე
ბის იმ სპეციალობებით, რომელთა ძირითადი
საქმიანობა ასევე ონლაინ რეჟიმში განხორციე
ლების პერსპექტივით ხასიათდება. მაგრამ არ
უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ონლაინ ფორმატი
სოციალური ურთიერთობების სპეციფიკური,
ფაქტობრივად კი სუროგატული ფორმაა და მას
ნაკლებად მოყვება პროფესიული და პიროვნუ
ლი თავდაჯერებულობა და კომუნიკაბელუ
რობა. ასე რომ, ბაგირის გადაჭიმვის ნაცვლად
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ამის პარალელურად, პრაქტიკით დასტურ
დება, რომ ონლაინ-კურსები დაინტერესებულ
პირთათვის ტრადიციულ ლექციებზე არანაკ
ლებ მამობილიზებელია. - ონლაინ-ლექციე
ბის მოსმენა შეიძლება ნებისმიერ ხელსაყრელ
დროს - სახლში, მგზავრობისას, სხვადასხვა მი
ზეზთა გამო რიგში დგომისას და ა.შ. რადგანაც
ეს კურსები პიროვნების სუბიექტური არჩევა
ნია და არა საგანმანათლებლო დაწესებულების
მიერ მისთვის თავსმოხვეულ
 ი (რომელთა მი
მართ სტუდენტთა „ინტერესი“ უმეტესწილად
დასარიცხი კრედიტების რაოდენობით შემოი
ფარგლება...), ათვისების ხარისხი - უფრო მყა
რია; აღნიშნული კურსების საფუძველზე მიღე
ბული ცოდნა/განათლება სულ უფრო მეტად
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წონადი (გა)ხდება სამსახურში თანამშრომელ

ნამშრომელთა ემოციები და განწყობილებები.

თა შერჩევისას. შესაბამისად, ახალი ტექნოლო

მენტალურად, ოფისში, „საერთო სივრცეში“

გიების წყალობით განათლება (გა)ხდება უფრო

მოხვედრილი თანამშრომლები უფრო ახლოს

ფორმალური, უფრო მეტად გავრცელებული

არიან ერთმანეთთან, ვიდრე დისტანციურად

და შესაბამისად, უფრო დემოკრატიული და

მომუშავენი. - გუნდი ხომ არა მარტო საერთო

ეგალიტარული.

წესდებისა და მიზნების მიხედვით, არამედ

დისტანციურად სწავლა, ერთი შეხედვით
ცალსახა უპირატესობისა

არაფორმალური ურთიერთობების

(ერთობ

(მოსახერხებელია,

ლივი შესვენება, სადილი, ყავისა თუ ჩაის სმა,

ეკონომიურია - ზოგავს სატრანსპორტო ხარ

სიგარეტის მოწევა...) საფუძველზე ყალიბდება,

ჯებს, დროს, ეგალიტარულია და ა.შ.), მაინც

რაც ასევე ამყარებს კოლექტივის ერთიანობას).

სუბსტიტუტია - იგი ანაცვლებს, მაგრამ ვერ

იმისათვის, რომ უმაღლესი სასწავლებლებ

ცვლის ლექტორისა და სტუდენტის (ისევე,

ლები იყვნენ საკმარისად კონკურენტუნარიან

როგორც აკადემიური პერსონალის ერთმანეთ

ნი, არ შეუმცირდეთ ან „შემოეფანტოთ“ სტუ

თან) ურთიერთობების მთელ გამას. ამასთან,

დენტური კონტინგენტი, სწავლების მაღალი

იგი ვერ ჩაან აცვლებს სრულფასოვანი სტუდენ

ხარისხის უზრუნველსაყოფად მათ ცალსახად

ტური ცხოვრების ისეთ ასპექტებს, როგორები

მოუწევთ ორიენტაცია სწავლების თანამედრო

ცაა ერთმანეთთან ცოცხალი ურთიერთობები,

ვე ფორმებსა და მეთოდებზე და პერსპექტიულ

ერთობლივად მონაწილეობა სხვადასხვა მა

აკადემიურ მიმართულებებზე.

სობრივ ღონისძიებებში (დაბადების დღის აღ

კრეატულობა და პანდემიით გამოწვეული

ნიშვნა, ლაშქრობები, ზოგადად, ტურიზმი და

ყოფისა და აკადემიური სწავლების

შეცვლი

ა.შ.). ონლაინ ფორმატში შესაძლებელია ცოდ

ლი მოთხოვნებისადმი ადეკვატური რეაგირე

ნის გადაცემა, თუმცა კულტურის ნიუანსები,

ბა არსებითი იქნება

როგორიცაა ქცევის, შემოქმედების, თავისებუ

ლების საქმიანობის პროფილისა და ცოდნის

რებები და მათი ეროვნული თუ რეგიონ ული

გადაცემის ფორმების განსაზღვრაში. კერძოდ,

აღქმა, იუმორი და ა.შ., ონლაინ ფორმატში ფაქ

გაიზრდება აკადემიური პერსონალის მიერ

ტობრივად არ/ვერ გადაეცემა და „არ/ვერ ის

ახალი პროფესიების (ონლაინ-კომუნიკაციები,

წავლება“... ხატოვნად რომ წარმოვიდგინოთ,

დიზაინერი და ა.შ.) ათვისების აუცილებლობა.

ონ-ლაინ სწავლება და ურთიერთობა - ეს ტრა

აქ, გასათვალისწინებელია, რომ, ერთ ცნობილ

დიციულად ბრტყელ თეთრ ეკრანზე გაშვებუ

რეკლამას რომ დავესესხოთ, ახალგაზრდა თაო

ლი ფილმია, აუდიტორული სწავლება კი - 3D

ბა ირჩევს არა მარტო პეპსის, არამედ ინფორმა

ფორმატში ნაჩვენები ფილმი.

ციულ ტექნოლოგიებს, რის გამოც აკადემიური

უმაღლესი სასწავლებ

უნდა ვაღიარ
 ოთ, რომ აღნიშნული პრობ

პერსონალის უმრავლესობას (განსაკუთრებით,

ლემა არანაკლები სიმწვავით დგას არა მარტო

საშუალო და უფროსი თაობის წარმომადგენ

სტუდენტური, არამედ

აკადემიური და კი

ლებს) დასჭირდებათ სერიოზ
 ული ძალისხმე

დევ უფრო ზოგადად - ნებისმიერი შრომითი

ვა, რომ სტუდენტთა კონტინგენტს თანამედ

კოლექტივის წინაშეც (მაგალითად, ონლაინ

როვე მოთხოვნების დონეზე მიაწ
 ოდონ ინფორ

თათბირი, კონფერენცია არ იძლევა შესაძლებ

მაცია - არა მარტო შინაარსობრივად, არამედ

ლობას, სრულყოფილად იქნას აღქმული თა

გადაცემის ფორმებითაც და ვიზუალურადაც.
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ეს ობიექტურად გაზრდის სწავლისა (და კურ

ბიდან, როგორც სამუშაოს მიმცემთან, დამქი

სების) თანმხლებ პროცესზე დატვირთვას და

რავებელთან, გაუცხოების დონეს.

ამ მიმართულებით აკადემიურ
 ი პერსონალის

გაუც
 ხოების პრობლემა თავს იჩენს სტუდენ

მიერ საკმაოდ მაღალი სტანდარტების დაკმა

ტურ წრეებშიც. - ბოლონიის მეთოდზე გადას

ყოფილების აუცილებლობას.

ვლის გამო, სწავლების ტრადიციულ
 ი ჯგუ

იმის მიუხედავად, თუ როგორი წარმატე

ფური ფორმის (სწავლების მთელი პერიოდის

ბული იქნება ამ მიმართულებით უმაღლესი

მანძილზე სასწავლო ჯგუფი - სტაბილურად

სასწავლო დაწესებულებებისა და მათი აკადე

უცვლელი ერთი და იგივე წევრებით) ნაცვლად

მიური პერსონალის ძალისხმევა, ამ ტიპის და

ადგილი აქვს სტუდენტთა თემატურ ერთი

წესებულებებში ცოდნის გადაცემის სწავლების

ანობას, სადაც ისინი ერთიანდებიან კონკრე

ტრადიციული ფორმები ვეღარ შეინარჩუნებენ

ტული საგნის სწავლის (ლექციის, სემინარის)

მონოპოლიური მდგომარეობას. - საქმე იმაშია,

ფორმატში. სწავლების მთლიანად დისტანცი

საგანმანათლებლო პროდუქტები თანდათან

ურ ფორმაზე გადასვლა კი გაზრდის მათ დე

კარგავენ და მომავალში კიდევ უფრო მეტად

სოციალიზაციას, კიდევ უფრო მეტად დაუთ

დაკარგავენ საუნ ივერსიტეტო (სასკოლო) აკა

მობს, „გადაუმისამართებს“ მათ ვირტუალური

დემიურობას, ტრადიციული სახელმძღვანე

ურთიერთობის რეჟიმს. ამიტომ, სტუდენტე

ლოების ადგილს (და)იკავებენ ციფრული ინ

ბის აუდიტორული ურთიერთობები, მით უფ

ტერაქტიური კომპლექსები. გაჩნდება საგანმა

რო, კამპუსებში ცხოვრება - ეს არა მარტო მათი

ნათლებო სფერო, სადაც გაქრება განსხვავება

სწავლების ფორმაა, არამედ მათი სოციალიზა

ძირითად და დამატებით განათლებას შორის.

ციის, აღზრდის, შეჯიბრებითობის, ცხოვრების

განათლების მიღების პროცესი ერთგვარი ელი

ერთიანი სტილისა და ერთიან ი ფასეულ
 ობების

ტარულობიდან მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადად

ჩამოყალიბების მიმართულებით გადადგმული

გამს სრული დემოკრატიულ
 ობისაკენ, ხოლო

მნიშვნელოვანი ნაბიჯიცაა. შესაბამისად, ურ

ცოდნა, განათლებულობა სულ უფრო მეტად

თიერთობების ონლაინ ფორმატის „ზეობის“

იქნება წარმოდგენილი კომპლექტში კრეატუ

პირობებში ფაქტობრივად ღიად რჩება არც თუ

ლობასთან ერთად.

მთლად რიტორიკული კითხვა: სად და როგორ

დისტანციურ
 ი სწავლების ეფექტები
პოზიტიურთან ერთად, სწავლების დისტან
ციურ ფორმებზე ორიენტაციას აქვს ერთი სა
გულისხმო თანმდევი ნეგატიურ
 ი ეფექტი: იგი
საფრთხეს უქმნის აკადემიურ
 ი პერსონალის
ურთიერთკომუნიკაციის დონეს და სიხშირეს
- ამით კათედრებმა და სოციალურ-პროფესიუ
ლი კავშირების სხვა კვანძებმა შეიძლება თავი
ანთი მნიშვნელობის სერიოზული დევალვაცია
განიცადონ. შესაბამისად, ეს ზრდის პედაგოგ
თა, აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტე
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ეზიარებიან სოციალიზაციის განსაზღვრულ
დონეს სტუდენტები? ამაზე დადებით პასუხს
იძლევა ახლახანს გახსნილი ქუთაისის საერ
თაშორისო უნივერსიტეტი, თუმცა უმაღლესი
სასწავლებლების უმრავლესობა ასეთი შესაძ
ლებლობებით ნამდვილად არ გამოირჩევა.
სოციალიზაციის პრობლემა, ოღონდ რამდე
ნადმე სხვა რაკურსით, დგას არასასწავლო, მაგ
რამ სამეცნიერო საქმიანობით დაკავებული პი
რების წინაშეც. კერძოდ, როგორ მოხდება დის
ტანციურად იმ სამეცნიერო ჯგუფების ჩამოყა
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ლიბება, რომლებსაც (გა)აერთიანებს ერთიანი

ბალური მასშტაბით სულ რაღაც ერთი წლის

იდეები და მიზნები? - იდეების გაცვლაში, გენე

შემდეგ. (Бродников, 2020)

რირებაში, ისევე როგორც ბიზნესის (განსაკუთ

მხედველობაშია მისაღები ის გარემოებაც,

რებით თვალსაჩინოდ - საბანკო სფეროში) ხომ

რომ შრომის ბაზარზე მოთხოვნის შემცირე

ცოცხალი ურთიერთობები გაცილებით შედე

ბა მაღალ კორელაციაშ
 ია სამუშაო ძალაზე მო

გიანია, ვიდრე ურთიერთობის ვირტუალური

თხოვნის შემცირებასთან და ეს უკანასკნელი

ფორმატი, რომელიც ფაქტობრივად, მხოლოდ

- აკადემიურ
 ი განათლების მქონე სპეციალის

პირად, ცოცხალ, ნდობაზე დამყარებული ურ

ტების მომზადებასთან (თუმცა, გაცილებით

თიერთობების სუბსტიტუტია - ცივი მონიტო

დაბალი კორელაციით).

რისა და კლავიატურის გამოყენებით... ამასთან,

აღნიშნულ ვითარებაში არსებითად იზრდე

კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და კოლოკ

ბა პოტენციურ
 ი დამქირავებლების უმაღლეს

ვიუმების ონლაინ-რეჟიმში გადაყვანა სრუ

სასწავლებლებთან კონტაქტის ეპიზოდურის

ლად ვერ ჩაანაცვლებს მეცნიერთა ცოცხალი

ნაცვლად სისტემური ხასიათ
 ის მიცემა. ეს გან

ურთიერთობებით მიღებული შთაბეჭდილებე

საკუთრებით აქტუალ
 ურია იმ სპეციალ
 ობების

ბისა და ინფორმაციის გაცვლის ეფექტიან ობას

მიხედვით, რომლებსაც პანდემია ყველაზე მე

ახალი იდეებ
 ის გენერირებასა და ერთობლივი

ტად შეეხო (მაგალითად, სტუმარ-მასპინძლო

სამეცნიერ
 ო პროექტების რეალიზაციაში.

ბის და ტურიზმის ინდუსტრია). ამასთან, სა

ამასთან, სწავლების არჩეული ფორმატის

სურველია, რომ პრაქტიკას ადგილი ჰქონდეს

(ონლაინ ფორმატი vs. ოფლაინ ფორმატი) სა

არა სასწავლო პროცესის მიწურულს, არამედ

ბოლოო

კავშირშია

სწავლების მთელი პერიოდ
 ის მანძილზე (2-

თავად სწავლების პროცესის ეფექტიანობას

3-ჯერ მაინც), რომლის დროსაც სტუდენტები

თან. ამ უკანასკნელს კი მნიშვნელოვნად გან

გაეცნობიან საქმიანობის სხვადასხვა დონეზე

საზღვრავს შესატყვისობა შრომის ბაზრის მო

(რიგითი შემსრულებლის, ადმინისტრატორის

თხოვნილებებთან. საჭირო იქნება მეტი ყურა

და ა.შ.) ფუნქციებს, ამოცანებს და პასუხისმგებ

დღების დათმობა შრომის ბაზარზე არსებითი

ლობას, სხვა თანამშრომლებთან სუბორდინა

ცვლილებებისადმი, შესაბამის საბაზრო კონი

ციისა და კოორდინაციის საკითხებს. ეს მნიშ

უნქტურაზე ადაპტირებულ სპეციალისტებზე

ვნელოვნად გაზრდის მათ კონკურენტუნარია

მოთხოვნის გათვალისწინება და მათზე ადეკ

ნობას შრომის ბაზარზე უმაღლესი სასწავლებ

ვატური რეაგირება. ეს საკმაოდ რთულია დღე

ლის დამთავრების შემდეგ.

ეფექტიანობა

უშუალო

ვანდელი გადასახედიდან, როდესაც პანდემია

არაერთი სპეციალ
 ობაა, რომელზეც მოთხოვ

არა თუ არ დასრულებულა, არამედ მის მასშტა

ნა არ მცირდება თვით პანდემიის პირობებში.

ბებს პიკისთვის ჯერ არც კი მიუღწევია. შესა

- ესაა სპეციალ
 ობები, რომლებიც უკავშირდე

ბამისად, პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია

ბა ეკონომიკის გაციფრებას. ასეთი სპეციალო

არა თუ იმაზე, როგორი იქნება მოთხოვნა შრო

ბების მიხედვით სპეციალისტების მომზადება

მით ბაზარზე 4-5 წლის შემდეგ პროფესიების,

ხელს შეუწყობს ეკონომიკის სწრაფ განვითა

სპეციალობების, რეგიონებისა და ა.შ. მიხედ

რებას, ხოლო, მეორ
 ე მხრივ, თავად აღნიშნუ

ვით, არამედ იმაზეც კი, თუ როგორ კონფიგუ

ლი სპეციალობების წარმომადგენლებისათვის

რაციას მიიღ
 ებს ეკონომიკა ქვეყნისა თუ გლო
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უზრუნველყოფს დასაქმების და შემოსავლე

უმუშევრობის დონე 2020 წლის მესამე კვარ

ბის სტაბილურ დონეს.

ტალში 11.9%-ია, რაც წინა წლის შესაბამის პე

პანდემიის გამო გლობალური მოთხოვნისა
და მიწოდების შემცირებამ მნიშვნელოვანის

რიოდთან შედარებით მხოლოდ 0.8 პუნქტითაა
გაზრდილი.

ცვლილებები გამოიწვია დასაქმების ფორმა

უმუშევრობის 0.8%-ანი დონე - ქვეყნის

ტის მხრივაც. ეს აისახა როგორც დასაქმებულ

მთლიანი მოსახლეობ
 ის, ეკონომიკურად აქტი

თა რაოდენობის ცვლილებაში, ისე თავად და

ური მოსახლეობისა და დასაქმების მაჩვენებ

საქმების ოფლაინ და ონლაინ ფორმებს შორის

ლების საერთო შემცირების პირობებში, დაახ

თანაფარდობაში.

ლოებით 50 ათას უმუშევარს ნიშნავს. მაგრამ აღ

კორონავირუსის პანდემია უშუალო ასახვას

ნიშნულ რიცხვზე დაახლოებით 5-6-ჯერ მეტია

ჰპოვებს დასაქმების მასშტაბებსა და ფორმატ

იმათი რაოდენობა, რომლებსაც ფორმალურად

ზე, ამცირებს რა დასაქმებულთა საერთო კონ

არ დაუკარგავთ სამუშაო, მაგრამ შეუმცირდათ

ტინგენტს, არსებითად ცვლის შრომის ბაზრის

სამუშაოს ხანგრძლივობაც და შრომის ანაზღაუ

კონიუნქტურას და

სამსახურშენარჩუნებულ

რებაც, ეს კი არანაკლებ 250-300 ათასი კაცია. აღ

თანამშრომელთა საგრძნობ ნაწილს ონლაინ

ნიშნულის გათვალისწინებით, რეალ
 ურად და

ფორმატში „გადაისვრის“.

საქმებულთა რაოდ
 ენობის შემცირება, სამუშაო

მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, 2019 წლის

დროზე გადაანგარიშებით, საქართველოში არა

ბოლოს გლობალურად, სამუშაო ძალის რაო

ნაკლებ 2.0-2.5%-ია (“რეზონანსი“, 12.11.2020)

დენობამ 3489 მლნ. კაცი შეადგინა, უმუშევ

აღნიშნული მონაცემი, საქართველოს მშპ-ის

რობის დონემ - 4.936%, უმუშევართა რაოდე

ფაქტობრივი დინამიკის გათვალისწინებით,

ნობამ კი - 172.2 მლნ. კაცი (Labor force, total;

სრულად შეესაბამება ოუკენის კანონის მიხედ

Unemployment, total. 2020). გამოდის, რომ უმუ

ვით დადგენილ დამოკიდებულებას უმუშევ

შევრობის დონე მსოფლიოში პანდემიის გამო

რობის დონესა და მშპ-ის დინამიკას შორის.

2020 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლო

პანდემიამ არსებითად შეცვალა მდგომარეო

ებით 1.8-ჯერ გაიზრდება და 13.7%-ს მიაღწევს.

ბა შრომით ბაზარზე. ასე მაგალითად, მოსკოვ

საქართველოში, მაგალითად, ის, რომ პანდემი

ში 2020 წლის დასაწყისში ერთ უმუშევარზე 4.4

ამ გამოიწვია უმუშევრობის ზრდა, არაა საკმა

ვაკანსია მოდიოდა, ივნისის შუა რიცხვებში კი

რისი პროცესის სრულფასოვნად წარმოჩენი

ერთ ვაკანსიაზ
 ე - 4 უმუშევარი («Независимая

სათვის. საქმე იმაშია, რომ სამუშაო ადგილების

газета», 29.06.2020). კიდევ უფრო მძიმე იყო

შემცირების პარალელურად მასობრივი ხასია

მდგომარეობა მთლიან ად ამ ქვეყნის მასშტა

თი მიიღ
 ო არასრული სამუშაო დროის რეჟიმის

ბით, სადაც ყოველ ვაკანსიაზე მითითებული

გავრცელებამ - როდესაც ფორმალურად არ

თანამდებობის დაკავების 7 მსურველი მოდიო

უქმდება სამუშაო ადგილი, მაგრამ იქ დასაქმე

და („Российская газета“, 4.04.2020)

ბული პირის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

უახლოეს პერიოდში შრომის დისტანცირე

მცირდება ან სამუშაო დროის ხანგრძლივობის

ბის ფორმები, რომლის პიონ ერები კორონავი

უცვლელობის პირობებში მცირდება შრომის

რუსის პანდემიის პერიოდში ისედაც უმაღ

ანაზღაურება. ოფიციალური სტატისტიკით,

ლესი და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები
აღმოჩნდნენ, კიდევ უფრო განვითარდება, გაჩ
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ნდება დისტანციურად მომუშავე თანამშრომ

ამიტომაც საჭირო იქნება ხარჯების გაზრდა

ლების შრომის ინტენსიფიკაციის ახალი, დახ

შესაბამისი მიმართულებებით. საქართველო

ვეწილი ფორმები. აქაც, ისევე როგორც ეკონო

ში მეცნიერებაზე ხარჯების წილი მშპ-ის ერთ

მიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა

პროცენტზე საგრძნობლად ნაკლებია, მაშინ

სფეროებში, ფაქტობრივად (წა)იშლება ზღვარი

როდესაც ეს მაჩვენებელი ეკონომიკურად მო

სამუშაო და არასამუშაო დროის ტრადიციულ

წინავე ქვეყნებში 3-4%-ის ფარგლებშია. შედე

დაყოფას შორის.

გად, წმინდა სამეცნიერო საქმიანობა საქართვე

მაგრამ ონლაინ ურთიერთობებს აქვთ გამო

ლოში უკვე დიდი ხანია პრესტიჟულად აღარ

ყენების ეფექტიან ობის ზღვრული დონე. - მა

ითვლება.

აკადემიურ-კვლევით

სექტორში

გალითად, საკმაოდ პრობლემურია სრულფა

დასაქმებულ პირთა საშუალ
 ო ასაკი საქართვე

სოვანი სამუშაო ადგილის შექმნა სახლში - ყვე

ლოში, ჩვენი გაანგარიშებით, დაახლოებით 54

ლას არა აქვს შესაძლებლობა, გამოყოს ონლაინ

წელია, რაც 17 წლით აღემატება ჩვენი ქვეყ

მუშაობ
 ისთვის ცალკე კაბინეტი, სამუშაო მაგი

ნის მოსახლეობ
 ის მედიანურ ასაკს. (საქსტატი,

და, რაც ამ ფორმით დასაქმებულისთვის ქმნის

2020) და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც გან

გარკვეულ ფსიქოლოგიურ და, არც თუ იშვი

საკუთრებით მკაფიოდ წარმოჩინდა პანდემიის

ათად, ფიზიკურ დისკომფორტს. თანაც, იაფ

პერიოდში.

ონლაინ საქმიანობას თავისი უარყოფითი თან

მართალია, არ არსებობს ხისტი კორელაცია

მდევი ეფექტიც აქვს. - იგი იწვევს კოლექტივის

განათლებაში ჩადებულ ხარჯების ზრდასა და

ატომიზაციას, ერთიანობის კოროზიას. მაგრამ

განათლების დონის ზრდას შორის, მთლიანო

იქ, სადაც საქმიან ობის ოფისური ფორმა საქმია

ბაში მათ შორის დადებითი კორელაცია ცალსა

ნობის აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს,

ხაა. თვით საქართველოში რამდენიმე ათეული

განსაკუთრებთ ფასეულ
 ი გახდებიან ის თა

უმაღლესი სასწავლებლის არსებობაც კი, რომე

ნამშრომლები, რომელთა საქმიანობა დაუკ ავ

ლიც საზოგადოების ერთ ნაწილში ირონიით

შირდება მართვის, კოორდინაციისა და ახალი

აღიქმება, სწორედ ჩვენი საზოგადოების, მისი

იდეების გენერირების საკითხებს.

რიგითი წევრების განათლებისაკენ იმანენტუ

აღნიშნულ პრობლემებს ვერ ასცდა სამეც

რი სწრაფვის მკაფიო გამოხატულებაა. ამიტომ

ნიერო საქმიანობაც, რომლის პრობლემატიკა,

ქართული საზოგადოება სრულებითაც არ არის

საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სა

ინდეფერენტული პანდემიის პირობებში სწავ

ჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრე

ლების მდგომარეობ
 ის, ფორმატისა და შედეგე

ბულ ყურადღებას და მხარდაჭერას.

ბის მიმართ.

სახელმწიფოს მიერ მეცნიერ
 ების დაფინან

ამ ფონზე განსაკუთრებით საგულისხმოა

სების გარეშე, პირველ რიგში, ფუნდამენტური

OECD-ის განათლების დირექტორატის ხელ

(და რა თქმა უნდა, გამოყენებითი) მეცნიერე

მძღვანელის ანდრეას შლაიხერის მიერ საქარ

ბის ფინანსური ინექციების გარეშე, სამეცნიე

თველოს ლიდერ ქვეყანად მოხსენიება დის

რო საქმიანობა ვერ შეინ არჩუნებს ეკონომიკუ

ტანციური სწავლების წარმატებით დანერგვის

რად მიმზიდველ, სოციალურად პრესტიჟულ

თვალსაზრისით. (არჩვაძე, 2020) ეს უბრალოდ

ფორმას, რაც ნებისმიერ ქვეყანას ქრონიკული

შექება კი არაა, არამედ მორალური გამარჯვება

ჩამორჩენისათვის გაწირავს.

ცაა. თანაც ისეთ ქვეყანასთან „ტანდემში“, რო
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გორიც მსოფლიოში ადამიანისეულ
 ი განვითა
რების ინდექსით 12-ე ადგილზე მყოფი ფინე
თია (საქართველო - 70-ე). (Human Development
Report, 2019)
პანდემიისას სახელმწიფო სატელევიზიო არ
ხის მეშვეობით ჩატარებული კვალიფიციური
ლოგიკური და თვალსაჩინოებით გაჯერებული
დისტანციური გაკვეთილები ხელმისაწვდომი
და გასაგებია ყოველი მოსწავლისათვის. ბევრი
მშობელი (და არა მარტო ისინი), „ცალი თვა
ლითა და ყურით“, თავადაც ინტერესით ადევ
ნებდნენ თვალყურს ტელევიზიით ჩატარებულ
გაკვეთილებს. შეიძლება ითქვას, რომ პანდემი
ამ მკაფიოდ წარმოაჩინა საქართველოს საგან
მანათლებლო და ინტელექტუალური მზაო
ბის მაღალი, მოწინავე ქვეყნების შესატყვისი,
ადეკვატური დონე და ამის უზრუნველყოფაში
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სახელმწიფოს
მზარდი და ეფექტიან ი მხარდაჭერა.

ისათვის.  
პანდემიით განპირობებულმა ონლაინ, დის
ტანციურ სწავლებაზე ფორსირებულმა გადას
ვლამ წარმოაჩინა აღნიშნული პროცესის შეუქ
ცევადი და მზარდი ხასიათი. - თუ აკადემიურ
პერსონალთან დაკავშირებით განვიხილავთ
პრობლემას და სასწორის ერთ პინაზე დავ
დებთ პოზიტიურ შედეგს, ის აშკარად გადას
წონის ნეგატიურს, რომელიც ცალსახად მილე
ვად რეჟიმში იმყოფება.
შედარებით უფრო რთულად დგას საკითხი
სტუდენტურ კონტინგენტთან მიმართებაში. ახალგაზრდებს, როგორც წესი, სწორედ სტუ
დენტების წლებში უწევთ გამოსვლა ცხოვრე
ბისეულ გზაზე, უმაღლეს სასწავლებლებში
„ცოცხალი“ ურთიერთობები უნდა დაეხმაროს
მათ სოციალ
 იზაციის, სამოქალაქო თვითშეგ
ნებისა და ემპათიის გამომუშავებაში, რის უზ
რუნველყოფა და სრულფასოვანი ჩანაცვლება
სწავლების ონლაინ რეჟიმს ობიექტურად არ
ძალუძს.

დასკვნა
კორონავირუსის პანდემიამ, იმის გარდა,
რომ მძლავრი სტიმული მისცა ტექნოლოგი
ების განვითარებას კომუნიკაციების სფერო
ში,

თვისობრივად ახალ ასპექტში დააყ ენა

სწავლა-განათლების,

კვალიფიკაციის

ამაღ

ლების საკითხი. სწავლებისა და საქმიანობის
დისტანციური ფორმების ფართოდ გავრცელე
ბამ, დისტანციურ სწავლებაზე ფორსირებულ
მა გადასვლამ წარმოაჩინეს ურთიერთობის ამ
გვარი ფორმატის დადებითი და უარყოფითი,
ძლიერ
 ი და სუსტი მხარეები, გავლილი დრო
პანდემიის დაწყებიდან და პროცესის მიმდი
ნარეობის ანალიზი იძლევა საკმარის საფუძ
ველს ონ-ლაინ ფორმატის უპირატესობების
ფართოდ, საყოველთაოდ დასანერგად და მისი
სუსტი ან მიუღებელი ასპექტების მინიმიზაცი
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ამიტომ, მოსაძებნია უნივერსიტეტის სტუ
დენტებისა და აკადემიური პერსონალის, რო
გორც „საკუთარი კლასტერის“ წარმომადგენ
ლებთან, ისე ერთმანეთთან ურთიერთობის
სიხშირის რაღაც „ოქროს შუალედი“, რომლი
თაც ცოცხალი ურთიერთობები აღარ იქნება
ისეთი ინტენსიურ
 ი და ყოველდღიური, რო
გორც მანამდე და შემოიფარგლება გაცილე
ბით ნაკლები ინტენსივობით. დანარჩენი დრო
მთლიანად გადავა მათი თვითორგანიზები
სა და თვითრეალიზაციისათვის განკუთვნილ
„დროის ყულაბაში“.
რამდენად შეძლებენ უმაღლესი სასწავლებ
ლების აკადემიური სფეროს წარმომადგენლე
ბი ონლაინ სწავლების სფეროში გადასული
სტუდენტების არა მარტო სწავლის, ცოდნის,
განათლების მიღების პროცესში „აყოლიებას“,
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არამედ მათი სოციალ
 იზაციისა და ემპათიის

6.

World Bank (2020) Unemployment, total.

უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, ამაზე დიდწი

-URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.

ლად იქნება დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის
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