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შესავალი 

 

2020 წლიდან Covid-19 პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევები დააყენა პროფესიული 

განათლების დღის წესრიგში. ვირუსის გავრცელების მასშტაბებმა მთელი მსოფლიო მოიცვა და 

გავლენა იქონია ყველა სფეროზე, მათ შორის განათლების სისტემაზეც. მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები გახდა საჭირო საგანმანათლებლო პროცესის წარსამართად ყველა საფეხურზე და 

განსაკუთრებით კი პროფესიულ განათლების, ისეთი მიმართულებებზე, რომლებიც სამუშაოზე 

დაფუძნებული სწავლების მიდგომას ეყრდნობა და პრაქტიკული სწავლების ნაწილს საწარმოში 

სთავაზობს პროფესიულ სტუდენტებს. 

განათლების სექტორმა სწავლების დისტანციურ მიდგომებს მიმართა, უმრავლეს შემთხვევაში 

ადგილზე სწავლება არ გახდა ხელმისაწვდომი იმ რეგულაციების გათვალისწინებით რაც 

პანდემიის გავრცელებას ზღუდავდა. ისევე როგორც სხვა ქვეყნების უმრავლესობამ, 

საქართველოს განათლების სისტემამ პირისპირ სწავლება განათლების თითქმის ყველა 

საფეხურზე დისტანციური სწავლებით ჩაანაცვლა.  

საერთაშორისო გამოცდილებას თუ შევხედავთ დისტანციური სწავლებაზე გადასვლის გარდა, 

პროფესიულმა სასწავლებლებმა პრაქტიკული კომპონენტის მიმართულებით გამოწვეებს 

კურიკულუმში ცვლილებებით უპასუხეს და სასწავლო პროცესი ძირითადად თეორიული 

კურსებით დატვირთეს. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ პროფესიულ განათლებაში 

დუალური სწავლება აქცენტს სწორედ საწარმოში პრაქტიკაზე აკეთებს გართულდა სწავლაში 

ჩამორჩენის სრულად თავიდან არიდება.  

საქართველოში პანდემიის გამო დაწესებულმა რეგულაციებმა და შეზღუდვებმა პროფესიული 

სასწავლებლები ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა, რისთვისაც პასუხის გაცემა მიმდინარე 

რეჟიმში ხდებოდა. სასწავლო პროცესი დისტანციურ ფორმატში გადასვლამ თავის მხრივ 

გარკვეული პრობლემები შექმნა, იქნებოდა ეს პედაგოგების, ინსტრუქტორებისა და 

სტუდენტების ფსიქო-ემოციური, თუ მეთოდური მზაობა, ასევე პირადი სივრცე, ინტერნეტსა და 

ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა. ციფრული დაყოფა კიდევ უფრო მტკივნეული აღმოჩნდა 

პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის, განსაკუთრებით კი რეგიონებში არსებული 

კოლეჯების შემთხვევაში.  

ნინო ავთანდილაშვილი კვლევაში: „პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სასწავლო პროცესში გამოყენების პრაქტიკის კვლევა 

მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის მაგალითზე“ აღნიშნავს, რომ პროფესიული 

განათლების განვითარება ქვეყნისთვის და ქვეყნის ეკონომიკისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

ფაქტორს წარმოადგენს. ევროპაში დაწინაურებული ქვეყნების ეკონომიკა სწორედ პროფესიულ 

განათლებას ეყრდნობა.1  

 
1 https://openscience.ge/bitstream/1/832/1/samagistro%20avthandilashvili.pdf 
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პროფესიულ განათლებაში სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაზე პანდემიის გავლენის 

შესაფასებლად და სრული სურათის წარმოსაჩენად მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ კვლევის 

ჩატარება, რაც სამომავლოდ საშუალებას მოგვცემდა, რომ დაგვედგინა, რა გამოწვევების წინაშე 

დააყენა პანდემიამ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, პროგესიული 

მასწავლებლების, კომპანიის ინსტრუქტრები, ადმინსტრაციის წარმომადგენლები, რათა 

სამომავლოდ შევძლოთ,  შემხვედრი ნაბიჯები საჭიროებაზე მორგებით გადავდგათ. 

კვლევა ჩატარდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის დაკვეთით და გაეროს (UNDP) სოფლის 

მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლების ტრენინგისა და ექსტენციის 

სისტემების მოდერნიზაციის პროექტის მხარდაჭერით. 

 

თემა და ობიექტი 

• ჩვენი კვლევის თემას წარმოადგენს, რომ შევისწავლოთ პანდემიის გავლენა სამუშაოზე 

დაფუძნებული სწავლების პროცესზე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა 

და სასწავლო საწარმოებში. 

• ჩვენი კვლევის ობიექტებს წარმოადგენენ საქართველოში არსებული პროფესიული 

სასწავლებლების: “ახალი ტალღა“; „ოპიზარი“; და „აისი“-ს: ხარისხის მენეჯერები, 

მასწავლებლები, საწარმოს ინსტრუქტორები და სტუდენტები. 

კვლევის  მიზანი: 

კვლევის მიზანია, პანდემიის გავლენის შესწავლა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 

დანერგვაზე. 

კვლევის  ამოცანები: 

1) პანდემიის პერიოდში პროფესიული მასწავლებლების, კომპანიის ინსტრუქტორებისა და 

პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტების განწყობის შესწავლა სასწავლო პროცესთან 

მიმართებით; 

• რა მოლოდინები ჰქონდათ მათ სწავლების დაწყებამდე და რამდენად გამართლდა 

მათი მოლოდინები. 

2) მათი მზაობის დადგენა დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით: 

• რამდენად ჰქონდათ პედაგოგებსა და სტუდენტებს პირადი სივრცე ლექციის 

სრულფასოვნად ჩასატარებლად; 

• რა სახის ხარვეზებს აწყდებოდნენ ტექნიკური გაუმართაობის თვალსაზრისით; 

• რამდენად ფლობდნენ სტუდენტები და პედაგოგები ტექნიკისა და შესაბამისი 

აპლიკაციების გამოყენების უნარებს. 

3) სასწავლო პროცესის შეჩერებით განპირობებული გამოწვევების და ნაწილობრივი გახსნის 

შემდეგ არსებული წინააღმდეგობების დადგენა; 

• ერთი წყობიდან, მეორე წყობაზე გადასვლის სირთულე. 

• ხელის შემშლელი ფაქტორები ნაწილობრივი გახსნის შემდეგ პრაქტიკებზე 

სიარულის დროს. 
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4) სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებაში ჩართული სტუდენტების მიერ სწავლის შეწყვეტის 

და გაგრძელების მიზეზების შესწავლა; 

• სწავლის შეწყვეტის გამომწვევი ფაქტორები (ფინანსური მხარე,  სატრანსპორტო 

საშუალების არარსებობა, სხვადასხვა ტექნიკური პრობლემა) 

5) გახსნის შემდგომ სასწავლო პროცესების აღდგენასთან დაკავშირებით მასწავლებლებისა 

და კომპანიის ინსტრუქტორების რეკომდენაციების კვლევა; 

• ცვლილებები, რომელთაც დისტანციური სწავლების გაგრძელების შემთხვევაში 

განახორციელებდნენ. (შესაბამისი ტრენინგები და ღონისძიებები) 

6) ხარისხის მენეჯერების მოსაზრებების კვლევა პანდემიით განპირობებულ გამოწვევებთან 

მიმართებით; 

7) სასწავლო პროცესში ჩართული მხარეების ხედვის ანალიზი  პოსტ პანდემიურ რეალობაში 

სამუშაოზე დაფუძნებული სასწავლო პროგრამების დანერგვის ხელშემწყობი 

მექანიზმების შესახებ. 

 

 

კვლევის  მეთოდი: 

პირველ რიგში საკითხის სიღრმისეული ანალიზისათვის და ტენდენციების განსასაზღვრად 

მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ თვისებრივი კვლევის, კერძოდ კი ფოკუს ჯგუფის მეთოდის 

გამოყენება. გარდა ამისა, ინფორმაციის სრულად შევსების მიზნით, რაოდენობრივი კვლევის 

ონლაინ ანკეტირების მეთოდით, გამოვიკითხეთ პროფესიული სასწავლებლების დირექტორები, 

მასწავლებლების და საწარმოს ინსტრუქტორები.2 

თვისებრივი კვლევის დასრულების შემდეგ სრული სურათის წარმოსაჩენად ინფორმაცია 

შევავსეთ რაოდენობრივი კვლევის საფუძველზე, კერძოდ კი ონლაინ და სატელეფონო 

გამოკითხვა.3 

 

შერჩევა: 

ქვეყნის მასშტაბით 24 საჯარო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, მათ შორის 14 

სასწავლებელია ჩართული აგრარული მიმართულების პროფესიების განხოციელებაში.  

თვისებრივი მეთოდის შემთხვევაში სრული სურათისათვის შესასწავლად და ტენდენციების 

გამოსაკვეთად მოვიცავით  3  რეგიონში არსებული კოლეჯი:  ,,ახალი ტალღა“,-აჭარა,  ,,ოპიზარი“ 

- სამცხე-ჯავახეთი,  და ,,აისი“-კახეთი.  

ამასთანავე მნიშვნელოვანი იყო კვლევას დაეფარა სასწავლო პროცესში ჩართული მხარეები, 

ამდენად თითოეულ რეგიონისათვის ჩატარდება 3 ფოკუს ჯგუფი:  

• პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებელი; 

 
2 ამ შემთხვევაში კვლევის შეზღუდვას წარმოადგენდა პედაგოგების და საწარმოს ინსტრუქტორებთან 

ონლაინ გამოკითხვის ფორმების გაგზვნა, რადგან რიგ შემთხვევებში შეცვლილი იყო 

პედაგოგი/ინსტრუქტორი, რომელიც ასწავლიდა  ,,პანდემიის I-II ტალღის“ დროს 
3 იქიდან გამომდინარე, რომ ონლაინ კვლევაში საწარმოს ინსტრუქტორებს გაუჭირდათ მონაწილეობა, 

მათთან ჩატარდა სატელეფონო გამოკითხვა.  
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• პროფესიული სასწავლებლის ინსტრუქტორი; 

• პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი; 

გარდა პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების, ინსტრუქტორებისა და სტუდენტებისა 

კვლევის ამოცანებიდან გამომდინარე ჩვენს სამიზნე ჯგუფს შეადგენდა ხარისხის მენეჯერები. 

დამატებით 1 ფოკუს ჯგუფი ჩატარდა მათგან ინფორმაციის მისაღებად. 4 

 

რაოდენობრივი კვლევის შემთხვევაში ონლაინ კითხვარი გაიგზვნა კოლეჯებში, რომლებიც 

ახორციელებენ დუალურ პროგრამებს. კვლევის ინსტრუმენტი განკუთვნილი იყო კოლეჯის 

დირექტორის, მასწავლებლებისა და საწარმოს ინსტრუქტორებისათვის. იმ საწარმოს 

ინსტრუქტორებთან რომლებმაც ვერ შეძლეს ონლაინ კითხვარის შევსება ჩატარდა სატელეფონო 

გამოკითხვა. 

 

კვლევის  ინსტრუმენტი : 

თვისებრივი კვლევის შემთხვევაში კვლევის ინსტრუმენტად გამოყენებული იყო სადისკუსიო 

გეგმა, რომელიც ნახევრად სტრუქტურირებული ინსტრუმენტია და მაქსიმალურად ამომწურავი 

ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას იძლევა. ხოლო რაოდენობრივი კვლევის შემთხვევაში კი 

ონლაინ ანკეტა. 

 

კვლევის  შედეგების მოკლე  მიმოხილვა 

 

კვლევაში ჩართული იყვნენ პროფესიული მასწავლებლები, კომპანიის ინსტრუქტორები, 

ხარისხის მართვის მენეჯერები და პროფესიული სტუდენტები. ჩატარდა როგორც თვისებრივი, 

ასევე რაოდენობრივი კვლევა.  თითეული სეგმენტისათვის ჩატარდა ფოკუსჯგუფი და 

გამოვლინდა ის ძირითადი ტენდენციები, რომლებიც ნიშანდობლივია მათთვის. პანდემიამ 

საკუთარი გავლენა იქონია თითეულ ჯგუფზე და აისახა, როგორც სწავლების ხარისხზე, ასევე 

განწყობებსა და სწავლის შედეგებზე სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პირობებში.  კვლევის 

შედეგები  საშუალებას გვაძლევს, რომ შემუშავდეს რეკომენდაციები მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარებისათვის, სწავლა-სწავლების პროცესის ახლებურად 

გაანალიზებისათვის, კრიზისულ პირობებში სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ეფექტიანად 

დაგეგმვისა და წარმართვისათვის. 

ხარისხის მართვის მენეჯერები 

ხარისხის მართვის მენეჯერების მიერ მთავარ გამოწვევად დასახელებული იქნა დისტანციური 

სწავლების მიმართულებით გამოცდილების არქონა. მათ მოულოდნელად მოუწიათ სასწავლო 

გეგმების შეცვლა, თეორიული მასალების დისტანციურად სწავლების გადაწყობა, პრაქტიკული 

მეცადინეობების შეჩერება ისეთ შემთხვევებში, როცა სასწავლო საწარმოებმა შეაჩერეს მუშაობა. 

თეორიული სწავლების პირობებში სწავლის გაგრძელება რთული აღმოჩნდა ისეთ შემთხვევებში, 

როდესაც  თეორიულ კურსზე დაშვების წინა პირობა ითვალისწინებდა ისეთი კურსის გავლას, 

 
4 ფოკუს ჯგუფზე მოწვეული იყო 14 კოლეჯიდან ხარისხის მენეჯერები. 
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რომელიც შეჩერებული იყო. ამგვარად შეიქმნა ერთგვარი „საცობი“ სასწავლო პროცესში, 

რომელიც წინ ვერ მიდიოდა „ლოქდაუნის“ გამო.  

არსებულ სიტუაციაში ხარისხის მართვის მენეჯერების მიერ მიღებული იქნა სხვადასხვა ზომა, 

რათა სასწავლო პროცესი არ გაჩერებულიყო. კერძოდ: მათ დაიწყეს სასწავლებლის ბაზაზე 

მასწავლებელთა მხარდაჭერა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებაში.  

მასწავლებლებს, რომელთაც უჭირდათ ონლაინ რეჟიმში სასწავლო პროცესის წარმართვა, 

ჩაუტარდათ ტრენინგები. ხარისხის მართვის მენეჯერებმა ასევე აღნიშნეს, რომ ონლაინ სწავლება 

ზოგიერთ შემთხვევაში ხელსაყრელი იყო პროფესიული სტუდენტებისათვის. სატრასპორტო 

შეზღუდვის პირობებში ეს იყო ერთადერთი გზა პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლის 

გასაგრძელებლად.  თუმცა იმ კურსებზე, სადაც გათვალისწინებული იყო საწარმო პრაქტიკა და 

საწარმოებმა ფუნქციონირება დროებით შეწყვიტეს, სასწავლო პროცესიც შეჩერდა. მათ 

შეიმუშავეს სასწავლო პროცესის მონიტორინგის სისტემა, რაც გულისხმობდა პროფესიული 

სტდუენტების მიერ სასწავლო პროცესზე დასწრების აღრიცხვას.  

ხარისხის მართვის მენეჯერები გვთავაზობენ, რომ შემუშავდეს სამომავლოდ  

შერეული/ჰიბრიდული მოდელით სწავლება, რადგან სტუდენტებისთვის ეს მიდგომა 

კომფორტულია და სწავლების დასაქმების/პრაქტიკის შეთავსებას უადვილებს; მათი 

მოსაზრებით, გადასამზადებელია პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლები, 

ინსტრუქტორები და ადმინისტრაცია დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგიაში, ასევე ისტ-ის 

მიმართულებით; შესამუშავებელია შეფასების სისტემა დისტანციურ რეჟიმში სწავლების 

ფორმატზე მორგებით; ისინი ისურვებდნენ, რომ მიიღონ სასწავლო პროცესის მონიტორინგის  

შესახებ ეფექტიანი რეკომენდაციები. 

პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

პროფესიული მასწავლებლებისათვის მთავარი გამოწვევა გახდა ორი მიმართულება: 1. 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ფლობა ონლაინ სწავლებისათვის და 2. 

სწავლების ინტერაქტიური მეთოდები დისტანციურ რეჟიმში სწავლებისას. პროფესიულ 

მასწავლებლებს მანამდე არ ჰქონიათ დისტანციურად სწავლების გამოცდილება, რაც მათთვის, 

ბუნებრივია, სერიოზული გამოწვევა გახდა. პროფესიულმა მასწავლებლებმა მოახერხეს 

თეორიული მასალის ონლაინ რეჟიმზე გადაწყობა, მაგრამ პროფესიული სტუდენტების სასწავლო 

პროცესში ჩართულობის ხარისხი მაინც არასათანადო და გაუკონტროლებელი დარჩა.  

დისტანციური სწავლების დროს საჭირო გახდა სასწავლო რესურსების ადაპტირება და 

სპეციალურ რეჟიმზე მორგება. ამ მხრივ მასწავლებლებს სისტემური და კვალიფიციური 

კონსულტირების შესაძლებლობა არ ჰქონდათ. დაბალი ხარისხის ინტერნეტ სიხშირე აძნელებდა 

სასწავლო პროცესის წარმართვას ხარისხანად.   

მასწავლებლებისათვის სტრესული აღმოჩნდა ასევე დროის მენეჯმენტი, რადგან სასწავლო 

პროცესი ხშირ შემთხვევაში დაიგეგმა/გადაიგეგმა სტუდენტების საჭიროებების მიხედვით. 

სახლიდან მუშაობამ და სასწავლო პროცესის სახლიდან წარმართვამ მასწავლებლებს გაუძნელა 

მუშაობისა და დასვენების დროის რეგულირება და ისინი მუდმივად მუშაობის რეჟიმში 

იმყოფებოდნენ. 



 

 8 

მასწავლებლების გამოცდილებამ აჩვენა, რომ პანდემიის დროს  სტუდენტების საჭიროებებზე 

მორგებულმა სასწავლო პროცესის დაგეგმვამ გაზარდა სტუდენტთა ჩართულობა და მოტივაცია 

სასწავლო პროცესის მიმართ. თუმცა იგივე მიდგომამ მასწავლებლები დროის განაწილების 

თვალსაზრისით სერიოზული გამოწვევბის წინაშე დააყენა და ზოგიერთ შემთხვევაში, როგორც 

თავად აღნიშნავენ, მასწავლებელთა გამოფიტვაც კი გამოიწვია მუდმივი მუშაობის რეჟიმის გამო.  

პროფესიული სტუდენტების მოტივაციის შესანარჩუნებლად მასწავლებლები მიმართვდნენ 

მუდმივი უკუკავშირის მეთოდს და ასევე იყენებდნენ მათ ხელთ არსებულ  სწავლების 

ინტერაქტიურ მეთოდებს, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ამ მიმართლებით მათ დახმარება 

ესაჭიროებათ.  

პროფესიულ მასწავლებლებს ესაჭიროებათ პროფესიული განვითარება ორი ძირითადი 

მიმართულებით: ისტ გამოყენებასა და ონლაინ სწავლების მეთოდიკაში. პროფესიული 

მასწავლებლებისათვის ასევე მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა ონლაინ სასწავლო რესურსების 

მომზადებაში.  

მასწავლებლების აზრით, უნდა მოხდეს პროფესიული სასწავლებლების იმგვარი მხარდაჭერა 

ტექნოლოგიებით, რომ მათ შეძლონ პროფესიულ სტუდენტებს გაუწიონ დახმარება, თუკი 

დისტანციური სწავლება მომავალშიც გაგრძელდება.   

კომპანიის/საწარმოს ინსტრუქტორები 

კომპანიის ინსტრუქტორებისათვის პანდემიის გავლენა ყველაზე უფრო რთული აღმოჩნდა  

დასახელებულ სეგმენტებს შორის. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება სულ რამდენიმე წელია 

რაც ინერგება საქართველოს განათლების სისტემაში და შესაბამისად, კომპანიის ინსტრუქტორები 

ახალი გამოცდილებით შემოვიდნენ პროფესიული განათლების სისტემაში. პანდემიამ და 

ლოქდაუნმა ინსტრუქტორების წინაშე მრავალი გამოწვევა დააყენა. საწარმოების ნაწილი გაჩერდა 

და შესაბამისად შეჩერდა ასევე პროფესიული სტუდენტების სწავლების პროცესი. ტრანსპორტის 

შეზღუდვამ იმ საწარმოებშიც შეაჩერა სასწავლო პროცესი, სადაც მუშაობა შეზღუდვების 

პირობებში მეტნაკლებად მიდიოდა. კომპანიის ინსტრუქტორები უჩივიან სასწავლო რესურსების 

სიმწირეს და მათ უწევთ სტრესულ გარემოში მუშაობა და სწავლება ერთდროულად. კომპანიის 

ინსტრუქტორების ერთერთი მთავარი გამოწვევა არის სასწავლო გეგმაში თეორიული და 

პრაქტიკული სწავლების არასინქრონიზაცია.  ინსტრუქტორები თვლიან, რომ სასწავლო გეგმები 

გადახედვას საჭიროებენ ამ თვალსაზრისით. მათი თანამშრომლობა პროფესიულ 

სასწავლებელთან და მასწავლებელთან აუცილებელია. კომპანიის ინსტრუქტორები საუბრობენ 

ასევე დემოტივირებულ სტუდეტებზე, რომლებზეც პანდემიამ განსაკუთრებით 

არასახარბიელოდ იმოქმედა. ისინი ანაზღაურებას არ იღებენ გაწეულ სამუშაოში და ამიტომ 

უწევთ ენთუზიამზე მუშაობა.  

კომპანიის ინსტრუქტორების ნაწილმა პროფესიულ სტუდენტებს მხარდაჭერა გამოუჩინა მაგ. 

ტრანსპორტირების თვალსაზრისით. მაშინ, როდესაც აკრძალული იყო საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი, მათ სტუდენტები საკუთარი ავტომობილით გადაჰყავდათ სასწავლო საწარმოში.  

თუკი პროფესიულ სტუდენტს ჰქონდა სწავლაში ჩამორჩენა, ინსტრუქტორები მათ 

ინდივიდუალურ კონსულტირებას უწევდნენ ჩამორჩენის აღმოსაფხვრელად.  ზოგიერთ 
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ინსტრუქტრს პროფესიულმა კოლეჯმა შესთავაზა მასწავლებლის ადგილი, სადაც ისინი 

დასაქმდნენ და ითავსებდნენ ინსტრუქტრისა და პროფესიული მასწავლებლის ფუნქციებს.  

კომპანიის ინსტრუქტორები საჭიროებენ პროფესიული გადამზადების კურსებს, განსაკუთრებით 

ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა სწავლების მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება.  ისინი ფიქრობენ, 

რომ აუცილებელია მცირედი ანაზღაურება ინტრუქტორების მოტივაციის ასამაღლებლად, 

საწარმოები, რომლებიც დუალურ განათლებაში არიან ჩართული საჭიროებენ სხვადასხვა 

წახალისებას, მათ შორის საგრანტო კონკურსებში ბონუს ქულებით დაჯილდოებას, ასევე 

საწარმოს ინსტრუქტორების მოტივაციისათვის საუკეთესო მაგალითი იქნება  მათი 

საერთაშორისო გამოფენებზე თუ სტაჟირებებზე მივლენა. 

პროფესიული სტუდენტები 

პროფესიული სტუდეტებისათვის ონლაინ რეჟიმზე გადასვლა  რთული აღმოჩნდა ემოციური 

თვალსაზრისით.  უტრანსპორტობამ და  დისტანციურად სწავლებამ  უარყოფითად იმოქმედა 

მათი სწავლის მოტივაციაზე.  სტუდენტები უჩივიან ასევე სასწავლო რესურსების სიმწირესაც. 

ონლაინ სწავლაში ჩართვისათვის მათ პრობლემა შეექმნათ არასათანადო ტექნოლოგიების გამო. 

გამართული ტექნიკური მოწყობილობა, მაღალი სიხშირის ინტერნეტი და სამუშაო სივრცის 

არქონა უარყოფით გავლენას ახდენს პროფესიული სტუდენტების სწავლაზე. სტუდენტები 

აღნიშნავენ, რომ მათ არ ჰქონდათ ემოციური მზაობა, ჩაკეტილ რეჟიმში ესწავლათ და 

მოკლებული იყვნენ იმ სოციალურ ურთიერთობებს, რომლებსაც ითვალისწინებს სტუდენტური 

ცხოვრება.  

ამ პირობებში მათ მიიღეს ემოციური მხარდაჭერა მასწავლებლებისა და ონსტრუქტორებისაგან. 

მასწავლებლები მათ საჭიროებებე მორგებულად გეგმავდნენ სასწავლო პროცესს, ხოლო 

ინსტრუქტორები ეხმარებოდნენ ტრანსპორტით გადაადგილებაში.  

სასწავლო პროცესის ხარისხიანად წარმართვისა და გაგრძელებისათვის პროფესიული 

სტუდენტები მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია  მათი მოტივაციის ასამაღლებლად ტრენინგ 

კურსების შეთავაზება და დიფერენცირებული სერტიფიკატების გადაცემა. პროფესიულმა 

სასწავლებლებმა უნდა მოახერხონ სტუდენტების ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტის 

ხელმისაწვდომი ტარიფებით მხარდაჭერა. მათ ესაჭიროებათ ისეთი სასწავლო რესურსებით 

მხარდაჭერა, როგორიცაა გზამკვლევები და ვიდეორგოლები, ასევე გამოცდილების 

გასამდიდრებლად და მოტივაციის ასამაღლებლად სხვა კოლეჯებსა და საწარმოებში ვიზიტები. 

რაოდენობრივი კვლევის შედეგები 

რაოდენობრივი კვლევის შემთხვევაში გამტკიცდა ის ტენდენციები, რომლებიც თვისებრივმა 

კვლევამაც გამოავლინა. კერძოდ: 

გამოწვევები 

რესპოდენტები თვლიან, რომ  სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისას პრაქტიკული კომპონენტი 

არ არის გათვლილი დისტანციურ სწავლებაზე, სიძნელეს წარმოადგენს ასევე სტუდენტების 

შეფასება. გამოწვევად რჩება სტუდენტების გამორთული კამერები, რაც მათი პასიური 

ჩართულობის მიზეზი იყო ხშირად. ციფრული კომპეტენციები და ტექნიკის არ ქონა  ართულებს 

სასწავლო პროცესს. სტუდენტების ნაწილი არის რეგიონებიდან, სადაც ინტერნეტის წდომა არ 
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არის ან არა აქვთ კომპიუტერი ან სხვა მოწყობილობა, პლანშეტი, სმარტფონი. ასევე გამოწვევად 

რჩება სასწავლო რესურსების არ ქონა  

გამოწვევებთან გამკლავების გზები 

გამოწვევებთან გამკლავების ერთერთი გზა არის სასწავლებლის ბაზაზე ტრენინგების ჩატარება 

საკუთარი ძალებით. ასევე მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის ტექნიკის დროებით 

მოხმარებაში გადაცემა. მასწავლებლებისათვის დისტანციურ ფორმატში ლექციების 

ჩასატარებლად კოლეჯის ბაზაზე შესაბამისი სივრცეების გამოყოფა. ეფექტიანია ასევე სასწავლო 

გეგმის მორგება სწავლების ფორმატზე.  სწავლების ისეთი მეთოდების გამოყენება, რაც 

უზრუნველყოფს სტუდენტების მოტივაციას. აუცილებელია, რომ შემუშავდეს სასწავლო 

პორტალის მოხმარებაზე ვიდეო გზამკვლევები. ამგვარი გზამკვლევები სწავლების 

მეთოდოლოგიაზეც მნიშვნელოვნად დაეხმარება სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებას, 

ისევე, როგორც მასწავლებელთა და ინსტრუქტროთა გადამზადება ონლაინ სწავლების 

მეთოდიკაში და  თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაში.  

 

პროფესიული საგანმანათლებლო  სასწავლებლების  ხარისხის  მენეჯერების ფოკუს 

ჯგუფების  შედეგები 

 

სირთულეები და გამოწვევები   

ერთ-ერთი მთავარი შესასწავლი საკითხი ის სირთულეები იყო, რაც პროფესიულ სასწავლებლებს 

შეზღუდვების პირობებში დაუდგათ დღისწესრიგში.  მნიშვნელოვანი რგოლი, რომელიც 

სასწავლო პროცესის ხარისხიანად წარმართვაზე აგებს პასუხს კოლეჯში სწორედ ხარისხის 

მენეჯერია, ამდენად საინტერესო იყო მათი შეფასებების და გამოცდილების ანალიზი.  

საერთაშორისო გამოცდილების მსგავსად, საქართველოში არსებულმა საჯარო პროფესიულმა 

სასწავლებლებმაც გამოსავალი ნახეს სასწავლო გეგმაში ცვლილების შეტანით. პრაქტიკული 

კომპონენტი დროებით შეაჩერეს და ძირითადად თეორიული ნაწილით დატვირთეს სასწავლო 

პროცესი. იმ შემთხვევაში თუ კურსების წინაპირობა არ ზღუდავდა ამგვარ ცვლილებებს 

სასწავლო პროცესი მეტ-ნაკლებად ჰარმონიულად მიმდინარეობდა, თუმცა რიგ შემთხვევებში 

სადაც კურსის შემდეგ საფეხურზე გადასასვლელად საჭირო იყო შედეგების დადასტურება, 

სასწავლო პროცესი შეჩერდა, ამასთანავე იმ შემთხვევაში თუ რეგულაციებმა შეზღუდა 

საწარმოების მუშაობა, დროებით გაჩერდა პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებაც. 

 

,,პანდემიის პერიოდში რათქმაუნდა გადავედით დისტანციურ სწავლებაზე, თეორიას 

ვასწავლიდით დისტანციურად, თუმცა როცა საწარმოები გაჩერდა, იძულებელი 

გავხდით პრაქტიკული კომპონენტიც გაგვეჩერებინა და  სასწავლო გეგმაში შევიტანეთ 

ცვლილებები... სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება გავაკეთეთ. შევეცადეთ, რომ თეორია 

ამოგვეწურა და შემდგომში სრულ პრაქტიკაზე გაგვეყვანა ჯგუფები.“  
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,,პირველი ეს იყო, რომ დადგა დღის წესრიგში დისტანციური სწავლების ამოქმედება, 

იმიტომ რომ სხვაგვარად პრაქტიკული კომპონენტი, მითუმეტეს  სამშენებლოს 

მიმართულებით ვერანაირად ვერ იქნებოდა დისტანციური სწავლებით. პრაქტიკული  

შედეგის დადასტურებასაც უნდა ქონდეს სასწავლო პროცესი, ისე ვერ დაადასტურებენ, 

ამიტომ ეს პრობლემა ნამდვილად იდგა. ‘’ 

 

,,ძირითადი პრობლემა იყო ის, როდესაც წინაპირობა იყო რომელიმე მოდული შემდეგი 

მოდულების. ამ შემთხვევაში სანამ შედეგი ვერ  დადასტურდება, მათ დაშვება არ აქვთ 

შემდეგ მოდულზე, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში მოგვიწია გაჩერება პროგრამების. სხვა 

შემთხვევაში, როდესაც წინაპირობა არ არის და აქვს შესაძლებლობა, რომ დაადასტუროს 

პროგრამის მსვლელობაში შედეგი ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია დისტანციური 

სწავლების გაგრძელება და დავიტოვეთ შედეგების დასადასტურებლად საათები. ‘’ 

 

პრაქტიკულ კომპონენტში დისტანციური სწავლების ფორმატმა არ გაამართლა, შეუძლებელი 

იყოს კონკრეტული უნარების დასწავლა ონლაინ რეჟიმში, მიუხედავად იმისა, რომ სცადეს 

სიმულაციების ჩვენება, მაგრამ სტუდენტებისთვის ეს მიდგომა დემოტივაციის საფუძველი გახდა 

და დასწრება სასწავლო პროცესზე შემცირდა. 

,,რაც შეეხება პრაქტიკულ კომპონენტს, აქ მართლა იყო პრობლემები. გაჩერებულები 

ვიყავით, არ განვახორციელეთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ვთქვათ თაბაშირ მუყაოს 

კონსტრუქციების დაჭრა. იყო მცდელობები, რომ რაღაცნაირად ყოფილიყო სიმულაციით 

ჩვენება დასაწყისში, მაგრამ მობეზრდათ. შემდეგ დასწრება ძალიან შემცირდა  და ამის 

გაგრძელება არასწორად მივიჩნიეთ და შევწყვიტეთ პროცესი.’’ 

აღსანიშნავია, რომ გარდა გამოწვევებისა ხარისხის მენეჯერები დისტანციური სწავლების 

დადებით მხარეებზეც საუბრობენ და აცხადებენ, რომ სტუდენტებს ამ ფორმატის სწავლება 

მოეწონათ, მათთვის კომფორტული აღმოჩნდა მოქნილობის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით კი 

მაშინ, როდესაც სატრანსპორტო საშუალებებზე შეზღუდვები იყო დაწესებული და ისინი 

ფიზიკურად ვერ მივიდოდნენ პროფესიულ სასწავლებლებში. ხარისხის მენეჯერები ფიქრობენ, 

რომ დისტანციური სწავლების, ან ჰიბრიდული სწავლების ფორმატის შენარჩუნება 

გამართლებული იქნება სამომავლოდაც, რადგან ეს სასწავლო და სამუშაო გრაფიკს უფრო 

ურთიერთშეთავსებადს გახდის. რაც შეეხება სწავლების შედეგებს ჯერ უჭირთ ამაზე საუბარი და 

ფიქრობენ, რომ ეს მას შემდეგ გამოიკვეთება რაც სტუდენტების პირისპირ სწავლების რეჟიმს 

დაუბრუნდნენ და შედეგების დადასტურება უწევთ. 

,,ელექტრონული სწავლება ძალიან მოეწონათ სტუდენტებს, ეხლაც ითხოვენ, რომ როცა 

აღდგება პროცესი, თეორია  დარჩეს დისტანციურად, იმიტომ, რომ ისინი მუშაობენ 

სასწავლო გრაფიკთან მორგებულად და კომფორტულად გრძნობენ თავს, მაგრამ 

პროგრამაში რამდენად მოვახერხებთ არ ვიცით. ეს საკითხი დღის წესრიგში გვიდგას. ‘’ 

 

 

,,რაც შეეხება დადებითს, დადებითი იყო მოქნილობის კუთხით. ჯერ ერთი, ჩვენ 

რეგიონში ვართ და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი არ იყო, სტუდენტებს უჭირდათ 
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მოსვლა, შესაბამისად ეს მათთვის მოსახერხებელი იყო. ასევე თუ გავითვალისწინებთ 

იმას, რომ ისინი მუშაობენ რათქმაუნდა დისტანციურად აწყობთ, თუმცაღა შედეგების 

დადასტურებაზე გამოჩნდება რამდენად ეფექტური იყო.’’ 

 

,,მსვლელობის  პროცესში სადაც მიმდინარეობდა პრობლემა არსად არ იყო, მოსწონდათ, 

მაგრამ რამდენად შედეგიანი იყო და რა მოგვცა დისტანციურმა სწავლებამ   ამ კვირაში 

გავარკვევთ.’’ 

 

,,თეორიულს რაც შეეხება, ვფიქრობთ შერეული კომპონენტი დავამკვიდროთ სადაც 

შესაძლებელია გაგრძელდეს დისტანციურად. აი ამ შედეგებს ექნება ჩვენთვის 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რომ გავთვალოთ რის გაგრძელება შეიძლება და რის არა.’’  

 

კვლევის პროცესში განსხვავებული გამოცდილებაც შეგხვდა, სადაც სასწავლო პროცესი ადგილზე 

პირისპირ რეჟიმში მიმდინარეობდა და შეფერხება არც პრაქტიკულ ნაწილს შეხებია, რამდენადაც 

პროგრამები, რომელსაც კოლეჯი ახორციელებდა პრიორიტეტულ მიმართულებებად იყო 

მიჩნეული, მათ შორის: მშენებლობა, საავტომობილო გზების მშენებლობა და მეფუტკრეობა.  რიგ 

შემთხვევებში სასწავლო პროცესი ჰიბრიდულ ფორმატშიც ხორციელდებოდა, რაც პროცესს 

შედეგიანს ხდიდა. 

,,მუშა პროცესში იყო მთლიანად პრაქტიკული კომპონენტი გასული. შეფერხება არ 

გვქონია.  დისტანციურ რეჟიმზე არ გადავსულვართ. ბავშვები აქ დადიოდნენ, 

მიმდინარეონდა ჩვეულებრივი სწავლება. პანდემიის დროს პრაქტიკული კომპონენტი 

იყო და შემდეგ ჩაერთი თეორიული კომპონენტი.“  

 

,,ჩვენ ძირითადად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ვახორციელებთ,აი მევენახე, 

მეღვინე გვაქვს მაგალითად დუალური სწავლების და პრობლემა არ შექმნია არანაირად. 

თეორიული გადაიცემოდა დისტანციურად, პრაქტიკული მიმდინარეობდა ადგილზე. 

ასევე მეხილეობის პროგრამა დავასრულეთ დუალური, ამ ეპიდ სიტუაციის ვითარებაში 

ძალიან კარგი შედეგებით.’’  

 

გამოწვევებთან  გამკლავების  გამოცდილება 

 

პროფესიული სასწავლებლების უმრავლესობას დისტანციური სწავლების გამოცდილება არ 

ჰქონდა და საჭირო გახდა დაჩქარებულ რეჟიმში მასწავლებლების მომზადება. კოლეჯებმა 

პედაგოგები საკუთარი ძალებით გადაამზადეს ისტ-ის მიმართულებით, რაც ძირითადად აიტი 

მენეჯერების დახმარებით ხდებოდა და მოიცავდა შერჩეულ სასწავლო პორტალზე ნავიგაციას. 

უმრავლეს შემთხვევაში სალექციო პროცესი მიმდინარეობდა თიმსის, ზუმისა და ვებექსის 

პლატფორმებზე. გარდა შიდა ძალებით ორგანიზებული ტრენინგებისა მათ დახმარება გაუწია 

,,მასწავლებლის სახლმა“ და პედაგოგები თიმსის პლატფორმაზე სწავლების პრინციპებში 

გადაუმზადა, რაც მათ მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, თუმცა ამავდროულად არასაკმარისად.  
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გარდა ისტ-ის მიმართულებით გადამზადებისა რიგ შემთხვევებში კოლეჯებმა მოამზადეს ვიდეო 

ინსტრუქტაჟები დისტანციურ სწავლებაზე, როგორც მასწავლებლებისათვის, ასევე 

სტუდენტებისათვის, რამაც როგორც თვითონ აღნიშნავენ, კარგად იმუშავა. 

ერთ კოლეჯს გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მანამდეც ჰქონდა დისტანციურ 

ფორმატში სასწავლო პროცესის წარმართვის გამოცდილება, რაც დადებითად აისახა შედეგებზეც, 

რადგან მათი პედაგოგების პროფესიული მზაობა, ონალაინ ჩაეტარებინათ ლეციები, მაღალი იყო 

და სირთულეებსაც არ შეხვედრიან.  

ხარისხის მენეჯერებს მიაჩნიათ, რომ პედაგოგების მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს და 

გაძლიერდეს, თუკი დღის წესრიგში  კვლავ დადგება  სასწავლო პროცესის დისტანციურ რეჟიმში 

გადასვლა. 

პირველი პრობლემა ეს იყო, რომ მასწავლებლებს ტექნიკურად მართლა არ ქონდათ 

გამოცდილება ამგვარი ტიპის სალექსიო პროცესის ჩატარებისა. ამიტომ მოგვიწია ჩვენ 

შიდა რესურსით გადამზადება, ორდღიანი ტრენინგი. გადავამზადეთ მასწავლებლები 

ასე ვთქვათ სპონტანურად, გზა და გზა სწავლობდნენ.ვამზადებდით ჩვენი აიტის 

სპეციალისტთან, ვასწავლიდით.  

 

ჩვენ ონლაინ სწავლება დავიწყეთ პანდემიამდე ცოტათი ადრე, გაეროს პროექტის 

ფარგლებში და ამ ფარგლებში გამოვიყენეთ ვებექსის პროგრამა. აქედან გამომდინარე 

ძირითადი მასწავლებლები გათვიცნობიერებულები იყვნენ ვებექსის პროგრამაში.  

 

დისტანციური სწავლების გამოცდილება არ გვაქვს. მართალია ჩვენმა პედაგოგებმაც 

გაიარეს ეს ორ დღიანი ტრენინგი, მაგრამ პრაქტიკულად არ არის გამოყენებადი. აზრი 

გამოთქვეს, რომ კიდევ თუ იქნება შესაძლებელი ტრენინგების გავლა. მთელის კოლეჯის 

ყველა პედაგოგმა რომ გაიაროს. 

 

ჩვენც ასევე შიდა რესურსით გავაკეთეთ მასწავლებლების დატრენინგება. ასევე ძალიან 

კარგად აისახა მასწავლებლის სახლის მიერ ორგანიზებული თიმსის პლატთფორმის 

ორგანიზება.  

 

ჩვენც მასწავლებლები გადავამზადეთ. ყველაზე მოსახერხებელი აღმოჩნდა გავაკეთეთ 

ვიდეო ინსტრუქციები. ცალკე მასწავლებლებისთვის და ცალკე სტუდენტებისთვის. 

  

პროფესიული სასწავლებლების უმრავლესობამ შექმნა მონიტორინგის ჯგუფები, რომელიც 

ემსახურებოდა სასწავლო პროცესში ხარვეზების იდენტიფიცირებას და მათი მოგვარების გზების 

მოძებნას. ამოწმებდნენ სალექციო საათზე დასწრებას და სტუდენტების სასწავლო პროცესში 

ჩართულობას, რასაც გარდა მონიტორინგისა მხარდამჭერი ფორმა ჰქონდა.  

პერიოდულად ვამოწმებდით, ვურეკავდით სტუდენტებს, ვინ რატომ არ ესწრებოდა და 

რა მიზეზით. რამოდენიმე სტუდენტს ჩვენ დამეხმარეთ და გადავეცით კომპიუტერი.  

 



 

 14 

ასევე მონიტორინგიც მიმდინარეობდა ადმინისტრაციის შემადგენლობით. სტუდენტებს 

გარდა გაკვეთილისა ეგზავნებოდათ მასალები, და მასწავლებლის მიერ მომზადებული 

რესურსები. სტუდენტების პრობლემა იმაში მდგომარეობდა, რომ არ ქონდათ ოჯახის 

ყველა წევრს კომპიუტერი, რომ ყველა ჩართულიყო. 

 

თუმცა იყო რიგი პრობლემებისა რისი გადაწყვეტაც მიუხედავად მცდელობისა, პროფესიულმა 

სასწავლებლებმა თავად ვერ მოახერხეს, მათ შორის: სპეციალური საჭიროების სტუდენტის 

დისტანციურ ფორმატში ჩართვა, ასევე სტუდენტების ტექნიკით და ინტერნეტით 

უზრუნველყოფა, რაც მათ სასწავლო პროცესში ჩართულობაზე წვდომის შესაძლებლობას 

მისცემდა. 

 

ჩვენ ჩავრთეთ მონიტორინგი, ეს იყო ჩვენი ადმინისტრაციის ნაწილი, ყველას 

რამოდენიმე ჯგუფი გვქონდა მიმაგრებული, ვამოწმებდით და ლოკალურად თუ რამე 

პრობლემა დგებოდა ვიყავით კურსში, რომ სასწრაფოდ მიგვეღო ზომები. უფრო რთული 

გამოწვევა, ეს გახლდათ სტუდენტების სოციალური მდგომარეობა. უმრავლეს 

სტუდენტებს არ ქონდათ კომპიუტერის საშუალება, ერთვებოდნენ ტელეფონებით , 

ხშირად არ ქონდათ ტელეფონზე ინტერნეტიც, ყოველივე ამან განაპირობა ის, რომ 

დასწრების პრობლემა იყო. ვერ ერთვებოდნენ, არ ერთვებოდნენ და ა.შ.  

 

ასევე ერთ ერთი გამოწვევა იყო შშმპ  ჩართულობა. იმიტომ, რომ ოჯახშიც არ იცოდნენ 

როგორ უნდა გამოეყენებიათ ეს ჩვენი გაგზავნილი კომპიუტერი. ამ პრობლემას ვიდეო 

ინსტუქციებით ვეცადეთ დავხმარებოდით, მაგრამ საბოლოოდ მაინც დარჩა ისეთი 

პრობლემები,რომლებიც ჩვენ ხელთ არ იყო, რომ აღმოგვეფხვრა. 

 

 

სტუდენტების მიერ სასწავლო  პროცესის  მიტოვება  

კვლევის ფარგლებში მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ შეგვესწავლა, ხომ არ დადგნენ სტუდენტები 

სწავლების მიტოვების საფრთხის წინაშე და რა ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორები 

განსაზღვრავდა მათ მოწყვეტას სასწავლო პროცესიდან. როგორც ხარისხის მენეჯერებმა 

აღნიშნეს, ამ მიმართულებით უფრო ხშირად შემთხვევები ეხებოდა სასწავლო პროცესზე 

ხარისხიან წვდომას, რაც ტექნიკური საშუალებების და ინტერნეტის არ ქონასთან იყო 

დაკავშირებული, ვიდრე სწავლების სრულად მიტოვება.  

სხვა მხრივ იყო ერთეული შემთხვევები, თუმცა ეს პანდემიის გავლენასთან დაკავშირებული 

პრობლემები არ ყოფილა. 

 

ზოგჯერ ტექნიკური პრობლემა, ინტერნეტის მოწოდების, რაღაცა გათიშვის ან ზოგს არ 

ქონდა კომპიუტერი ან ლეპტოპი და ტელეფონით შემოდიოდა და ამ შმთხვევაში 

დოკუმენტების კეთება მეტად რთულია, რადგან შეიძლება ტელეფონი არ არის ისეთი 
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ხარისხის. უმრავლეს შემთხვევაში ხარვეზიანი წვდომა უფრო იყო სასწავლო პროცესზე, 

ვიდრე სწავლების მიტოვება. 

 

სწავლების მიტოვების შემთხვევა არ გვქონია. გვქონდა ხარვეზები სწავლის პროცესში და 

ვცდილობდით დავხმარებოდით. 

 

გამოწვევები ძირითადად ეხება ტექნიკურ აღჭურვილობას. სტუდენტების უმრავლესობა 

შემოდის ტელეფონით, ასევე ინტერნეტის პრობლემა იყო და ჩართულობა უჭირდათ.  

 

 

მიტოვება არა, მაგრამ გარიცხვა გვქონდა. ამის წინა პირობა იყო არდასწრება. კომპანიამ 

ერთ სტუდენტს შეუჩერა სტატუსი, არ შეაფასა. მერე უზრუნველყავით სხვაგან 

გადაგვეყვანა.  ან იყო შემთხვევები, რომ თვითონ უარი თქვეს, ან პროფესიის შეცვლა 

მოინდომეს. პანდემიას არ უკავშირდებოდა ეს პრობლემები. 

 

სწავლაში ჩამორჩენის  იდენტიფიცირება  სტუდენტებში და დახმარების  აღმოჩენის  

მექანიზმები  

გასაკვირი არ არის, რომ პანდემიის გამო სპონტანურად სასწავლო პროცესის დისტანციურ 

რეჟიმში გადასვლა სტუდენტებში სწავლებაში ჩამორჩენის წინაპრიობა შეიძლება ყოფილიყო. 

პროფესიულ სასწავლებლებში არსებულ პრაქტიკებს თუ გავეცნობით ვნახავთ, რომ  პედაგოგები 

სტუდენტებს განმავითარებელი შეფასებას აძლევენ, ამასთანავე აქვთ ინდივიდუალური 

კონსულტირებებიც, რომლებიც არ არის მაწავლებლისათვის ანაზღაურებადი, თუმცა 

სტუდენტის მომართვის საფუძველზე კოლეჯი უზრუნველყოფს მათ დახმარებას. 

ერთ-ერთი ეფექტიანი მიდგომა თანატოლთა დახმარებაა, სტუდენტები გარეგანი ჩარევის გარეშე 

ახერხებდნენ პანდემიამდე მეგობრებისათვის სწავლაში ჩამორჩენის შემთხვევაში დახმარებას. 

ახლა კი დისტანციური სწავლების ფორმატზე გადასვლამ დაგვაყენა იმ ფაქტის წინაშე, რომ 

შესაძლოა ისინი არც კი იცნობდნენ ერთმანეთს. 

რაც შეეხება პედაგოგს, პედაგოგი სწავლის შედეგების შესაბამისად ყველგან ასეა, 

განმავითარებელ შეფასებას ყოველთვის აძლევს სტუდენტს და მითითებას აძლევს რა 

კუთხით რა არის გამოსასწორებელი.  

 

რაც შეეხება სასწავლო პროცესის მიმართულებით სასწავლო პროცესის მენეჯერი, როცა 

საჭირო არის კონსულტირების, ოღონდ სტუდენტის მიმართვის შემთხვევაში, 

ოფიციალურად ნიშნავს შეხვედრის დღეს. ეს ანაზღაურებადი არ არის და პედაგოგის 

დამატებითი შრომაა, მაგრამ გვაქვს ესეთი გამოცდილებაც, როცა პედაგოგი ატარებს 

დამატებით კონსულტაციებს; 

 

კარგ სტუდენტს მივაბაროთ სტუდენტი ასეთი რამ ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ როცა 

მეგობრობენ ბავშვები და ერთად არიან ისედაც ეს რეგულაციების გარეშე მოგვარებადია. 
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მაგრამ 2020 წლის მიღება ისე დავიწყეთ ონლაინ სივრცეში სტუდენტები არ იცნობენ 

ერთმანეთს. 

 

რეკომენდაციების  ხარვეზების  მოსაგვარებლად  და სამომავლოდ  სირთულეების  

თავიდან  ასაცილებლად  

ხარისხის მენეჯერები თვლიან, რომ სამომავლოდ მნიშვნელოვანი იქნება: 

 პედაგოგების მომზადება ისტ-ის და დისტნაციური სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით. 

ამასთანავე მნიშვნელოვანია მომზადდეს გზამკვლევები ონლაინ სწავლების მეთოდებსა, თუ 

მიდგომებზე. აღსანიშნავია, რომ გარდა პედაგოგებისა, აუცილებლად მიაჩნიათ ადმინისტრაციის 

და ინსტრუქტორების მეთოდური მხარდაჭერაც. სასურველია მომზადდეს ვიდეო რგოლებიც 

დარგების მიხედვით, რაც ხელს შეუწყობს დემონსტრირებით სწავლებას. პროცესების 

დიგიტალიზაცია მოითხოვს პედაგოგებს ჰქონდეთ უნარი არა მარტო წარმართონ სასწავლო 

პროცესი კონკრეტულ პლატფორმაზე, არამედ შეძლონ ციფრული რესურსების დამუშავება და  

მომზადება. 

ციფრულ ტექნოლოგიებში რომ იყოს კიდევ  მასწავლებლების დახმარება და მხარდაჭერა 

კარგი იქნებოდა. ასევე რესურსების შექმნა და გამოყენება სასწავლო პროცესში, ამაშიც 

რომ დაეხმაროთ პედაგოგებს. 

 

გაზრდილი სატრენინგო დრო ციფრულ ტექნოლოგიებში პედაგოგებისთვის კარგი 

იქნებოდა ,რადგან ძალიან დიდი პლათფორმაა და დრო მცირე. შეუძლებელია ასეთ 

მცირე დროში ამხელა პლატთფორმის გავლა. 

 

კარგი იქნებოდა, რაიმე პროგრამა რომ იყოს შემუშავებული , რომლის საშუალებითაც 

მასწავლებლები ჩაერთვებიან მეთოდოლოგიის შესწავლაში. იმიტომ რომ, საბოლოოდ 

იგეგმება, რომ რამდენიმე მოდული დარჩეს ესე დისტანციურად.  

 

გზამკვლევები თუ იქნება დისტანციური სწავლების მეთოდებზე, მიდგომებზე, 

სიახლეებზე, გამოწვევებზე, თუნდაც დარგობრივი მიმართულებით. ასევე 

ადმინისტრაციისთვის იქნებოდა სასურველი. 

 

კიდევ კარგი იქნება, დარგების მიხედვით ვიდეო რგოლები რომ შეიქმნას 

სპეციალობებიდან გამომდინარე. რასაც ქვია დემონსტრირებით სწავლება. 

 

საერთოდ კარგი იქნება ვიდეო გაკვეთილები, you tube-ზე კი დევს, მაგრამ 

მასწავლებლებისთვისაც თუ შეიქმნებოდა უკეთესი იქნებოდა რაღაც სისტემაში 

მოყვანილი. ვთქვათ გზამკვლევიც ბეჭდური ან ელექტრონული სახით.  

 

დისტანციური სწავლების შემთხვევაში განსაკუთრებით გამოიყო შეფასების საკითხის 

პრობლემურობა, რადგან არ აქვთ მითითება ,როგორ და რა ფორმით უნდა შეაფასონ მათ 
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სტუდენტები, იმ შემთხვევაში თუ სასწავლო პროცესი პირისპირ რეჟიმში არ ხორციელდება. 

აუცილებელია მონიტორინგის სისტემის შექმნაც. 

 

ძალიან მნიშვნელოვანია შეფასების პროცესის სწორად დაგეგმვა. ჩვენ არ ჩაგვიტარებია 

შეფასება დისტანციურად, იმიტომ, რომ ქგვქონდა უფლება მოგვეყვანა სტუდენტები. 

თუმცა, რომ წამოვიდეს ისევ ეს ტალღა ძალიან საინტერესო იქნება როგორ უნდა მოხდეს 

სტუდენტების შეფასება დარგების მიხედვით. პედაგოგებს ძალიან ჭირდებათ ამ კუთხით 

დახმარება. კიდევ რეგულაცია როგორ უნდა მოხდეს ეს შეფასება.  

 

რაც შეეხება შეფასებას, გაჩერებული გვქონდა, ბრძანებაც გამოვეცით, რომ შეფასებები 

ჩატარდებოდა კოლეჯში დაბრუნების შემდგომ.  

 

სირთულეებს წავაწყდით მონიტორინგის კუთხით. მოგეხსენებათ ეს ყველაფერი 

სისტემაშია მოსაყვანი.  

 

კიდევ ერთი საკითხი, რაც ყველა პროფესიული სასწავლებლის ხარისხის მენეჯერმა დაასახელა 

ინსტრუქტორების ენთუზიაზმზე მუშაობა, რაც განსაკუთრებით პრობლემურია პანდემიის 

პრიობებში.  რთულია ანაზღაურების გარეშე მათ მოსთხოვო სტუდენტებს რეგულაციების 

დაცვით გაატაროს პრაქტიკული სწავლება საწარმოში, მაშინ როდესაც ისინი თავადაც ძლივს 

უმკლავდებიან შეზღუდვების პირობებში მუშაობას. შრომატევადია ასევე სასწავლო პროცესთან 

დაკავშირებული დოკუმენტების მომზადებაც, მათ შორის დღიურების წარმოება. 

ის როცა სტუდენტები მიდიან საწარმოში და გადიან პრაქტიკულ ნაწილს, ინსტრუქტორს 

არ აქვს არც ანაზღაურება და კეთილი ნებაა მისი, რომ უხელმძღვანელოს ჩვენს 

სტუდენტებს და ასწავლოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, ავსებს დღიურებს და არის 

ძალიან შრომატევადი მისთვის, მაგრამ აკეთებს, ართმევს თავს. აი პანდემიის დროს 

შეიძლება ესეთი რამ გაჩნდეს, რომ კომპანიის  ინსტრუქტორმა თვითონვე თქვას, რომ 

თავის თავს აკმაყოფილებს ძლივს და ვერ დაუშვებს სტუდენტებს.ძალიან რთული 

მგონია ეს ყველაფერი, რომ  დავავალდებულოთ ისინი კიდევ ზედმეტად. შრომატევადი 

და ცოტა სპეციფიური საკითხია ეს. აქ მართლა ჩიხში მოვექცევით. დავკარგავთ ჩვენ ამ 

კომპანიებს.  

 

მათ ანაზღაურების გარეშე ძალიან რთულია მოთხოვო ხარისხიანად შესრულება 

სამუშაოსი, მითუმეტეს მათ მათი მოვალეობები გააჩნიათ. უფასოდ ვამუშავებ ერთია და 

მერე ამდენი ქაღალდები შეავსოს რთულია.  სულ ვაყენებ საკითხს, რომ რაც შეიძლება 

ნაკლები ქაღალდები და საწერი ქონდეს ინსტრუქტორს, რაღაცა მექანიზმი მოვიფიქროთ, 

რომ ინსტრუქტორების შრომა იქნეს წახალისებული. შეიძლება ეს არ იყოს ფინანსური 

ხელფასის სახით, მაგრამ რაღაცა საწარმომაც შეიძლება ინსტრუქტორს შესთავაზოს. 

რთულია მთელი სასწავლო პროგრამა განახორციელებინო ადამიანს ენთუზიაზმზე. თან 

ხარისხიანად , თან ხელფასის გარეშე.  
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მნიშვნელოვანია ინსტრუქტორებისა და საწარმოების მხარდაჭერა მოტივაციის ასამაღლებლად, 

რათა მათ ხარისხიანად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები. თუმცა მათი აზრით, ეს 

მაინც პოლიტიკის მიმღებთა მხრიდან ჩართულობას მოითხოვს და კომპანიებისა თუ 

ინსტრუქტორებისათვის მხარდამჭერი ბენეფიტების შეთავაზებას გულისხმობს. ხარისხის 

მენეჯერები, ამასთანავე, საჭიროდ მიიჩნევენ ინსტრუქტორების პროფესიულ გადამზადებას 

სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით, რადგან მათ ამისი ნაკლები გამოცდილება აქვთ. 

 

ამ ეტაპზე არ ვიცით, ვფიქრობთ ჩვენც. ამას მხოლოდ კოლეჯი ან დაწესებულება ვერ 

გადაწყვეტს, ეს უფრო პოლიტიკის  საკითხია. იქ შეიძლება იყოს რაღაცა საგადასახადო 

საკითხები, კომპანიას რომ ქონდეს ინტერესი ჩვენთან ჩართულობის, დახმარების.  

 

ტრენინგების სახით დახმარება კარგი იქნებოდა, აუცილებელიც არის.  

 

ჩვენ თვითონ პირისპირ შეხვედრებს ვაწყობთ, იმიტომ რომ  ინსტრუქტორები 

მოგეხსენებათ არ არიან ჩართულნი, ჩახედულნი პროფესიულ განათლებაში. 

პროფესიული პროგრამა რომ განახორციელო თავისებური მიდგომა სჭირდება. ამიტომ 

მათ ტრენინგის გავლა ესაჭიროებათ. 
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ხარისხის  მენეჯერების კვლევის  შედეგების  ტენდენციების  შეჯერება 

 

 

 

 

 

 

გამოწვევები

• დისტანციური სწავლების მიმართულებით გამოცდილების 
დეფიციტი: ტექნიკური და მეთოდური თვალსაზრისით;

• კურსების წინაპირობის არსებობის შემთხვევაში ლავირების 
შეზღუდვა.

გამოცდილება

• პროცესი მოქნილი იყო ზრდასრულთა განათლებისათვის;

• სასწავლო პროგრამების მოდიფიცირება: თეორიული 
კურსებით დატვირთვა;

• კურსის წინაპირობა თუ ლავირების შესაძლებლობას არ 
აძლევდა კოლეჯს ,პროგრამა გაჩერდა;

• ტრენინგების და მონიტორინგის შიდა ძალებით ორგანიზება.

რეკომენდაციები

• სამომავლოდ  შერეული/ჰიბრიდული მოდელის შემუშავება;

• სტუდენტებისთვის ეს მიდგომა კომფორტულია და 
სწავლების დასაქმების/პრაქტიკის შეთავსებას უადვილებს;

• გადასამზადებელია პროფესიული სასწავლებლების 
მასწავლებლები, ინსტრუქტორები და ადმინისტრაცია 
დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგიაში, ასევე ისტ-ის 
მიმართულებით;

• შესამუშავებელია შეფასების სისტემა დისტანციურ რეჟიმში 
სწავლების ფორმატზე მორგებით;

• სასურველია მონიტორინგის  შესახებ რეკომენდაციები. 
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პროფესიული სასწავლებლების  მასწავლებლებისა ფოკუს ჯგუფების შედეგები 

 

სირთულეები და გამოწვევები  

პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგების ფოკუს ჯგუფებზე გამოვლენილი ტენდენციები 

თანხვედრაშია ხარისხის ჯგუფის მენეჯერების კვლევის შედეგებთან. 

უმრავლეს შემთხვევაში, თეორიულ ნაწილში სწავლება დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარეობს. 

ასევე იყო  რიგ შემთხვევებში შერეული სწავლების გამოცდილება, რაც იმას გულისხმობდა, რომ 

სტუდენტების ნაწილი ადგილზე ესწრებოდა ლექციას, ხოლო მეორე ნაწილი ტრანსპორტის 

შეზღუდვის გამო დისტანციურად ერთვებოდა სასწავლო პროცესში. 

სტუდენტების დასწრება, პედაგოგების განცხადებით, მაღალი იყო. დისტანციური სწავლება 

შესაძლებლობას აძლევდათ მათ სამუშაო ადგილიდანაც კი ჩართულიყვნენ ლექციებსზე. თუმცა 

ამ ფორმატშიც  ისევ ის სტუდენტები აქტიურობდნენ ვინც პირისპირ სწავლების დროს მაღალი 

ჩართულობით გამოირჩეოდნენ. სტუდენტების დიდი ნაწილი კამერას სხვადასხვა მიზეზით არ 

რთავს (სამუშაო ადგილიდან ჩართვა, პირადი კომფორტის ზონიდან ჩართვა, პირადი სივრცის არ 

ქონა, დაბალი სიხშირის ინტერნეტი)  და ხშირ შემთხვევაში პასიურია, რაც სასწავლო პროცესს 

დაბალხარისხიანს ხდის. 

ჩემ შემთხვევაში სიმართლე რომ გითხრათ პანდემიას არანაირად არ უმოქმედია. უფრო 

მერთვებიან, იმიტომ რომ ვერ ახერხებდნენ ხშირად მოსვლას თავიანთი დასაქმებიდან 

გამომდინარე. ეხლა შიძლება სამსახურშიც იყვნენ, მაგრამ მაინც მერთვებიან, მაინც 

ახერხებენ და უფრო აქტიურია დასწრება ვიდრე პანდემიამდე იყო.  დანარჩენად, 

ზრდასრული ადამიანები არიან, გათვითცნობიერებულად სწავლობენ. (კაჭრეთის 

მასწავლებლები) 

 

ჩემ შემთხვევაში აქ ვინც იყვნენ აქტიურები ონლაინ რეჟიმშიც ისინი აქტიურობდნენ. ჩემ 

შემთხვევაში ძალიან დიდი კატასტროფა არ გამოუწვევია ონლაინ სწავლებას. (კაჭრეთის 

მასწავლებლები) 

 

საქმე იმაშია, რომ გვაქვს კი ის ჰიბრიდული მეთოდი, სტუდენტის მოტივაცია თითქოს 

უფრო მეტია, მაგრამ სწავლის ხარისხი ძალიან დაბალია. ონლაინ სწავლის დროს 

გაფანტულია სტუდენტის ყურადღება. არ არის ჩართული. სწავლების ხარისხი 

გაცილებით დაბალია. (კაჭრეთის მასწავლებლები) 

 

შერეული მეთოდივით გვქონდა. რამდენიმე სტუდენტი პანდემიის დროს არ დადიოდა. 

ამიტომ ლექციას რომ ვატარებდი ფიზიკურად სამი სტუდენტისთვის, ორი სტუდენტი 

ონლაინ მისმენდა ზუმის საშუალებით. აქტიურობის მხრივ, როგორც ადრე 

ატიურობდნენ ისე აქტიურობდნენ ზუმშიც.(ახალციხე მასწავლებლები) 
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ტექნიკურად არ არიან აღჭურვილები. 95% გვერთვება ტელეფონით. რაც შეეხება 

ორმხრივ კომუნიკაციას, ფაქტიურად ცალმხრივი კომუნკაცია გვაქვს მოცემულ 

მომენტში, თუმცა არის, რომ მეორე მომენტში ის რაღაცას ან მეკითხება ან შეკითხვაზე 

მპასუხობს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში აქვს დიდი ხარვეზები. არ რთავენ კამერას, 

ამბობენ რომ ხან ლოგინში არიან, ხან ეზოში და ხშირად ვეკითხები აქ ხართ, გახვედი? 

(კაჭრეთის მასწავლებლები)  

 

ვიდეოთვალი ხშირად ითიშება ინტერნეტის გამო, არა იმიტომ , რომ სპეციალურად 

თიშავენ და არ უნდათ, არამედ ინტერნეტმა, რომ გამართულად იმუშაოს ჩვენც 

გაგვითიშია ხოლმე. (ქობულეთის მასწავლებლები) 

 

მაგრამ  ბიჭების უმრავლესობა 10-ის ნახევარზე როცა ვიწყებდი ლექციას  ზუსტად 

ვიცოდი, რომ  ლოგინიდან მერთვებოდნენ.  მე არ მიქმნიდა გაკვეთილის ჩატარების 

დროს გამორთული კამერა დისკომფორტს. შიგადაშიგ კითხვებს დავუსვამდი თუ  

რამდენად ჩართულები იყვნენ.[ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

ვიდეოს ჩართვას ოფიციალურად ვერ ვთხოვთ, იმიტომ რომ სოციალურად დაბალი ფენაა 

და არ უნდათ იმ გარემოსთან ერთად ჩართვა, ამას ერიდება. გარდა ამისა, ჩვენ როცა 

ონლაინ სწავლება დავიწყეთ შეიქმნა მონიტორინგის ჯგუფი. დავინაწილეთ რამდენიმე 

ჯგუფი, შევდივართ და იქ ხანდახან მე თვითონაც შეიძლება რამდენიმე სტუდენტს 

დავუსვა შეკითხვა. მაინტერესებს მაგალითად ვიღაცა თუ უსმენს ან თუ არის ადგილზე. 

[ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

იცით ადამიანები ვართ და ყველას ოჯახში არ არის იმის შესაძლებლობა, რომ კამერა 

ჩართოს. იქ ისეთი ფონია, ისეთი სიტუაციაა, რომ ყოველთვის არ გაქვს ამის 

შესაძლებლობა. ასევე ჩართულები არიან სამეურნეო საქმიანობაში, მწყემსავენ ძროხებს 

და ერიდებათ კიდევაც. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

ინტენსიური უკუკავშირის  საჭიროება 

აქტიური ჩართულობის მისაღწევად დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარე პროცესი მასწავლებლის 

მხრიდან ითხოვს მეტ მობილიზებას. საჭიროა მუდმივი უკუკავშირი. პროცესის კონტროლიც 

სტუდენტების ოდენობიდან გამომდინარე არ არის რთული. მეორეს მხრივ საკმაოდ გაუჭირდათ 

პედაგოგებს გამორთულ კამერებთან მუშაობა, სტუდენტების მოტივირება და სასწავლო 

პროცესში ჩართვა. გამოწვევად რჩებოდა პირადი სივრცის არ ქონა, ცუდი ინტერნეტი და ტექნიკა, 

რაც ხშირ შემთხვევაში აფერხებდა კომუნიკაციის ორმხრივობას. 

 

 

ონლაინ გვაქვს სწავლება. ჩემი გამოცდილებიდან, ონლაინ ჩართული სტუდენტების 

მიმართ მაქსიმალურად ყურადღებით ვარ და ვცდილობ არავინ არ დამრჩეს ყურადღების 

გარეშე. შეუძლებელია რომ მოვდუნდე.  (ქობულეთის მასწავლებლები) 
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სკოლისგან განსხვავებით კოლეჯში ბავშვების რაოდენობა ცოტაა, მაქსიმუმ 10-15 ბავშვია 

და კონტროლის მექანიზმი არ არის ამიტომ რთული. (ქობულეთის მასწავლებლები) 

ჩემი გამოცდილებიდან  ეს ფარდა რომ აქვთ აფარებული ძალიან ძნელია. სტუდენტს რომ 

თვალებში უყურებ აღიქვამს თუ არა, იგებს თუ არა მსიამოვნებს. მოტივაცია უფრო 

მიმაღლდება. მაგრამ სოფლიდან არიან ბევრი ბავშვები, სადაც, რომ ინტერნეტის წვდომა 

არა აქვთ, საშუალება რომ ყოველთვის იყიდონ ინტერნეტი, კიდევ ხან დენი 

გამოირთვება, მოკლედ კარგი იქნება უზრუნველყოფილი რომ იყოს და სივრცე ჰქონდეს 

თავისი და ტექნიკური აღჭურვილობა. ჩემთან შვიდი სტუდენტი არის და ისინი მათ 

სამუშაო დროს გვერთვებიან, მისმენენ, ვგრძნობ, იმიტომ რომ კითხვებს სვამენ, მაგრამ 

ყველა არა. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

ზოგი ტრანსპორტიდან გვისმენს, ზოგი მიირთმევს, ზოგი ყავას სვამს, არის ასეთი 

შემთხვევებიც. ხან ხმა არ ესმით. გვეკითხებიან მასწავლებელო ვერ გავიგე. რავიცი ბევრი 

ხარვეზები არის. ინტერნეტი, ტექნიკა.. თავიდან უფრო მოსწონდათ სტუდენტებს და მეც 

მათ შორის მერე თანდათანობით მითხრეს, რომ საკლასო ოთახში უფრო კარგად ვიგებთ, 

ვისმენთ და ვიხსომებთო. საბოლოოდ ცოდნის მხრივ ვერ იღებენ ისეთ ცოდნას, როგორც 

ადგილზე. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

 

 

პირადი  სივრცე  და დისტანციური სწავლება 

სასწავლო პროცესთან პირადი სივრცის მოურგებლობა ხშირად დაკავშირებული იყო 

სტუდენტების საწარმოში საქმიანობასთან. დისტანციური სწავლების პირობებში კომპანიები მათ 

სთავაზობდნენ სასწავლო პროცესში სამუშაო ადგილიდან ჩართულიყვნენ, რაც სტუდენტების 

მაღალ ჩართულობას თავისთავად გამორიცხავდა, რამდენადაც ისინი სასწავლო პროცესთან 

თანადროულად სამსახურეობრივ პასუხისმგებლობასაც ასრულებდნენ. ამ შემთხვევაში 

მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ კომპანიებმა სტუდენტებს თეორიული ცოდნის მისაღებად 

მხარდაჭერის სახით, როგორც პირისპირ სწავლების შემთხვევაში, ონლაინ ფორმატშიც 

შესაძლებლობა მისცეს მათ 1 დღე დაუთმონ ამ კომპონენტს. 

ეხლა მოდის სეზონურობა, რაც იმას ნიშნავს რომ ძალიან დაკავებულები არიან და ის 

ერთი დღეც ვერ შემოდიან თეორიაზე, საწარმოში უამრავ საქმეს აძლევენ. [კაჭრეთის 

მასწავლებლები] 

 

საწარმომ უნდა შეუწყოს ხელი. აქ ხომ მხოლოდ ერთი დღე მოდიან, როდესაც აქვთ 

თეორია, დანარჩენი საწარმოშია. ამიტომ საწარმომ შეუწყოს ხელი. [კაჭრეთის 

მასწავლებლები] 
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დისტანციური სწავლების  გამოცდილება 

სირთულე აღმოჩნდა პედაგოგებისათვის დისტანციური სწავლების სპეციფიკისათვის თავის 

გართმევა, რამდენადაც ზოგ მასწავლებელს მანამდე არ ჰქონდა გამოცდილება სასწავლო 

პროცესში ისტ-ის გამოყენების. გარდა ამისა პრობლემური იყო სასწავლო რესურსების მომზადება 

და მორგება ონლაინ ფორმატზე, ეს პედაგოგებისაგან დამატებით ძალისხმევას მოითხოვდა. 

გამოწვევა იყო დროის მენეჯმენტიც, რადგან სასწავლო პროცესების სტუდენტებზე მორგება 

ძირითადად მასწავლებლების დროის რესურსის ხარჯზე ხდებოდა, თუმცა მეორეს მხრივ 

ურთიერთშეთანხმებული სასწავლო ცხრილი გარანტი იყო სტუდენტების დასწრება-

ჩართულობის. პროცესების ჰარმონიულად და სასწავლო შედეგების მისაღწევად პედაგოგები ამ 

დათმობაზე წავიდნენ, თუმცა ამავდრულად კარგად იაზრებენ, რომ ხანგრძლივვადიან 

პერსპექტივაში ეს მათ პროფესიულ გადაწვას გამოიწვევს. პრობლემური იყო სტუდენტებისათვის 

არაშესაბამისი ტექნიკით და არასათანადო სიხშირის ინტერნეტით ლექციებზე დასწრება და 

დავალებების შესრულება. ხშირ შემთხვევაში მობილურებით ვერ ახერხებდნენ სრულყოფილად 

და დროულად გაერთმიათ თავი სასწავლო პროცესისა და სახლში დამოუკიდებელი 

სამუშაოსთვის. ხარვეზი გახლდათ სალექციო საათზე წყვეტები (ინტერნეტის და ტექნიკის 

ხარვეზის გამო), რაც ლექტორისთვისაც ხელშემშლელი იყო. 

იყვნენ მასწავლებლები, რომლებსაც საერთოდ არ ჰქონდათ შეხება ინტერნეტ სივრცეზე. 

კოლეჯში თავდაპირველად ყველა პედაგოგი გადამზადდა, ჩაგვიტარდა ტრენინგი. 

[ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

დაბრკოლება რაც ჩვენ შეგვხვდა იყო ინტერნეტის სიხშირე და ხელმისაწვდომობა. ჩვენ 

გვქონდა პირდაპირი კავშირი მობილური ტელეფონით სტუდენტებთან, რომლებიც ვერ 

ერთვებოდნენ. ასევე იღებდნენ ვიდეოს თუ ზეპირი ჩასაბარებელი გაკვეთილი იყო ან 

დასაწერი დავალება თუ იყო სურათებს უღებდნენ და მესენჯერში ცალკე ჯგუფი 

გვქონდა გაკეთებული და იქ მიგზავნიდნენ.  

 

 ჩვენ ვთანხმდებოდით დროზე, ვის რა დროს ეცალა. ეს ყველასთვის უფრო 

მოსახერხებელი აღმოჩნდა. დადებითი მხარე იყო. (ქობულეთის მასწავლებლები) 

 

მე თეორიის მასწავლებელი ვარ და ჩემს შემთხვევაში სერიოზული პრობლემა არ 

ჰქონიათ. როცა დავალებას ვაძლევდი შეიძლება იმ მომენტში ვერ გაეკეთებინა, იმიტომ 

რომ  ტექნიკური აღჭურვილობა არ ჰქონდა ისეთი ვთქვათ ან ჩემთან ერთად ვერ 

აკეთებდა პრეზენტაციას ტელეფონში, შემდეგ გამოვიყენეთ სხვადასხვა საკომუნიკაციო 

საშუალებები: მესენჯერი, მეილი. ოღონდ კი შეესრულებინათ დავალება და 

გამოეგზავნათ. რათქმა უნდა უკეთესია აუდიტორიაში ჩარატებული ლექცია. ამ დროს 

მეტი უკუკავშირია. [ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

გამოიწვია კიდევ ელექტრონული რესურსების საჭიროება.  როცა აუდიტორიაში ვატარებ 

ლექციას კიდევ სხვა დროის ფორმატი მაქვს გათვლილი, ეს პრეზენტაციაც სხვაგვარად 
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მქონდა მომზადებული, მაგრამ როცა სრულად დავრჩი ინტერნეტ რესურსზე 

დამოკიდებული ორმაგი გახდა სამუშაო, როგორც საკუთარ თავზე, ისე სასწავლო 

პროცესზე. მე ვიტყვი ასევე, რომ პანდემიაში  დროის ფაქტორის განსაზღვრა გამიჭირდა.  

უფრო ვერ ვსაზღვრავ დროს. [ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

ეხლა ისეთი მოულოდნელობა იყო ეს ყველაფერი სტუდენტებს ანგარიში გავუწიეთ, რომ 

მოტივაცია არ დაეკარგათ. უკვე ყველა მივეჩვიეთ დისტანციურად ლექციის მართვას და 

რომელ საათზეც ტარდება ლექცია, უნდა ჩატარდეს მხოლოდ იმ დროს. [ქობულეთის 

მასწავლებლები] 

 

ელექტრონული რესურსების მოძიების საჭიროებაც დარჩა. სხვათაშორის ბავშვებსაც 

ძალიან უჭირდათ. შეიძლება თიმსით შემოვიდა, მაგრამ იქ პრეზენტაციაა, გაზიარებაა 

რაც არ იცოდნენ. [ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

აი მე ერთი პრობლემა გამომეკვეთა. ვთქვათ შემოვიდა ათი სტუდენტი, იმ ათ სტუდენტს 

ტექნიკურად  გამართული უნდა ჰქონდეთ, ხუთჯერ გადის ხოლმე და ყურადღება 

მეფანტება. შემდეგ ველოდები ხომ არ შემოვიდა. ეს დროს მაკარგვინებს. ჩემთვის ესეც 

პრობლემა იყო [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა პრობლემები შექმნა სასწავლო პროგრამების 

პრაქტიკული კომპონენტის შემთხვევაში. მართალია, თეორიული ნაწილის სწავლება 

დისტანციურ ფორმატში მიმდინარეობდა, თუმცა ეს არ არის პროფესიულ განათლებაში 

წარმატებული სტუდენტის პროფესიონალად ჩამოყალიბებისათვის საკმარისი. პედაგოგები 

თვლიან, რომ მნიშვნელოვანია მათ შეძლონ პრაქტიკის ნაწილის ადგილზე გავლა, სხვაგვარად 

პროფესიისთვის შესაბამის უნარ-ჩვევებს ვერ გამოიმუშავებენ. ეს კი დაკეტილი საწარმოების 

შემთხვევაში ნაკლებად არის შესაძლებელი. 

 

ძალიან დიდ სირთულეებს წავაწყდით. ჩვენ მაინც შედეგებზე გავდივართ, ბოლო 

შედეგი, გვინდა რომ ჩვენი სტუდენტები წარმატებული სპეციალისტები იყვნენ. თუ ჩვენ 

პრაქტიკაზე ვერ გავიყვანეთ ჩვენ შედეგს ვერ მივაღწევთ. დაიტვირთა ბავშვები 

თეორიით. მე მზარეული ვარ და  ხომ უნდა ვაჩვენო რომელი დანით, რომელი დაფით 

იმუშაოს, ეს ფიზიკურად უნდა ვაჩვენო. ამაშია პრობლემა ჩემს სპეციალობაში. თუ მე ეს 

არ ვაჩვენე პრაქტიკულად, კი ბატონო დუალური სტუდენტები არიან განაწილებული 

პრაქტიკის დრო მოვა, მაგრამ არცერთი ჯერ გახსნას არ აპირებს. [ქობულეთის 

მასწავლებლები] 

 

აი ვაზის სხვლაზე მოგახსენებთ, კი ვამბობთ, რომ თეორიული ნაწილია და პრობლემაა 

როგორ დავანახო, ვაჩვენო მაინც კომპიუტერიდან. სპეციალობაში მაინც რთულად არის 

საქმე. წარმოუდგენელია ეს პროცესი დავანახო მისი შეხების გარეშე სტუდენტს. 

[კაჭრეთის მასწავლებლები] 
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მაგალითად გვაქვს კურსები  მზარეულის . როგორც გინდა თეორიულად აუხსნა თუ 

კონკრეტულად არ აჩვენე რა პროცესს გადიხარ არ არსებობს რომ შედეგს მიაღწიოს და 

ისწავლოს. უშუალოდ მუშა პროცესს უნდა უყუროს. ასევე დეგუსტაცია ღვინის. ეს 

დუალური იქნება თუ მოდულური სწავლება დიდი სხვაობა ნამდვილად არ არის. 

ყოველთვის იქნბა ის ლაფსუსი. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

დემონსტრირებით სწავლება არ იყო გამოსავალი, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ პედაგოგი 

საწარმოს ბაზიდან ატარებდა ლექციას, სტუდენტებს არ ჰქონდათ წვდომა ინვენტარსა თუ 

პროდუქტზე, რომ სახლში თვითონაც გაეკეთებინა პრაქტიკული ნაწილი. იგივე პრობლემას 

შევხვდებით იმ შემთხვევაში თუ საწარმოს, ან კოლეჯის ბაზაზე პრაქტიკული ნაწილის 

წარსამართად დისტანციური ფორმატისათვის მოეწყობა ვირტუალური ლაბორატორიები.  

ჩვენ გამოვნახეთ გზები, რომ თუნდაც ეს პრაქტიკული კომპონენტი დემონსტრირებით 

გვესწავლებინა, ბატონ მამუკაც მისცეს უფლება, რომ იქედან ჩართვა გაეკეთებინა, 

სტუდენტები ჩართულები იყვნენ, მაგრამ აქ უკვე მეორე მხარეა, სტუდენტს სახლში ის 

ინვენტარი არა აქვს რაც საჭიროა. [ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

ლაბორატორიას თუ გაუკეთებთ თქვენ პარტნიორ ორგანიზაციას, რაღა პარტნიორი 

ორგანიზაცია ბარემ გავუკეთოთ კოლეჯს და კოლეჯმა ასწავლოს ლაბორატორიიდან. ანუ 

დუალური სწავლების ლოგიკას მოკლებულია ლაბორატორიის შექმნა. მე ამას ვფიქრობ, 

როგორც მეფუტკრეობის მიმართულებით. ლაბორატორია, რაც არ უნდა კარგი იყოს, 

შეუძლებელია ისეთი პრაქტიკული დეტალების გადმოცემა, როგორიც არის მაგალითად 

სადედე რძის მიღების დროს თავის ხელით უნდა ჩადოს ჭუპრი სადედე ჯამში  ბავშმა.  

[ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

რიგ პროფესიებში, სადაც შესაძლებლობა მიეცათ კოლეჯებს პრაქტიკული ნაწილი კოლეჯის 

ბაზაზე შემოიტანეს, რათა თეორიის გავლის შემდეგ სტუდენტებს დრო არ დაეკარგათ, 

შესაბამისად საჭირო გახდა ცვლილების შეტანა სასწავლო გეგმების გადამტკიცება. 

მივიღეთ ესეთი გამოცდილება, სრულად თეორია კოლეჯში და პრაქტიკული კომპანიაში, 

მაგრამ იყო ესეთი გამოწვევა,  მაინც დარჩა საჭიროება, მაგალითად კერძების 

მომზადების ტექნოლოგია, მოდული, რომელიც თავიდანბოლომდე ზოგადად 

შეისწავლის  ხორცის დამუშავებას ჩვენთვითონ გამოგვეტანა. ეხლა როცა სასწავლო 

პროცესი თეორიული ტიპით დასრულდება, შემოდის აღნიშნული მოდული და მანამ 

სანამ სტუდენტი კომპანიაში გავა, მოუწევს პრაქტიკულად ჩვენს კომპანიაში 

განხორციელება. ჩვენ იმიტომ გადმოვიტანეთ ეს მოდული, რომ რეალურად 

დისტანციურად შეუძლებელი იქნებოდა და მოგვიწია სასწავლო გეგმის მოქნილობა, 

გადამტკიცება [ქობულეთის მასწავლებლები]  

 

ყველა გზას ვეძიებით რომ ეს კომპონენტები, რადგან დაიწყო პრაქტიკული, თუნდაც 

საწარმოში გატანილი მოდულის  მოდიფიცირება გაგვეკეთებინა და აქ შემოგვეტანა 

იმიტომ რომ კომპანიები არ არის. [ქობულეთის მასწავლებლები] 
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იმ შემთხვევაში კი, სადაც პროფესია ამის შესაძლებლობას არ იძლეოდა, პრაქტიკული ნაწილი 

მომავალი წლისათვის გადაგეგმა კოლეჯმა კომპანიის წარმომადგენლებათან შეთანხმებით და 

შესაბამისად ბიუჯეტიც 2021 წელში გადაიტანა. 

მეორე ტალღა რომ დაიწყო, როცა შერჩეული იყვნენ უკვე სტუდენტები რა გვექნა 

დავსხედით კომპანიები და კოლეჯის წარმომადგენლები  და ვისაუბრეთ. აქ უკვე 

ფინანსური საკითხებიც წამოიჭრა. ერთობლივად მოვიფიქრეთ ესეთი რამ, 

დისტანციურზეც იყო საუბარი დაწყებული, რომ მოდი თეორია გადმოვიტანოთ 

სრულად და როცა ეს ეპიდ სიტუაცია დამშვიდდება და შესაძლებლობა იქნება ბიუჯეტი 

გადავიდა 2021 წელში. [ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

პედაგოგები მიიჩნევენ, რომ საწარმოებს, რომლებსაც ისედაც შეზღუდვის პირობებში უწევთ 

მუშაობა, გაუჭირდებათ გამოუცდელი სტუდენტების სამსახურში აყვანა და მათთვის 

ანაზღაურების მიცემა, რაც მიმდინარე სასწავლო წლის სტუდენტებს წამგებიან პოზიციებში 

აყენებს. 

ყველა ობიექტი ამას ვერ გააკეთებს. ამდენი ხნის გაჩერების შემდეგ  არამცოდნე 

მზარეულ სტუდენტს  არ აიყვანს, თუნდაც ის დამხმარე იყოს. [ქობულეთის 

მასწავლებლები] 

 

რიგ პროფესიებში არ შექმნილა პრობლემა არც თეორიულ და არც პრაქტიკულ კომპონენტში, 

რამდენადაც ეს მიმართულებები სახელმწიფოს მხრიდან პრიორიტეტად იყო მიჩნეული.  

როგორც მოგეხსენებათ, საავტომობილო  გზების მშენებლობა სტრატეგიულ 

მიმართულებად იყო აღიარებული თავიდანვე მთავრობის მიერ. ფაქტიურად 

შეზღუდვები ამ სფეროს არ შეხებია. შეფერხება არ ყოფილა. თეორიული სწავლების 

პროცესში იყო რთული პერიოდები, რამდენიმე პედაგოგი დაინფიცირდა. ასევე 

ტრანსპორტის შეზღუდვამ შეგვიშალა ხელი. [ახალციხე მასწავლებლები] 

 

კოლეჯების უმრავლესობაში შეიქმნა მონიტორინგის ჯგუფები, რომლებიც სასწავლო პროცესის 

ხარისხიან წარმართვის მხარდაჭერას ახდენდნენ. მონიტორინგის გამო  სტუდენტები 

ცდილობდნენ დასწრებოდნენ და ჩართულიყვნენ ლექციაზე. 

 

შევქმენით მონიტორინგის ჯგუფი, თუმცა როდის შევდიოდით არ იცოდნენ. ასეთი 

შემთხვევაც ყოფილა, რომ თვითონ პედაგოგი მიწვევს მის გაკვეთილზე, პრეზენტაციაზე. 

უფრო მხარდაჭერის ჯგუფი ერქვა ამას. ვცდილობთ, რომ დავხმარებოდით ყველანაირად 

ბავშვებს. [ქობულეთის მასწავლებლები] 
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ცალკე საყურადღებო აღმოჩნდა პროფესიულ განათლებაში დისტანციურ, ან ჰიბრიდულ 

ფორმატში მიმდინარე სასწავლო პროცსეში სტუდენტების შეფასება და შედეგების დადასტურება. 

ამ მიმართულებით პედაგოგები სირთულეებს შეხვდნენ და თვლიან, რომ ამ შემთხვევაში 

სტუდენტების ადგილზე მისვლა აუცილებელია. 

აი მაგალითად შეფასება როგორ უნდა გავაკეთო ზუმში? ონლაინ შეფასება. რომ გითხრათ 

რომ ზეკარგად ვიცით თიმსი ესე არ არის, მაგრამ იმდენს ვახერხებთ, რომ ონლაინ 

ლექცია გადავცეთ.  და თეორიაში გასაგებია, რომ მეილზე გავუგზავნით ტესტებს, იქ 

შემოხაზავენ და დაგვანახებენ, მაგრამ ეს მტკიცებულება როგორ უნდა დავდოთ მერე, 

რომ ნამდვილად ჩააბარა და ღირსია იმ შეფასების, რასაც ნამდვილად იმსახურებს. 

მტკიცებულება, შეფასება როგორ უნდა დაიდოს? [ახალციხე მასწავლებლები] 

 

ლოქდაუნის შემთხვევაში შეფასებები ძალიან გართულდა. [ქობულეთის 

მასწავლებლები] 

 

ამ შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა ნებართვა, რომ მოგვეწვია სტუდენტები შეფასებისთვის  

ნაწილ ნაწილ. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

მასწავლებლები ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ შესაბამისი გამოცდილება და ცოდნა დისტანციურ 

რეჟიმში შესაბამისი მეთოდებით სასწავლო პროცესის წარმართვისა. მაგალითად ტექნიკურად 

ზუმში ან თიმსში ფონის დაყენება, ამის შესახებ სტუდენტების ინფორმირება, რომ მათაც 

შეუძლიათ პირადი სივრცის არ ქონდა მეტ-ნაკლებად ამ გზით დააკომპესირონ. ასევე, არ 

გადამზადებულან საგანმანათლებლო პორტალების ფუნქციონალში შესაბამისად და ვერ 

იაზრებენ როგორ შეუძლიათ გამოიყენონ ეს საშუალებები სასწავლო პროცესში. ამდენად 

ჰგონიათ, რომ თუნდაც აუდიტორიაში დაფა ჩაუნაცვლებელია ქიმიური ფორმულების 

თვალსაჩინოდ წარდგენისათვის. 

არის ზუმშიც და თიმსშიც ფონის დაყენება, ტექნიკურად უნდა ვიცოდეთ ეს. მე ეს 

მომწონს. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

მე ყველა ვარიანტში ვფიქრობ, რომ სწავლა იყოს აუდიტორიაში. მე ისეთ საგანს ვასწავლი 

სადაც მჭირდება დაფა. მე სახლში იმის საშუალება არ მაქვს, რომ დაფა გამოვიყენო და ასე 

მშრალად რომ ვეუბნებით ქიმიურ ფორმულებს, რომელიც ისედაც უჭირთ. [კაჭრეთის 

მასწავლებლები] 

 

 

სწავლაში ჩამორჩენა 

 

უმრავლეს შემთხვევაში მიუხედავად ხარვეზებისა დისტანციური სწავლება პანდემიის 

შემთხვევაში ნამდვილად იყო გამოსავალი, სასწავლო პროცესი ჩავარდნას გადაერჩინა. 

პროფესიულმა სასწავლებლებმა მეტ-ნაკლები წარმატებით თავი გაართვეს ხარისხიანი 
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განათლების უზრუნველყოფას, თუმცა არ უნდა იყოს გასაკვირი, რომ სტუდენტებს, რიგ 

შეთხვევებში, აქვთ სწავლაში ჩამორჩენა. საგულისხმოა, რომ პედაგოგები ცდილობენ ამ 

ჩამორჩენის იდენტიფიცირებას, იქნება ეს პედაგოგის თუ სტუდენტის ინიციატივა, და 

ინდივიდუალური კონსულტაციით, თუ მასალებით უზრუნველყოფის გზით  სტუდენტების 

დახმარებას. 

 

თუ სტუდენტს უნდა ცოდნის მიღება უნდა თქვას რა უნდა ან რა ვერ ისწავლა, რაში 

სჭირდება დახმარება და ა.შ. და ჩვენ მზად ვართ, მემგონი ნებისმიერი პედაგოგი ამაზე 

უარს არ იტყვის. [ახალციხე მასწავლებლები] 

 

ჩამორჩენას რაც შეეხება, რომ გითხრათ რომ ყველა ათოსანია და ათიანზე აქვს ნასწავლი 

არა, მაგრამ პრაქტიკაში მე შემიძლია ვთქვა ჩემი სტუდენტები, სადაც მიმაგრებულები 

იყვნენ დახელოვნებული არიან და თუ თეორიულ მიმართულებით ყველაფერი ათიანზე 

არ იციან, სახელმძრვანელოები აქვთ, ლიტერატურა აქვთ, წყაროები აქვთ ინფორმაციის, 

იქ ჩაიხედებიან და თვითონვე დაააბდეითებენ თავიანთ ცოდნას. [ახალციხე 

მასწავლებლები] 

 

იყო ხარვეზები. უშუქობის გამო, ხან ჩართვის პრობლემა იყო ხოლმე, ამიტომ ხშირად 

გვიწევდა სასწავლო მასალების გადაგზავნა ბავშვებისთვის. რაღაცის ახსნა რომ 

ჭირდებოდათ ბავშვებს ინდივიდუალური ჩართვები გვქონდა ხოლმე მესენჯერით ან 

სატელეფონო დაკავშირება. ჯგუფები აქვთ ბავშვებს შექმნილი და ამ ჯგუფებში გვქონდა 

სხვადასხვა საკითხების. [ახალციხე მასწავლებლები] 

 

 

რეკომენდაციები  

ამ ეტაპზე პედაგოგებს მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ პროფესიული გადამზადების გავლა როგორც 

ისტ-ის, ისე დისტანციური სწავლების მეთოდიკის თვალსაზრისით. საჭიროა მასწავლებლების 

მხარდაჭერა სასწავლო რესურსების თვალსაზრისით (სახელმძღვანელოები, გზამკვლევები, 

ვიდეორგოლები). რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ ჯერ თავად უნდა ისწავლო, რომ ასწავლონ; 

ახალი და შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი პედაგოგი მყარი დასაყრდენია სტუდენტისათვის. ამ 

გადმოსახედიდან თვლიან, რომ საინტერესო და ნაყოფიერი იქნება მათთვის, როგორც 

ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება 

სხვადასხვა ფორმატში, ეს შესაძლოა იყოს დისტანციური სწავლების წარმატებული ქეისების 

განხილვა, რაც გამოსადეგი შეიძლება იყოს სხვა პროფესიული სასწავლებლებისთვისაც. 

ტრენინგი კარგი იქნებოდა, ასევე გზამკვლევიც კარგია, მაგრამ ტრენინგზე მეტ 

ინფორმაციას ვღებულობთ. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

მაინც მომხრე ვიქნები კიდევ თუ ჩაგვიტარდება შესაბამის ტექნოგოლიების ტრენინგი და 

რაც მთავარია თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვაზე რამე განსაკუთრებული. 

[კაჭრეთის მასწავლებლები]  
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ალბათ ორივე მხარე აუცილებელი იქნება, როგორც ტექნიკური, ასევე მეთოდური 

დახმარება. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

მე ტრენინგის სახით დახმარება მირჩევნია.[კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

დახმარება ორივე მიმართულებით ტექნიკური და მეთოდური სახით კარგი იქნება. 

ტექნიკური საკმაოდ დიდი პრობლემები გამოიყო. მაგრამ სულ სხვაა კლასში 

ჩატარებული გაკვეთილი. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

ჩვენ ყველანი მიჩვეულები ვართ პირდაპირ საუბარს, თვალებში ყურებას, ამიტომ 

გვჭირდება მეთოდური დახმარება. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

მე როგორც ვფიქრობ, ტექნიკურ დახმარებაზე მეტად მეთოდური დახმარება სჭირდებათ 

მასწავლებლებს. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

როცა მასწავლებელი კარგად იქნება შეიარაღებული ცოდნით, სტუდენტსაც 

გაუადვილებს ყველაფერს. როცა მასწავლებელი ძლიერი იქნება, უკვე სასწავლო 

პროცესსაც მართავს და ხელში აიყვანს. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

ჯერ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ როგორ ავხსნათ. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

გვქონდა შეხვედრები სხვა კოლეჯთან და მათაც ზუსტად ეს აზრი ჰქონდათ, რომ 

კოლეჯთაშორისი გამოცდილება გაძლიერებულიყოს და საერთაშორისო გამოცდილებაც 

მოითხოვეს. დარგების მიხედვით. [ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

ჩემთვის ქეისები ძალიან საინტერესო იქნება, ან პრობლემები როგორ წყდება. 

[ქობულეთის მასწავლებლები] 

ჩემი პროგრამის ფარგლებში, ჩემი მოდულის ფარგლებში მე როგორ ვუპასუხო ამ 

მიმართულებას. [ქობულეთის მასწავლებლები] 

 

როგორც ჩვენთვის ტექნიკური უნარ-ჩვევების და მეთოდოლოგიის სწავლების 

სტრატეგიის შემუშავება არის საჭირო, ასევე სტუდენტებისთვისაც კარგი იქნებოდა 

ტექნიკური უნარ-ჩვევების სწავლება. ეს შეიძლება იყოს მოკლევადიანი კურსი 

ტექნიკებთან მიმართებასი. ჩამორჩენას რაც შეეხება, ალბათ ყველგან ინდივიდუალურია. 

[კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

ძირითადად ტექნიკური ნაწილი და კიდევ ის რომ ან ლიტერატურისა შეიქმნას რაღაცა 

ისეთი სტუდენტებისთვის. თუნდაც ის რომ როგორ იმუშაოს სტუდენტმა, როგორ 

მოუსმინოს და აღიქვას. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 

 

ვიდეო რგოლები. [კაჭრეთის მასწავლებლები] 
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გარდა დისტანციურ სწავლებასთან ასოცირებული სასურველი დახმარებისა ცალკე გამოიყო 

პროფესიულ სასწავლებლებში ონლაინ პროცესების მართვის სისტემის კუთხით დახმარებისა. 

პედაგოგები აცხადებენ, რომ დიდი დროითი რესურსის დაკარგვა უწევთ, როგორც ცხრილების, 

ასევე შეფასების მიმართულებით, ამდენად ისურვებდნენ ამ პროცესების სისტემურ 

გაციფრულებას. 

 

კოლეჯესთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც 

მართავს გაკვეთილების ცხრილებს. აი ამის შეძენაში თუ დახმარებას გაგვიწევენ კარგი 

იქნება. ცხრილები არის დინამიური პროცესი, კვირაში ერთხელ განახლებას განიცდის 

დუალური სწავლების წესით და მუდმივად დაკავებულია ამაზე პერსონალი. ამაზე 

დიდი დრო გვეხარჯება და პროგრამისთვის წუთების საქმეა. მე რამდენადაც მაქვს 

ინფორმაცია, არსებობს ასეთი პროგრამები რომლებსაც იყენებენ უმაღლესი სასწავლო 

დაწესებულებები, მუდლი ჰქვია. [ახალციხე მასწავლებლები] 

 

თუნდაც შედეგების ფიქსაცია. ქაღალდზე რომ შედეგები აღარ ვბეჭდოთ და ეს მოხდეს 

ელექტრონულად, ეს მიმართულებაც შეიძლება განვიხილოთ. და მერე მეტ დროს 

დავუთმობთ ჩვენს სტუდენტებს და სასწავლო პროცესს. ყოველდღიურ რუტინულ 

რაღაცაში გვიწევს დროის დაკარგვა.მრავალპროფილიანი კოლეჯებისთვის აქვს ამას 

ძალიან დიდი მნივნელობა [ახალციხე მასწავლებლები] 

 

გარდა პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების მხარდაჭერისა, მნიშვნელოვანია 

კოლეჯების აღჭურვა ტენიკურად, რათა მათ საჭიროების შემთხვევაში შეძლონ სტუდენტებისა 

თუ პედაგოგებისათვის დროებით მოხმარებაში გადასცენ ლეპტოპები/პლანშეტები, რაც 

უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში ხარისხიან ჩართულობას. 

თუ გაგრძელდება ეს პროცესი და პერმანენტულ სახეს მიიღებს, ძალიან კარგი 

იქნება მატერიალური აღჭურვა სტუდენტებისთვის ვისაც არა აქვს კომპიუტერი. 

თუნდაც დროებით მოხმარებაში რომ გადაეცეს ეს ძალიან დაგვეხმარება ჩვენ. 

[ქობულეთის მასწავლებლები] 
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მასწავლებლების  კვლევის  შედეგების  ტენდენციების  შეჯერება 

 

 

 

 

 

 

გამოწვევები

• დისტანციური სწავლების გამოცდილებისა და ცოდნის სიმწირე 
ტექნიკური და მეთოდური თვალსაზრისით

• ტექნიკური საშუალებების უხარისხობა და დაბალი სიხშირის 
ინტერნეტი, რაც სტუდენტებს სასწავლო პროცესში ხარისხიან 
ჩართვას უზღუდავს

• სასწავლო რესურსების სიმწირე

• სტრესულ გარემოში მუშაობა და დროის მენეჯმენტი

• პირადი სივრცის არ ქონა/სამუშაო ადგილიდან ლექციებზე 
არაკონცეტრირებული დასწრება

გამოცდილება

• მოქნილი სტუდენტებთან შეთანხმებით აწყობილი ცხრილის 
შეთავაზების შემთხვევაში მაღალი დასწრება და ჩართულობა

• სასწავლო რესურსების მომზადება და ინტენსიური 
უკუკავშირის მიცემა სტუდენტების ჩართულობის 
შესანარჩუნებლად

რეკომენდაციები

• ზრდასრულთა განათლების შემთხვევაში დისტანციური 
სწავლება თეორიულ კომპონენტში მიზანშეწონილია 
სამომავლოდაც გაგრძელდეს;

• გადასამზადებელია პროფესიული სასწავლებლების 
მასწავლებლები, დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგიაში 
და  ისტ-ის მიმართულებით;

• სასურველია ტექნიკურის ბაზით კოლეჯების მხარდაჭერა, 
რათა მათ თავის მხრივ უზრუნველყონ სტუდენტები 
შესაბამისი საშუალებებით (ლეპტოპების დროებით 
მოხმარებაში გადაცემა)

• სასწავლო რესურსებით მხარდაჭერა.
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საწარმოს  ინსტრუქტორების   ფოკუს  ჯგუფების  შედეგები 

 

პრაქტიკა პანდემიის  პირობებში და არსებული სირთულეები 

პანდემიამ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების შემთხვევაში ყველაზე მეტად სწორედ 

პრაქტიკული სწავლების კომპონენტზე იქონია გავლენა. სტუდენტებს თეორიული კურსების 

დისტანციურ რეჟიმში გავლის შესაძლებლობა ჰქონდათ, ხოლო პრაქტიკის შემთხვევაში უფრო 

გართულდა საქმე, რამდენადაც ამ ტიპის სწავლება ონლაინ ფორმატზე ნაკლებად მორგებადია და 

გულისხმობს საწარმოში ადგილზე კონკრეტული აქტივობებით უნარ-ჩვევების, ცოდნისა და 

გამოცდილების მიღებას. უმრავლესმა პროფესიულმა სასწავლებელმა გადაგეგმა პროგრამები და 

სასწავლო პროცესი ძირითადად თეორიული კურსებით დატვირთა, ხოლო პრაქტიკული 

კურსები დროში ,,მშვიდობიანი“ პერიოდისთვის გადაიტანა. 

იმ მიმართულებებისათვის, რომელიც სახელმწიფომ პრიორიტეტად განსაზღვრა, პრაქტიკა 

სტუდენტებს არ შეუჩერებიათ, თუმცა რიგ შემთხვევებში საწარმომდე მისვლა შეზღუდული 

სატრანსპორტო საშუალებების პირობებში სირთულეს წარმოადგენდა. 

რიგი მიმართულებებისათვის პანდემია უფრო პრობლემური აღმოჩნდა, მათ შორის სასტუმრო და 

სარესტორნო საწარმოები ხშირ შემთხვევებში გაურკვეველი დროით იკეტებოდა, რაც 

პროფესიულ განათლებაშიც სირთულეს ქმნიდა და სტუდენტებს უწევდათ პრაქტიკის შეჩერება.  

რამდენიმე მიმართულებაზე მდგომარეობა ჯერ ისევ ბუნდოვანია, საწარმოებს არც გარანტიები 

აქვთ და არც იციან, როდის შეძლებენ საქმიანობის გაგრძელებას, ან თუ გაიხსნება საწარმო, რა 

ვადებში ექნებათ მუშაობის შესაძლებლობა.  

საწარმოს ინსტრუქტორების ნაწილი წარმართავს პრაქტიკის კომპონენტს საწარმოში და 

ამავდროულად ასწავლის თეორიულ კურსებს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, 

ამ ტიპის კონტრაქტის მქონე ინსტრუქტორ-პედაგოგები დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარე 

სასწავლო პროცესს დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ ამ მიდგომამ გაუადვილათ სწვლება, 

რადგან არ უწევთ საწარმოდან მოწყვეტა. გარდა ამ ტიპის კომფორტისა თუ ერთი და იგივე 

ადამიანი ასწავლის თეორიასა და პრაქტიკას, ეს ნაყოფიერია სტუდენტისთვისაც რადგან 

პროცესები უფრო სინქრონიზებულია. 

 

 ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ვერ შევძელით პრაქტიკაზე სტუდენტების მიღება. 

ერთი რაც იყო შესაძლებელი, პრაქტიკული მეცადინეობები კოლეჯის ადმინისტრაციამ 

ჩაანაცვლა თეორიული მეცადინეობებით, რაც ძალიან კარგი იყო. თავიდან როცა ეს 

სიტუაცია დაიწყო, პრაქტიკულად უკვე შეუძლებელი იყო სტუდენტის მოსვლა კოლეჯში 

და მეც არ ვთვლიდი უსაფრთხოდ. (ახალციხე ინსტრუქტორები) 

 

პრაქტიკულზე ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, რადგან ჩვენთვითონ არ ვიცით როდის 

გავიხსნებით. ჩვენ არ გვაქვს ვაქცინაცია და არ ვართ შესაბამისად მზად რომ ტურისტი 

შემოვიდეს და უსაფრთხოდ იყოს. (ახალციხე ინსტრუქტორები) 
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მე გახლავართ კაჭრეთის კოლეჯის ინსტრუქტორი. კოლეჯში სწავლობენ ისეთი 

სტუდენტები, რომლებიც ჩვენთან მუშაობენ და პრაქტიკას გადიან. ოფიციალურად 

მუშაობენ ჩვენთან. სამი გოგონაა  და ექვსი ბიჭი, რომლებმაც უკვე აითვისეს და 

გადასარევად იციან ყველაფერი. ამ მხრივ მე ჩემს თანამშრომლებთან არანაირი 

პრობლემა არ მაქვს არც დასწრებაზე, არც მეცადინეობაზე. (კაჭრეთის ინსტრუქტორები) 

 

რაც შეეხება პანდემიას, კომპანიას პანდემიის პერიოდში არ გაუჩერებია მუშაობა, 

შესაბამისად სტუდენტებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები საწარმოო პრაქტიკაში. ისინი, 

როგორც პანდემიამდე ზუსტად ისე დადიოდნენ საწარმოში. ასე რომ პრაქტიკულ 

ნაწილში შეფერხება არ ყოფილა პანდემიის გამო. (კაჭრეთის ინსტრუქტორები) 

 

ჩვენთან დისტანციური სწავლება არ იყო. იყო პრაქტიკული და თეორია. ზოგადად ჩვენ, 

სამშენებლო კომპანიებს პრობლემა არ შეგვქმნიათ კოვიდთან დაკავშირებით. ყველანი 

დადიოდნენ სამსახურში და ყველანი ადგილზე მეცადინეობდნენ. ასე რომ ჩვენ 

პრობლემა ამ მხრივ  არ გვქონდა. (ქობულეთის ინსტრუქტორები) 

 

იქიდან გამომდინარე, რომ თეორიული ნაწილი ჩვენ მოგვიწია ამ დროს ანუ 

დისტანციურად, შემიძლია თამამად ავღნიშნო, რომ მეტად მოხერხებულიც კი იყო, 

იქინად გამომდინარე რომ ჩვენ ინსტრუქტორები, უშუალოდ დარგის წარმომადგენლები 

პარალელურ რეჟიმში ვმუშაობთ და სწავლებას ვახორციელებთ ონლაინ. იქიდან 

გამომდინარე, რომ დუალურ პროგრამაში გვყავს უფრო მეტი ზრდასრული სტუდენტი 

და ისინი პარალელურად მუშაობენ და მათთვის უფრო მოსახერხებელია ონლაინ 

რეჟიმში ჩართვა, თეორიული მასალის მოსმენა, ამავდროულად გამოკითხვაც, ასეთი 

მეთოდი კომფორტულია ასევე ჩემთვისაც. ამიტომ ვერ ვიტყოდი, რომ რაიმე უკეთესად 

განხორციელებულიყოს. [კაჭრეთის საწარმოს ინსტრუქტორები] 

 

პანდემიამ, როგორც ყველაზე იმოქმედა ჩვენზეც, რომ დავკეტილიყავით ორთვენახევრის 

განმავლობაში და მაგ პერიოდში მოგვიხდა, რომ შეგვეჩერებინა კონტრაქტები 

თანამშრომლებთან და მათ შორის დუალურ სტუდენტებთანაც. როცა გავიხსენით 

ივნისის მეორე ნახევარში, ყველა სტუდენტი დაბრუნდა და გააგრძელა მუშაობა.    

(ქობულეთის ინსტრუქტორები) 

 

მოგესალმებით, მე გესაუბრებით რესტორნების მხრიდან. რესტორნები იყო ერთ-ერთი ის 

ობიექტები, რომელმაც ძალიან დიდი ზარალი განიცადა სასტუმროებთან განსხვავებით 

და ამავდროულად სტუდენტებიც პრაქტიკული მეცადინეობებიდან იყვნენ 

მოწყვეტილები და ვიყავით ჩართულები მხოლოდ თეორიულ მეცადინეობაში. 

(ქობულეთის ინსტრუქტორები) 

 

ჩვენც შეწყვეტილი გვქონდა გაზაფხულზე ფუნქციონირება, ზაფხულში განვაახლეთ 

რეგულაციების დაშვებით და სტუდენტებსაც ვღებულობდით.  ჩვენ ამჟამად ისევ 

ვფუნქციონირებთ და შეგვიძლია სტუდენტების მიღება, მაგრამ სამწუხაროდ ისეთი 
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უმართავი სიტუაცია გვაქვს, რომ არ ვიცით რამდენად ხანგრძლივი იქნება. (ახალციხე 

ინსტრუქტორები) 

 

როგორც აღვნიშნეთ, შეზღუდვა ტრანსპორტირებაზე სტუდენტებს უქმნიდა დამატებით 

პრობლემას პრაქტიკაზე საწარმოში მისასვლელად, თუ მათ პირად ტრანსპორტი არ ჰქონდათ, ამ 

შემთხვევაში საჭიროებდნენ დახმარებას ინსტრუქტორების მხრიდან, რასაც საწარმოს 

თანამშრომლები გაგებით ეკიდებოდნენ და ხშირ შემთხვევაში თავადვე უზრუნველყოფდნენ მათ 

ადგილზე მიყვანას. თუმცა თუ კომპანია მხარდაჭერას ვერ უცხადებდა პრაქტიკაზე მყოფ 

სტუდენტს, ის იძულებული ხდებოდა მიეტოვებინა სასწავლო პროცესი.  

 

 

ტრანსპორტის პრობლემა არ გვქონია, ვინაიდან სტუდენტები აქ ახალციხეში ცხოვრობენ 

ჩვენთან და ჩემი მანქანით მივდიოდი, ჩავსვავდი დილის 6 საატზე და მივდიოდით 

საფუტკრეში. საღამოს ვაბრუნებდი სახლებში. (ახალციხე ინსტრუქტორები) 

 

ჩვენ უშუალოდ ერთი სტუდენტი გვყავდა მარტო კოლეჯიდან, რომელიც საწარმოო 

პრაქტიკას გადიოდა ჩვენთან. რთველის პერიოდში საკმაოდ აქტიურად მონაწილებდა 

თითქმის ყველა პროცესში, მაგრამ შემდგომში პრობლემები შეექმნა ტრანსპორტთან 

დაკავშირებით. თუმცაღა, როცა დადიოდა საკმაოდ კარგი პრაქტიკა და გამოცდილება 

მიიღო. [კაჭრეთის ინსტრუქტორები) 

 

ვირტუალური ლაბორატორიების  და  სამუშაო  სივრცეების  შექმნა საწარმოებში  

 

საწარმოს ინსტრუქტორები ვირტუალური ლაბორატორიებისა თუ სამუშაო სივრცეების შემქნას 

და სწავლების დისტანციურ რეჟიმში წარმართვას არამიზნობრივად მიიჩნევენ. ისინი თვლიან, 

რომ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების წარმათვა საწარმოში სწორედ პრაქტიკაში რეალურ 

სამუშაო სივრცეში უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, ცოდნისა და გამოცდილების შეძენას 

გულისხმობს. ხოლო ვირტუალური ლაბორატორიები და სამუშაო სივრცეები მხოლოდ 

ხარისხიანი დემონსტრირების საშუალებას მისცემს ინსტრუქტორებს, რაც სტუდენტების იმ 

შედეგების მიღწევის შესაძლებლობას არ მისცემს, რაც სასწავლო პროგრამითაა 

გათვალისწინებული. 

დაინტერესების შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია გარკვეული ინფორმაცია 

მიაწოდო სტუდენტს. მაგრამ თუ გვექნება არჩევანი დისტანციურსა და უშუალოდ 

პრაქტიკულ მეცადინეობას შორის, პრაქტიკული რათქმაუნდა ათმაგად პროდუქტიული 

იქნება. (კაჭრეთის ინსტრუქტორები) 

 

თეორიულ ცოდნას ისედაც იღებს კოლეჯიდან, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ იმდენი 

დეტალია ეს ყველაფერი უნდა ნახოს პრაქტიკულად. თვითონ უნდა გააკეთოს. არ 

მიმაჩნია მიზანშეწონილად დისტანციურად სწავლა. (კაჭრეთის ინსტრუქტორები) 
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ნაკლებად წარმომიდგენია, რომ ეფექტური შეიძლება იყოს, როდესაც ონლაინ ჩართვით 

ინსტრუქტაჟი მისცე სტუდენტს. ეს უფრო თეორიულ ნაწილში შესაძლებელია, მაგრამ 

მათი ძირითადი მიზანი არის, რომ პრაქტიკულად შეხედონ აგრეგატს თუ როგორ 

მუშაობს. რაღაც დოზით შიძლება ჩაერთოს დისტანციური, მაგრამ უნდა 

გამოირიცხოს.(კაჭრეთის ინსტრუქტორები) 

 

თუ ვირტუალური მასალები იქნება და ვირტუალური ოთახებით და ლაბორატორიებით 

იქნება პრაქტიკული სწავლების პროცესი გადაცემული, მაშინ ვფიქრობ, რომ პარტნიორი 

მხარე, ორგანიზაცია საჭირო აღარ არის.  (ახალციხე ინსტრუქტორები) 

 

ონლაინ ლაბორატორიასთან დაკავშირებით ჩვენ საკითხში ცოტა დაფიქრება გვჭირდება, 

მზარეულებში. მაგალითად მე კი ვაჩვენებ ონლაინ როგორ დაიჭიროს ნადა, მაგრამ  თუ 

სტუდენტმა თვითონ არ გააკეთა და შეეხო და დაიჭირა თვითონ ეს დანა  არ ვიცი როგორ 

გამოვა. ტრენინგებს რაც შეეხება, ჩვენ იმდენი ტრენინგები გვაქვს გავლილი 

გადაგვეღალა აზროვნება, ჩვენ რეალური მოქმედება გვჭირდება! ველოდებით მთლიან 

სივრცეების გახსნას, რომ ვიმოქმედოთ როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილზე. 

(ქობულეთის ინსტრუქტორები) 

 

რეგულაციებისა  და შეზღუდვების  პირობებში სტუდენტების  პრაქტიკა საწარმოში 

საწარმოები, რომლებიც შეზღუდვების და რეგულაციების ფონზე მუშაობდნენ, მიიჩნევენ, რომ ამ 

შემთხვევაში კომპანიებს გაუჭირდებათ სტუდენტების პროცესში ჩართვა, რადგან მათ 

ყურადღება და მუდმივი კონსულტირება სჭირდებათ. დიდი სირთულე იქნებოდა 

სტუდენტებისათვის რეგულაციების სრული დაცვაც. 

ჩვენი რესტორანი არის ძალიან მუშა საწარმო და აი მაგალითად გუშინ რომ 

ყოფილიყვნენ ჩემი სტუდენტები, ისინი მხოლოდ ნახავდნენ და მე ვერაფერს ავუხსნიდი, 

ისეთი დაძაბული მუშაობა გვქონდა. საღამომდე ვერ გავჩერდით მზარეულები იმდენი  

საქმე გვქონდა. ფიზიკურად არ გვქონდა იმის დრო, რომ სტუდენტისთვის მეჩვენებინა 

ამეხსნა რამე. [ქობულეთი, ინსტრუქტორები] 

 

იმ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ თვითონაც ძალიან რთულ სიტუაციაში ვიყავით იმ 

მხრივ, რომ გვეკონტროლებინა პირველ რიგში ჩვენი თანამშრომლები, რომ ვთქვათ  

ვირუსის გავრცელება არ ყოფილიყო. როგორც პროტოკოლი მოითხოვდა ისე 

ვიქცეოდით, გაიდლაინების მიხედვით. ამ პერიოდში ჩვენივე უსაფრთხოებიდან 

გამომდინარე პრაქტიკანტების ჩვენთან მოსვლა და დაკავება პრაქტიკის მასალებით 

შეუძლებელი იყო,  იმიტომ რომ ვამუშავებდით სასტუმროს რუმ სერვისს, რესტორანი არ 

მუშაობდა, კვებას ვაძლევდით ლანჩ ბოქსების სახით. დიასახლისები სპეციალურად 

ეკიპირებულნი იყვნენ და იქ ალაგებდნენ, სადაც სპეციალურად მითითებული ჰქონდათ. 

(ახალციხე ინსტრუქტორები) 
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დახმარება თეორიულ და პრაქტიკულ კომპონენტებში  

საწარმოს ინსტრუქტორებმა ფოკუს ჯგუფზე ისაუბრეს თეორიული და პრაქტიკული 

კომპონენტების სინქრონიზაციის საჭიროებაზე. ისინი თვლიან, რომ ხშირად იმისათვის, რომ 

პრაქტიკულ ნაწილში დასახულ შედეგებს მიაღწიონ, ძალიან შრომატევადი კონსულტირება 

უწევთ, რადგან თეორიულ და პრაქტიკულ კურსებში ლოგიკურ კავშირი არ არის არც თემატურად 

და არც დროის თვალსაზრისით. 

მე გამოვყოფთი სინქრონიზაციის პრობლემას, თეორიულის და პრაქტიკულის. 

[ახალციხე, ინსტრუქტორები] 

 

არის უამრავი პრობლემა, უამრავი კითხვაა სტუდენტისაგან, როგორც ავღნიშნე 

სინქრონიზაცია არ ხდება პრაქტიკულის და თეორიულის მეცადინეობების. პრაქტიკული 

მეცადინეობის დროს ისმევა უამრავი კითხვა, ეს არის ძაან დამღლელი და შრომატევადი 

საქმიანობა. გვქონია ისეთი შემთხვევაც, როდესაც ჩვენი საქმე ვერ გაგვიკეთებია და დრო 

დაგვითმია სტუდენტისთვის, რათა მას ის თემატიკა სრულყოფილად შეეთვისებინა. 

[ახალციხე, ინსტრუქტორები] 

 

კალენდარული გეგმის მიხედვით არ ხდება პრაქტიკული დავალებების  განხორციელება. 

სინქრონში არ მოდის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გადაცემა დროში 

აცდენილია მეფუტკრეობაში. კალენდარი იწყება იანვარში და ბევრად ადრე იწყებს 

ფუტკარი და სულ სხვაგვარია ფუტკრის ოჯახის გავნითარების კალენდარი. (ახალციხე 

ინსტრუქტორები) 

 

სახელმძღვანელოები  და სასწავლო რესურსები 

 

პანდემიის პერიოდში მიმადინარე სასწავლო პროცესმა კიდევ უფრო გამოკვეთა პროფესიულ 

განათლებაში სასწავლო რესურსებისა და სახელმძღვანელოების პრობლემა, რომელიც მანამდეც 

სირთულეს წარმოადგენდა, განსაკუთრებით კი დარგობრივი მიმართულებების მიხედვით. 

საწარმოს ინსტრუქტორებს მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ მომზადდეს, ან ითარგმნის შესაბამისი 

პროფესიული ლიტერატურა, რაც გამოყენებადი იქნება როგორც დისტანციური სწავლების 

შემთხვევაში ასევე პირისპირ სწავლების დროს. 

 

იყოს კარგი სახელმძღვანელოები, რომელიც იქნება თუნდაც კარგი ნათარგმნი, 

თანამედროვე, უახლესი უცხოური ლიტერატურის პროფესიული განათლებისთვის 

შექმნილი, ურიგო არ იქნებოდა. (ქობულეთის ინსტრუქტორები) 

 

სახელმძღვანელოები ეს არის ერთ ერთი მტკივნეული ფაქტი. ის სახელმძღვანელოები, 

რომლებიც არის ინგლისურ ენაზე და ასევე გვაქვს გერმანულ ენაზე , ის 
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სახელმძღვანელოები ჩემით უკვე მაქვს გადათარგმნილი და დაკონსპექტებული. ეს მე 

შემიძლია და გავაკეტე, მაგრამ ბევრს არა შეუძლია, არ აქვს ინგლისურის ისეთი ცოდნა, 

ან რუსულის. ამიტომ უკეთესი იქნება ის ერთი სახელმძღვანელო, რომელსაც ჩვენ 

უშუალოდ ვეყრდნობით ის იქნას გადათარგმნილი და ყველა სასწავლებელში 

ბიბლიოთეკაში რომ იყოს ხელმისაწვდომი. (ქობულეთის ინსტრუქტორები) 

 

პროფესიულ სასწავლებლისთვის ცალკე, ახალი, თანამედროვე სახელმძღვანელოა 

საჭირო. ჩემს მიმართულებაზე ვიტყვი, რომ არც ეიჩარის, არც დასუფთავების, არც 

მარკეტინგის და გაყიდვების არცერთი მიმართულებით,  სასტუმრო მიმართულებით 

სახელმძღვანელო არ გვაქვს. გულწრფელად ვიტყვი, რომ მასალებს ვაწვდი, იქ რაც არის 

მოცემული იმ მასალასაც ვაცნობ, თუმცაღა ცოცხალ პროცესებზე თავად ვესაუბრები და 

სტუდენტებმა გამონახეს ესეთი მეთოდი და იწერენ ჩემს ლექციებს, ჩემს საუბარს. 

(ქობულეთის ინსტრუქტორები) 

 

სახელმძღვანელოების თემა, რაზეც ვისაუბრეთ ეს დღევანდელი დღის თემა არ არის. ამას 

ჩვენ წლებია ვითხოვთ, რომელსაც ვერასდროს ვერ ვეღირსეთ ან ვეღარ ვეღირსებით. 

ყოველდღე როგორ შეიძლება ადამიანს უთხრა მჭირდება სახელმძღვანელო. გამოსავალს 

ვერ ვხედავ, გვეუნებიან კი კი კი. (ქობულეთის ინსტრუქტორები) 

 

კომპანიის  ინსტრუქტორების  ანაზღაურება  

 

განსხვავებით პროფესიული საგანმანათლებლო სასწავლებლების პედაგოგებისა, საწარმოს 

ინსტრუქტორების შრომა არ არის ანაზღაურებადი, რაც მათი მოტივაციის შენარჩუნებას ხელს 

უშლის. მნიშვნელოვანია, თუნდაც მცირედი ანაზღაურება. ზოგმა კოლეჯმა გამოსავალი იმაში 

ნახა, რომ საწარმოს ინსტრუქტორები მოიწვია შესაბამის თეორიულ კურსებზეც, რასაც 

ფინანსურად უნაზღაურებს. ამ შემთხვევაში ინსტრუქტორების მოტივაცია იმატებს და 

სტუდენტებიც უკეთეს შედეგებს აღწევენ. იმის გამო, რომ ენთუზიაზმზე მუშაობა არ ფასდება, 

ინსტრუქტორების ნაწილი ფიქრობს, მიატოვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან თანამშრომლობა. 

 

ენთუზიაზმით სამი წელი ვიმუშავეთ. წელს გაგრძელებას აღარ ვაპირებ (ახალციხე 

ინსტრუქტორები) 

 

მოტივაციის გარეშე ძალიან ძნელია ამ ყველაფრის შესრულება. (ახალციხე 

ინსტრუქტორები) 

 

გარდა ენთუზიაზმზე მუშაობისა პრობლემურია ის ხარჯები თუ ზარალი, რაც კომპანიას 

ადგება, მაშინ როდესაც სტუდენტი პრაქტიკულად ეუფლება კონკრეტული უნარების 

გამომუშავებას და ამ დროს აზიანებს, ან ხარვეზით ასრულებს დავალებას და ამ ხარჯის 

ანაზღაურება საწარმოს უწევს, 
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100 შეჭედილი ჩარჩოდან 80- ის გადაკეთება მერე ჩვენ გვიხდება, რაღაცა ცოდნის 

მიღწევა რაღაცა დანაკლისის ხარჯზე ხდება. ეს ზარალი, რომელიც მეფუტკრეს დროში 

აქვს გათვლილი და ამ დროში თუ არ ჩაეტია ის უკვე ზარალს ნახულობს. ანუ ეს 

მოტივაცია ანაზღაურების სახით იყოს კომპესაცია იმის მიმართ, რაც მან იზარალა.     

[ახალციხე ინსტრუქტორები] 

 

ბენეფიტები საწარმოსათვის  

ინსტრუქტორები თვლიან, რომ მატერიალური და ადამიანური რესურსის ,,ხარჯვის“ 

შემთხვევაში საწარმო სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეულ სარგებელს უნდა ნახულობდეს. ეს 

შესაძლოა იყოს საგადასახადო გადასახადებზე შეღავათები, იმ კომპანიებისათვის, ვინც დუალურ 

განათლებაშია ჩართული და საგრანტო განაცხადებში მონაწილეობს, კონკურსის პირობებში 

ბონუს ქულების მინიჭება, საერთაშორისო სტაჟირებებსა თუ გამოფენებში საწარმოს 

ინსტრუქტორების მივლენა. 

ზაფხულში, მაგალითად, ,,აწარმოე საქართველოში,, გვქონდა შეტანილი საგრანტო 

დაფინანსებაზე  განაცხადი, დიდ თანხებზეც არ გვქონდა მოთხოვნა, 30000 ათასი იყო 

საგრანტო თანხის მაქსიმუმი და ჩვენ შეტანილი გვქონდა 8000-ზე. არც კი განუხილავთ, 

ისე გვერდზე გადააგდეს. მაშინ გამიჩნდა  პროტესტის გრძნობა, რომ მე სახელმწიფოს 

რაღაც შეღავათს ვუკეთებ და უკან გვიბრუნდება სხვანაირად. კარგი იქნება ვინც 

საგრანტო პროექტებში მიიღებს მონაწილეობას ინსტრუქტორები, უპირატესობა რომ 

მიანიჭონ, პლიუსები გაუკეთონ ან მსგავსი რაღაცა. 

 

ამდენიხანია ვიბრძოდი აპიმონდიაზე (თაფლის წაღებაზე)  ეს არის მეფუტკრეობის 

დღესასწაული ასე ვთქვათ, სადაც იკრიბებიან თაფლის გამომყვანები მსოფლიოს 

მაშტაბით, გამოფენები ხდება სხვადასხვა ქვეყანაში. აქ მიდიან სახელმწიფო მოხელეები, 

ჩინოვნიკები, ვიღაცა არაპროფილური პირები. თუ ამ მიმართულებით რამე ხელშეწყობა 

იქნება მადლობელი ვიქნებით. ათასნაირად შიძლება ჩვენი შრომის დაკომპენსირება. ჩვენ 

ამდენს ვწვალობთ, ვჯახირობთ და ვიღაცა მიდის კანადაში სასეირნოდ. (ახალციხე 

ინსტრუქტორები) 

 

ასევე საგადასახადო შეღავათების დაწესება შეიძლება ინსტრუქტორებისთვის და 

ორგანიზაციებისთვის. შეუზღუდავია იმდენი რამის გაკეთება შეიძლება.(ახალციხე 

ინსტრუქტორები) 

 

არის საკითხები, რომლის ტექნიკური საშუალებები არ არის, მაგალითად ვასწავლო 

შხამის აღება, ამას სპეციფიკური მოწყობილობა უნდა. რომ გამოვიყენოთ ცოდნის 

გადასაცემად. შხამის ამღები აპატარი მაგალითად, თუნდაც რძის ასაღები ინვენტარი ან 

ნებისმიერი სხვა საშუალება რაც გვჭირდება. არის მოწყობილობები, რომელიც არ არის 

მუდმივი, სტუდენტს შეიძლება გაუფუჭდეს და თუ იქნება ამის საშუალება 

კარგია.(ახალციხე ინსტრუქტორები) 
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ინსტრუქტორებისათვის  პროფესიული განვითარების  ტრენინგები 

საწარმოს ინსტრუქტორებს არა მარტო დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგიის არ ცოდნა 

აწუხებთ, მათ ხშირ შემთხვევაში სწავლების გამოცდილებაც ნაკლებად აქვთ. სწორედ ამიტომ, 

მნიშვნელოვანია მათი გადამზადება სხვადასხვა მიმართულებით. ისურვებდნენ ტრენინგებს 

უტარებდნენ საერთაშორისო ექსპერტ-კონსულტანტები და მოქმედი საწარმოს ინსტრუქტორები. 

 

ტრენინგებზეც არ ვიტყვით ინსტრუქტორები უარს. (ახალციხე ინსტრუქტორები) 

 

ჩვენ ჩაგვიტარდა ტრენინგი თავის დროზე, შემდეგ გერმანელი ინსტრუქტორები იყვნენ 

ჩამოსულები, ვფიქრობ შეიძლება ამ ხაზის გაგრძელება. ძალიან ბევრი კარგი ინფორმაცია 

მივიღეთ აქედან. თუ გაგრძელდება მსგავსი ტრენინგი მოხარული ვიქნებით. 

საერთაშორისო გამოცდილება მნიშვნელოვანია.(კაჭრეთის ინსტრუქტორები) 

 

რა შეიძლება დაგვჭირდეს ჩვენ, ეს არის ტექნიკური უნარები, მობილურთან, 

კომპიუტერთან მუშაობა, არის რაღაც პროსეცები რაც დასახვეწი იქნებოდა, მაგრამ ვერ 

ვიტყვი, რომ ხელს გვიშლის მუშაობაში.   

 

 

 

სწავლებაში ჩამორჩენა  

იმ პროფესიებში, სადაც საწარმოები შეჩერებული იყო და მათ ამის გამო ზარალიც ნახეს, საწარმოს 

ინსტრუქტორები თვლიან, რომ ამისათვის სახელმწიფოს მხრიდან პროცესების სწორი დაგეგმვაა 

გამოსავალი. ამასთანავე მნიშვნელოვანია სტუდენტების ინდივიდუალური საჭიროებების 

გათვალისწინებით საწარმოში დაბრუნებამდე სწავლაში ჩამორჩენის იდენტიფიცირება და 

დაძლევა ინსტრუქტორების მხარდაჭერით. 

სასტუმროებისთვის ერთადერთი რაც ჩვენ გვჭირდება არის სწორად დაგეგმილი 

ტურისტული წელი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს. (ახალციხე 

ინსტრუქტორები) 

ვეცდებით რომ კომპანიაში გასვლამდე უზრუნველყოთ, ავანაზღაუროთ ორმაგად ის 

დაკარგული დრო. თუმცა  გეგმა არც მანამდე გვაძლევდა.  

 

 

 

 სტუდენტების  მოტივაცია და დემოტივაცია  

საწარმოს ინსტრუქტორების განცხადებით სტუდენტები ხშირ შემთხვევაში დემოტივირებულები 

არიან, Covid-19 პანდემიამ კი მათი მოტივაცია კიდევ უფრო დააქვეითა. კომპანიები ცდილობენ 
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სხვადასხვა გზით წაახალისონ სტუდენტები. ეს შესაძლოა იყო წარმატებული სტუდენტების 

საწარმოში თანამშრომლად დატოვება, ანაზღაურებადი პერსპექტივის დანახება. განსაკუთრებით 

პოზიტიურად მოქმედებს საერთაშორისო მივლინებები, სტაჟირებები და პრაქტიკის შეთავაზება 

კომპანიის მხრიდან. თუმცა ზოგჯერ სტუდენტების დაბალი ენობრივი კომპეტენციები 

შესაძლებელია ხელისშემშლელი იყოს. 

 

რათქმაუნდა, სტუდენტის მხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანია მოტივაცია, როდესაც 

კომპანია ხედავს, რომ სტუდენტი არის მოტივირებული ჩვენი კომპანია დამატებით 

მოტივაციის წყაროსაც უქმნის ხოლმე, მაგალითად ჩვენი ერთ ერთი სტუდენტი, 

რომელიც ერთი წელია უკვე ჩვენთან არის იმყოფებოდა სამხრეთ აფრიკაში ბოლო 

თვენახევრის განმავლობაში ერთ ერთ საწარმოში რთველის პროცესში იყო ჩართული და 

ორი დღის წინ დაბრუნდა. ასე რომ რათქმა უნდა ეს მის მოტივაციაზეც დადებითად 

იმოქმედებს. (კაჭრეთის ინსტრუქტორები) 

 

ძალიან კარგი პრაქტიკა არის იმის შესახებ, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაზე აგზავნიან. 

ვფიქრობ, სასწავლო პრაქტიკა რომ დავარქვათ მსგავს პრაქტიკაზე მოსწავლეების 

გასვლის ეს მოტივაციას აუმაღლებთ. აქ პრობლემაა ისიც, რომ სტუდენტები, რომლებიც 

მოდიან ჩვენთან ვერ ფლობენ უცხო ენებს. ესეც მიღების, შერჩევის დროს 

გასათვალისწინებელია. [კაჭრეთის ინსტრუქტორები] 

 

ჩვენმა სტუდენტებმა იციან, რომ აქ მათი სამსახურია და ცდილობენ იყვნენ 

წარმატებულები. შეიძლება ითქვას შეჯიბრია ვინ მეტი იცის.  როდესაც დასაქმების 

პერსპექტივა აქვთ მოტივაციაც ამაღლებული აქვთ. თითო კომპანიამ თითო ბავშვი რომ 

დაასაქმოს უფრო სხვებსაც გაუჩნდებათ სურვილი, რომ ისწავლონ და შემდეგ იმუშაონ. 

[კაჭრეთის ინსტრუქტორები] 
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საწარმოს  ინსტრუქტორების  კვლევის  შედეგების  ტენდენციების  შეჯერება  

 

 

 

 

სტუდენტების  ფოკუს ჯგუფების  შედეგები 

 

გამოწვევები

• საწარმოსთვის დაწესებული შეზღუდვები და შეჩერებული პრაქტიკა;

• ტრანსპორტის შეზღუდვები და ადგილზე მისვლის პრობლემა 
სტუდენტებისათვის;

• სასწავლო რესურსების სიმწირე;

• სტრესულ გარემოში მუშაობა და დროის მენეჯმენტი;

• პრაქტიკული და თეორიული სწავლების თანხვედრის პრობლემა 
დროისა და შინაარსობრივი თვალსაზრისით;

• დემოტივირებული სტუდენტები;

• ენთუზიაზმზე მუშაობა.

გამოცდილება

• სტუდენტების მხარდაჭერა ტრანსპორტირებით;

• სტუდენტების მოტივაციის ხელშემწყობის ღონისძიებების 
გატარება;

• სწავლებაში ჩამორჩენის შემთხვევაში სტუდენტების 
ინდივიდუალური მხარდაჭერა;

• ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით კოლეჯების მიერ 
ისნტრუქტორების დაკონტრაქტება თეორიული და 
პრაქტიკული კურსებისათვის.

რეკომენდაციები

• პროფესიული გადამზადების კურსების უზრუნველყოფა;

• მცირედი ანაზღაურება ინტრუქტორების მოტივაციის 
ასამაღლებლად;

• სასწავლო რესურსებით მხარდაჭერა;

• საწარმოები, რომლებიც დუალურ განათლებაში არიან 
ჩართული მათი საგრანტო კონკურსებში ბონუს ქულებით 
წახალისება;

• საწარმოს ინსტრუქტორების მოტივაციისათვის მათი 
საერთაშორისო გამოფენებზე თუ სტაჟირებებზე მივლენა.



 

 42 

სტუდენტების  მოსაზრება  COVID-19 პანდემიის  პირობებში მიმდინარე  სასწავლო 

პროცესთან  მიმართებით  

მიმდინარე სასწავლო პროცესების შეფასებისას, რაზეც Covid-19 პანდემიამ გავლენა მოახდინა, 

სტუდენტები მტკივნეულად აღიქვამენ. აცხადებენ, რომ შეხვდნენ ბევრ სირთულეს, შიშისა და 

სტრესის გარდა შეხვდათ ისეთი ტექნიკური პრობლემები, რაც მათ ხელს უშლიდა სწავლების 

ხარისხიან გაგრძელებაში, იქნებოდა ეს პირადი სივრცის არ ქონა დისტანციურ რეჟიმში 

მიმდინარე ლექციებზე დასასწრებად, გამართული/შესაბამისი ტექნიკა (კომპიუტერი, 

ლეპტროპი), მაღალი სიხშირის ინტერნეტი, პრაქტიკის კომპონენტზე მისასვლელად (თუ 

მიმართულება შეზღუდვას არ ექვემდებარებოდა) ტრანსპორტი და სხვა.  

სტუდენტები აცხადებენ, რომ თეორიული ნაწილი დისტანციურ რეჟიმში, პრაქტიკული კი 

საწარმოში მიმდინარეობდა. უმეტეს შემთხვევაში დისტანციურ სასწავლო პროცესზე 

კომპანიიდან ერთვებოდნენ. პირველი კურსის სტუდენტებს, ვისაც სწავლა პირდაპირ ონლაინ 

რეჟიმში მოუწია, პირისპირ სწავლებასთან შედარების შესაძებლობა არ აქვს, შესაბამისად, არც 

დანაკლისის განცდა აქვთ. იმ კოლეჯებმა, რომლებმაც დისტანციურ სწავლებაში 

მრავალფეროვანი მეთოდები გამოიყენეს, მათ შორის წაახალისეს სტუდენტები შეჯიბრებითა თუ 

გართობის ელემენტებით, პროცესი სახალისო გახადეს და სტუდენტებსაც გაუადვილდათ ახალ 

ფორმატთან ადაპტაცია. 

ჩვენ ონლაინ გვქონდა ჩართვები თეორიულ ნაწილში, მაგრამ ჩვენ ამავდროულად 

ვმუშაობდით აკროპოლში, საიდანაც ჩართვას ვაკეთებდით. როცა ლოქდაუნი 

გამოცხადდა სრულიად გადავერთეთ ონლაინ. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

როცა დავიწყეთ დუალური განათლება დისტანციურად იყო უკვე ყველაფერი. ნოემბერში 

შეიქმნა ჩვენი ჯგუფი და გამომდინარე აქედან ონლაინ ვიყავით, ამიტომ დიდად არ 

გვიგვრძვნია, რომ აუდიტორიის სივრცე მოკვაკლდა. თავიდანვე დავიწყეთ ასე. რაღაც 

ნაწილს გავდიოდით პრაქტიკულად და თეორიას დისტანციურად ვსწავლობდით. 

(ქობულეთის სტუდენტები) 

 

ჩვენ დუალურზე ვსწავლობთ. ორი წლის წინ დავიწყეთ. 4 დღე პრაქტიკული იყო, 

სასტუმროში ვართ, სადაც პრაქტიკული მეცადინეობა გვქონდა და 1 დღე იყო 

თეორიული ნაწილი. ეს 1 დღე გადავედით დისტანციურზე. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

სანამ სწავლას დავიწყებდით ჩვენ შეგუებული ვიყავით, რომ დისტანციურად 

მოგვიწევდა სწავლება. შესაბამისად ისეთი განცდაც არ მქონია, რომ დისკომფორტს 

განვიცდიდე. გამოწვევები, შეჯიბრი იყო გასართობი ხასიათიც მივეცით და მოგვეწონა 

სხვათაშორის. დიდი გამოცდილება მივიღეთ ონლაინ სწავლების დროს. გადავედით 

მარტივად და მოვერგეთ. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

სამშენებლოს შემთხვევაში ჩვენ მუშაობა არ გაგვიჩერებია. თუმცა ონლაინ სწავლება 

გვქონდა თვენახევრის განმავლობაში. (ქობულეთის სტუდენტები) 
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უნდა აღინიშნოს, რომ უმრავლეს შემთხვევაში სასწავლო პროცესი არ შეჩერებულა და 

სტუდენტების, პედაგოგებისა და პროფესიული სასწავლებლების ძალისხმევით გრძელდებოდა. 

თუმცა პანდემიამ უარყოფითი გავლენა იქონია სტუდენტებისა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. 

ინფიცირებულთა გაზრდილი ოდენობის გამო დაწესებული რეგულაციები და შეზღუდვები მათ 

მუდმივ სტრესსა და შიშში ამყოფებდა, უტრასპორტობის გამო ჰქონდათ დამატებით 

კომუნიკაციის პრობლემებიც. 

ბევრი სირთულეს გადავეყარეთ და  გადაგვყარა პანდემიამ, ძალიან ცუდად იმოქმედა, 

იმიტომ რომ ჩავჯექით სახლში, უტრანსპორტობამ, ერთმანეთის შიშმა გამოიწვია ეს 

ყველაფერი, მაგრამ მაინც არ ვწყვეტდით თეორიულად ჩატი გვქონდა ჩვენი 

გაკეთებული, გვიზიარებდნენ ტრენერები, მასწავლებლები დავალებებს და ძალიან 

კარგად ვაკეთებდით ამას. პრაქტიკაზე, სანამ პანდემია დაიწყებოდა სასტუმროს 

პრაქტიკა ძალიან კარგად გავიარეთ. მე კმაყოფილი ვარ. უტრანსპორტობა იყო ჩვენი 

დიდი პრობლემა. (ახალციხე სტუდენტები) 

 

კოვიდ 19-მა ყველაფერზე იქონია გავლენა, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე,       არა 

მარტო განათლებაზე, არამედ ყველაფერზე,  რასაც აქამდე ვაკეთებდით. უცხო იყო და 

არავინ არ მოელოდა ამ ყველაფერს და მოგვიწია თავიდან ფეხის აყოლება ამ 

სიტუაციაზე. რთული იყო თავიდან, მაგრამ ყველაფერს ეჩვევი და ეგუები ადამიანი. 

ჩვენც შევეგუეთ ამ სიტუაციას. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

უკვე დასაქმებულ სტუდენტებს, იმ შემთხვევაში თუ მათი საწარმო შეუზღუდავად მუშაობდა, 

ნაკლებად ექმნებოდათ პრობლემა, ისინი, როგორც თანამშრომლები, ემორჩილებოდნენ 

საწარმოში არსებულ რეგულაციებს და განაგრძობდნენ საქმიანობას. ხელისშემშლელი იყო 

ქვეყანაში არსებული სატრანსპორტო შეზღუდვები. ნაწილი პირადი ტრანსპორტით, ან საწარმოს 

ინსტრუქტორის დახმარებით ახერხებდა კომპანიაში მისვლას. 

ჩვენ შეფერხება არ გვქონია. ჩვეულებრივად ვაგრძელებდით საწარმოში მუშაობას. 

სპეციალობის მიმართულება მეღვინეობა. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

მე ქართული აგრო პროდუქტის  ხილბოსტნეულის გადამამუშავებელ ქარხანაში ვარ 

პრაქტიკაზე. სირთულე არანაირი. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

 

მე შეფერხება არ მქონია, რომ ვერ მივსულიყავი საწარმოში ტრანსპორტის გამო. 

კომპანიის ინსტრუქტორს დავყავდი (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

ჩვენ გვაქვს, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სწავლებასაც ვახორციელებთ 

საწარმოში და მაგ მხრივ დიდი პრობლემები შეგვექმნა.  ესე რეგულარულად ვერ 

დავდიოდით საწარმოში  და ვერ ვსწავლობდით. თეორიას ასე თუ ისე დასწრებაც 

ნორმალური იყო და ვუმკლავდებოდით. (კაჭრეთის სტუდენტები) 
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სასწავლო მასალები 

უმრავლეს შემთხვევაში, პროფესიულ განათლებაში სასწავლო პროცესში სტუდენტებს 

საშუალება აქვთ, ჩაინიშნონ მნიშვნელოვანი საკითხები (კონსპექტები), დისტანციური სწავლების 

შემთხვევაში კი ეს შეუძლებელია. არ აქვთ ხელშესახები სასწავლო მასალა, რაც მათ თუნდაც 

შეფასებისათვის მომზადების შესაძლებლობას მისცემთ. 

კიდევ კარგი ის იყო აქ რომ ვისხედით, თან გვაწერინებდა მნიშვნელოვანს და საჭიროს. 

(კაჭრეთის სტუდენტები) 

ჩვენთანაც ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავება შენახვაზე ტემპერატურა სხვადასხვაა, 

თუ არ ჩავიწერეთ , კურსის ბოლოს იქნება ტესტები და რაღაც გადასახედი ჩაწერილი ხომ 

უნდა გქონდეს. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

პირისპირ სწავლება   VS დისტანციური სწავლება 

იმის მიუხედავად, რომ სასწავლო პროცესი არ ჩავარდნილა და მეტ-ნაკლები წარმატებით 

მიმდინარეობდა, სტუდენტები თვლიან, რომ პირისპირს სწავლებას ალტერნატივა არ აქვს. 

აუდიტორიაში ჩატარებული ლექციები უფრო იძლევა ხარისხიანი განათლების მიღების 

შესაძლებლობას. უკუკავშირი მეტია, ახალ თემებზე დისკუსია არ უჭირთ, აზუსტებენ გაუგებარ 

საკითხებს პედაგოგთან, რისი შესაძლებლობაც ნაკლებად ჰქონდათ ონლაინ ჩატარებულ 

ლექციებზე. 

           ადვილად შედიხარ დისკუსიაში და უფრო ადვილია ასე.(კაჭრეთის სტუდენტები] 

 

რა თქმა უნდა არ არის კარგი პროცესი დინტანციურად სწავლა, უკეთესია პირისპირ 

რეჟიმში ცოცხალი პროცესების ყურება.(ახალციხე სტუდენტები) 

 

არის ხოლმე მომენტები თეორიული სწავლების დროს, რომ გებადება რაღაც კითხვა, იმ 

წუთში ვერ აწყვეტინებ და შემდეგ ხმა შეიძლება დაიკარგოს და ვერც გაიგოს ეს კითხვა 

ვეღარც აგრძელებს და ირევა. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

აუდიტორიაში რომ ზიხარ უფრო მარტივია, კითხვას ადვილად სვამ და დისკუსიაში 

ადვილად შედიხარ და უფრო ადვილია ესე პირისპირ. ახსნილსაც მარტივად ვიგებთ. 

(კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

აუდიტორიაში ჯობს სწავლება, იმიტომ რომ პირადად გაქვს შეხება და 

ჟესტიკულაციითაც კი შეგიძლია გამოხატო შენი ემოცია და უკეთესად ვიპყრობთ თქვენს 

ყურადღებას. ონლაინ სწავლების დროს ნაკლებად ხდება ემოციის გადმოცემა. 

(ქობულეთის სტუდენტები) 

 

ყველაზე კარგი იქნებოდა რომ უსაფრთხოების დაცვით მოვსულიყავით აუდიტორიაში 

და ესე ჩატარებულიყოს ლექციები. ასე უფრო მეტს იგებ და კარგად გესმის ყველაფერი. 

ონლაინში ჩართული რომ ხარ, იქ ხმაურია, ზოგი ტელევიზორს უყურებს, ზოგი ვიღაცას 
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ეძახის და მაინც ისეთი სიწყნარე არ არის. დისკომფორტი იქმნება. (კაჭრეთის 

სტუდენტები) 

 

 

სასწავლო პროცესში გამორთული კამერები 

სასწავლო პროცესში სტუდენტების ჩართულობის და სწავლაზე ფოკუსირების ერთ-ერთი 

ხელშემშლელი ფაქტორი იყო გამორთული კამერები, რომელსაც თავის მხრივ რამდენიმე 

მიზეზი ჰქონდა. შესაძლებელია ეს ყოფილიყო: ხარვეზიანი ტექნიკური საშუალება, დაბალი 

სიხშირის ინტერნეტი, პირადი სივრცის არ ქონდა სახლსა თუ სამსახურში, სამუშაო 

ადგილიდან სალექციო საათზე დასწრება. 

 

არის, რომ სხვა საქმეს აკეთებს და არც კამერას და არც ხმას ურთავს.  ფორმალურად 

ეთვლება, რომ გაკვეთილზე არის. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

შეიძლება კამერასაც ჰქონდეს პრობლემა და მაგის გამო ვერ ჩართოს. (კაჭრეთის 

სტუდენტები) 

 

საწარმოდან ვერთვებოდით, არ გვქონია მაგის პრობლემა და შეფერხება. კაბინეტს 

გვითმობდა ჩვენი მასწავლებელი და შეგვეძლო იქედან მოგვესმინა გაკვეთილი. 

კაჭრეთის ღვინის ქარხანაში ვიყავი. მანქანითაც დავყადი მათ(კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

ჩემ შემთხვევაში იყო ესეთი რამ, ჩემი შვილებიც სკოლაში ონლაინ სწავლობდნენ და 

შემექმნა სირთულე, იყო შემთხვევები, როდესაც მისთვის უნდა დამეთმო ხოლმე 

კომპიუტერი. ასევე შეიძლება ხმაური ყოფილიყოს სახლში. ამასთან დაკავშირებით იყო 

პრობლემები და ემოციური სტრესი. (ახალციხე სტუდენტები) 

 

მე ვესწრებოდი დისტანციურ რეჟიმში, კამერები გამორთული მქონდა, იმიტომ რომ ჩემი 

სივრცე არა მქონდა საიდანაც ჩავერთვებოდი, მარტო არ ვიქნებოდი და მაგის გამო არ 

ვრთავდი კამერებს. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

 

 

საწარმოდან  ჩართვები 

 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ხშირ შემთხვევაში სტუდენტები საწარმოდან ერთვებოდნენ, 

კომპანიებმა იცოდნენ, რომ თეორიული ნაწილი დისტანციურად მიმდინარეობდა და 

სტუდენტებს სთხოვდნენ სამუშაო ადგილიდან ჩართვას, მიზანშეწონილად არ მიაჩნდათ 

უკვე მათი ერთი დღით გათავისუფლება, რომ სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონოდათ  

ლექციაზე კონცენტრირებულად დასწრებოდნენ და ჩართულიყვნენ სასწავლო პროცესში. 
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როცა საწარმოდან გამოსული ვარ აქ და იციან, რომ არანაირი საქმე აღარ დამევალება ეს 

სხვაა და როცა იქ ვარ საბუთი საბუთზე მოდის და უნდა მივხედო. (კაჭრეთის 

სტუდენტები) 

 

ჩვენ სასტუმროში, ისეთ განყოფილებაში ვმუშაობთ გვქონდა ყველანაირი საშუალება, 

რესურსი და ადგილიდან ვერთვებოდით. მაგრამ მე მაინც მერჩივნა, რომ ადგილზე 

ვყოფილიყავით, ვიდრე დისტანციურად ჩართულები. მე ვფიქრობ, რომ ადგილზე ჯობია 

პირისპირ სწავლის პროცესი. როდესაც სახლში ან სამსახურში ხარ არ ხარ 

მობილიზებული, ხან ტელეფონი გირეკავს, ხან თანამშრომელი შემოდის და ერთვები 

თავისთავად, კონცენტრაციას კარგავ, ან სახლში, როცა ბავშვი გყავს ან სხვა ოჯახის წევრი 

ძალიან რთულია. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

 

ინსტრუქტაჟი ონლაინ სწავლებაზე  

პროცესების სწორი და ეფექტური ადმინისტრირებისათვის მნიშვნელოვანი იყო სტუდენტების 

ინსტრუქტაჟი. იმ პროფესიულმა სასწავლებლებმა, რომლებმაც კონსულტაცია გაუწიეს 

სტუდენტებს კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ სასწავლო პროცესები უფრო ჰარმონიულად 

წავიდა. 

ინსტრუქტაჟი და ადმინისტრაცია ერთად, რომელიც დაგვეხმარა.(ქობულეთის 

სტუდენტები) 

 

 

დისტანციური სწავლება , როგორც დემოტივაციის  საფუძველი 

დისტანციური სწავლების მიმართ მაღალი მიმღებლობა სტუდენტების ნაწილს არ აქვს, მათ 

პროფესიულ სასწავლებლებში იმიტომ ჩააბარეს, რომ განათლება მიეღოთ, ონლაინ ფორმატი კი 

ამის ნაკლებ საშუალებას იძლევა. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ სტუდენტს თუ მოტივაცია აქვს 

და ფოკუსირებულია სალქეციო დროს დისტანციური სწავლება შესაძლოა უფრო მოსახერხებელი 

და ნაყოფიერი იყო.  

აქ რომ მოვედი სწავლა მინდოდა. ესე ონლაინ ხალისი არანაირად არ მაქვს. (კაჭრეთის 

სტუდენტები) 

თითქოს არ აღიქვამ სწავლად. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

მე სასწავლებლად ვარ აქ მოსული, რომ ცოდნა წავიღო გინდა პრაქტიკულიდან, გინდა 

თეორიულიდან. მე არ მინდა ცოდნის გარეშე დიპლომი. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

ფსიქოლოგიური მომენტიც არის. თუ სტუდენტს სწავლა უნდა არა აქვს მნიშვნელობა 

გარემოს სიმართლე თუ გინდათ. შეიძლება მე მოვიდე, კლასში დავჯდე და ვიფიქრო 

სულ სხვა რამეზე. და რაც არ უნდა ილაპარაკოთ ერთ ყურში შევუშვა, მეორეში გავუშვა. 

არაფერი თავში არ დარჩება. როდესაც ონლაინ სწავლებაში ხარ, თუკი ოდნავ მაინც ხარ 



 

 47 

მობილიზებული ჩაიკეტები ერთ ოთახში და უსმინო, კონცენტრირდე. ქედან 

გამომდინარე,  თუ გაინტერესებს კონკრეტული საგანი შეიძლება ონლაინაც 

ისწავლო.(ქობულეთის სტუდენტები) 

 

არის კატეგორია, რომელსაც არ აინტერესებს სწავლა და ხარ აუდიტორიაში სადაც 

მაგალითად 20 სტუდენტი არის. შენ გაინტერესებს და უსმენ, მაგრამ ვიღაცას არ 

აინტერესებს და ხმაურობს, შენ ხომ ხელი გეშლება?  ონლაინ სწავლების დროს იმას ხმა 

გამორთული აქვს, უსმენ ლექტორს, სხვა დანარჩენის ხმა არ გესმის. ანუ ხელის შეშლაც 

არ ხდება ვისაც არ აინტერესებს მისი მხრიდან. ეს ონლაინ სწავლების დადებითი მხარეა,  

რათქმაუნდა აუდიტორიას არ ვუარყოფ, მაგრამ ცუდს ვერ ვიტყვით ონლაინ 

სწავლებაზე.(ქობულეთის სტუდენტები) 

 

 

 

დახმარება 

სტუდენტები, კვლევაში ჩართული ყველა პროფესიული სასწავლებლიდან, მიიჩნევენ, რომ 

ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სახით სასწავლო პროცესის მხარდაჭერა, როგორც 

პირადად მათთვის, ასევე პედაგოგებისა და კოლეჯებისათვის. დახმარება შეიძლება გაუწიონ, 

როგორც გადამზადებისა და ინსტრუქტაჟის ფორმით, ასევე ვიდეო რგოლების საშუალებით, 

რომელშიც იქნება მოცემული დისტანციური სწავლების ძირითადი მექანიზმები თუ 

პრინციპები. ტრენინგები, მიზანშეწონილია, იყოს ისტ-ის მიმართულებით, რადგან მარტივ 

ფუნქციებს როგორიცაა ლექციაზე შესვლა, ხმის/ვიდეოს ჩართვა-გამორთვას კი 

უმკალვდებიან, თუმცა ამ სასწავლო პორტალების დეტალურ ფუნქციონალზე ინფორმაცია არ 

აქვთ და არც რაიმე ტიპის მომზადება გაუვლიათ. ამდენად ონლაინ სწავლებაში 

სრულყოფილად ჩართვისათვის საჭიროდ მიიჩნევენ ამ მიმართულებით მომზადებას. 

სტუდენტები აცხადებენ, რომ ამის გარდა მნიშვნელოვანია, მათ ფსიქო-ემოციურ სტრესთან 

გამკლავებისათვის გაუწიონ დახმარება, იყო შემთხვევები როცა თვითონ ან მათი ოჯახის 

წევრები ინფიცირდებოდნენ, უწევდათ იზოლაციაში ყოფნა და ამავდროულად სასწავლო 

პროცესში ჩართვა, რაც მათთვის დიდ სირთულეს წარმოადგენდა. 

ტრენინგებისა და კონსულტირების გარდა, სტუდენტები აცხადებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში 

ისინი ტელეფონით ერთვებოდნენ ლექციებზე, რაც სრულყოფილი ჩართვის წინაპირობას არ 

ქმნიდა, ამავდროულად ხელისშემლელი იყო დავალებების შესრულებისათვისაც. ამდენად 

სტუდენტები, თვლიან რომ საჭიროა პროფესიული სასწავლებლების ტექნიკური 

საშუალებებით აღჭურვა, რათა მათ შეძლონ სტუდენტების მხარდაჭერა და 

ლეპტოპების/პლანშეტების სტუდენებისათვის დროებით მოხმარებაში გადაცემა. ფინანსური 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ინტერნეტ შეღავათიანი პაკეტების გადაცემა, როგორც 

სტუდენტებისათვის, ასევე პედაგოგებისათვის. 

თავიდან ონლაინ სწავლა რომ შემოვიდა, რომ ყოფილიყოს ტრენინგები, გადამზადების 

სახით კარგი იქნებოდა. მოსწავლეებიც, მასწავლებლებიც ყველა კარგად გავიგებდით და 
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გვეცოდინებოდა ჩვენი საქმე. ნუ მასწავლებლებს კი ჩაუტარდათ, მაგრამ ჩვენ 

გადმოვიწერეთ ეს პროგრამა და შევდივართ ასე. მერე რა და როგორ უნდა გავაკეთო 

ჩანაწერები ან სხვა რამე ჩვენ არ ვიცით. ჩვენით რასაც ვახერხებთ, ჩავრთავთ და ვუსმენთ. 

(კაჭრეთის სტუდენტები)  

 

შეიძლებოდა სტუდენტი და პედაგოგი ერთობლივად გადამზადებულიყო ან ცალ 

ცალკეც, მასწავლებელს მაინც სხვა სწავლების მეთოდიკა უნდა, ჩვენ სხვა. თვითონ 

მასწავლებლებსაც უჭირთ, რომ არ იციან რაღაცეები.(კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

ყველაფერს სჭირდება გადამზადება ახალს.(კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

აი მაგალითად განათლების სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე , სადაც 

ხელმისაწვდომი იქნება ეს პროგრამა, რომელიც ძირითადად არის ჩაშვებული, ამ 

პროგრამების განხილვა რომ იდოს ვიდეოს სახით. პედაგოგისთვის ცალკე, 

სტუდენტისთვის ცალკე. გაშიფრული რომ იყოს დეტალებში, როგორ რა კეთდება კარგი 

იქნებოდა. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

ასეთი რამ მართლა კარგი იქნებოდა. ჩვენ ელემენტარული რაღაცეები კი ვიცით, მაგრამ 

არის რაღაც დეტალები, დარეგისტრირება, შექმნა, და ა.შ რომელიც საჭიროების 

შემთხვევაში ყველას გვეცოდინებოდა მარტივად ვნახავდით ჩვენ თვითონ. ვიდეო 

გაკვეთილი საინტერესო იქნებოდა. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

იაფი რომ იყოს ინტერნეტთან წვდომა, იმიტომ რომ მართლა ძვირი გვიჯდება. 

სტუდენტებისთვის პაკეტები რომ გააკეთონ, ოღონდ ბილაინმა არა, ჯეოსელმა ან მაგთიმ. 

სტუდენტზე უნდა არსებობდეს ესეთი პაკეტი და როგორც კი დაამთავრებს სწავლას 

უნდა გაითიშოს, რომ ძაან გადატვირთვა არ მოხდეს. როცა მრავლდება ინტერნეტის 

ხარისხიც იკარგება. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

მასწავლებლებს რაც შეეხებათ ტექნიკური თვალსაზრისით უნდა დაატრენინგონ, ან 

ინსტრუქტაჟი გაუკეთონ. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

მეც დავამატებ, ჩემს მეზობელს შეხვდა კორონა და მეც მოვყევი იზოლაციაში. ასევე 

მეუღლის სამსახურში დაფიქსირდა და კიდევ მოვყევი იზოლაციაში, ესეც ერთ-ერთი 

ხელშემშლელი ფაქტორია ხომ?  ზოგადად  კარგი იქნება, რომ თუ კიდევ მოგვიწია 

ონლაინ სწავლებაზე გადასვლამ კოლეჯის სტუდენტებისთვის კარგი იქნებოდა 

ფსიქოლოგიური ტრენინგის ჩატარება და სწავლება იმისი როგორ ჩაერთონ. ზოგი 

ნამდვილად ვერ ახერხებს ამას.(ახალციხე სტუდენტები)  
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რამოდენიმე ბავშვს, ვისაც არ ჰქონდა გავატანეთ ჩვენ კოლეჯიდან, ეს დახმარება კარგი 

იქნება. ან ინტერნეტის პაკეტებით შეიძლება დახმარება, თუკი შეუძენთ.(ახალციხე 

სტუდენტები) 

 

მე რომ შემეძლოს პროგრამის შექმნა, შევქმნიდი ისეთ პროგრამას, რომელიც ვიდეო 

გაზიარების დროს როცა ვიდეო უბრალოდ ჩართული გვაქვს ცოტა ინტერნეტს 

გამოიყენებს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ქალაქში ვცხოვრობთ და ულიმიტო ინტერნეტი 

გვაქვს,  მაგრამ არის ადგილები შეიძლება ცხვართან ერთად იყოს ადამიანი და იყენებს 

მობილურ ინტერნეტს და შესაბამისად ძაან დიდი ინტერნეტი მიაქვს ამ ყველაფერს. აი ეს 

შესაძლებელია! (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

 

 

ვირტუალური ლაბორატორიები  და სამუშაო  სივრცეების  საჭიროება 

პროფესიების უმრავლესობაში სტუდენტებს მიზანშეწონილად არ მიაჩნიათ პრაქტიკის 

კომპონენტში ვირტუალური ლაბორატორიებისა და სამუშაო სივრცეების მოწყობა კოლეჯისა თუ 

საწარმოს ბაზაზე, რადგან თვლიან, რომ ეს დუალურ განათლებასთან წინააღმდეგობაში მოდის. 

უმრავლეს შემთვევაში პროფესიების სპეციფიკაა კეთებით სწავლება და ამდენად მხოლოდ 

დემონსტრირება, რაც არ უნდა ხარისხიანი იყოს, არ მისცემთ მათ იმ უნარების გამომუშავების 

შესაძლებლობას, რაც სამომავლოდ დასაქმების ბაზარზე დასჭირდებათ. 

მოსახერხებელი არის, მაგრამ გააჩნია რომელ სფეროში. სასტუმროს თემაში მეეჭვება. 

თუმცა სიახლეა და შეიძლება ყველაფრის გათავისება და პრაქტიკაში კარგად დანერგვა. 

(ახალციხე სტუდენტები) 

 

პრაქტიკულად კი აგიხსნის მასწავლებელი, მაგრამ შენ რომ ერთვები მაინც გამოდის 

თეორიული ნაწილი, იმიტომ რომ მხოლოდ უყურებ, თუ ვერ გააკეთე პრაქტიკულად 

შენთვითონ მასე ხომ პრაქტიკა აღარ არის.(კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

დუალური გპოგრამის მთავარი არსი არის პრაქტიკაში გამოიყენო თეორიულიცონდა და 

თუ იმ პრაქტიკასაც თეორიულად ისწავლი ფაქტიურად გამოდის, რომ დუალურ 

პროგრამაში არ ხარ.(ქობულეთის სტუდენტები) 

 

არ ეხები, არ ხარ ჩართული ვირტუალური ლაბორატორიის დროს, რაც მნიშვნელოვანია. 

არის სფეროები სადაც შეუძლებელია. მომსახურების სფერო მაგალითად, თმის შეჭრა ან 

სხვა რამ. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

არის პროფესიები, რომლის სწავლაც შეიძლება ონლაინ ისე თითქმის როგორც ლექცია 

ტარდება, მაგრამ არის პროფესიები, რომელსაც ვერ შეცვლის ვერასდროს ონლაინ 

ლაბორატორია. (ქობულეთის სტუდენტები) 
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ამ შემთხვევაში ესეც შეიძლება, მაგალთად თუ ჯგუფში არის ათი, ორ ორი რომ გავიდეს 

ხოლმე. ჰიბრიდული ვერსია. (ქობულეთის სტუდენტები) 

 

 

სწავლაში ჩამორჩენა 

სწავლებაში ჩამორჩენას რაც შეეხება, იმ პროფესიულ სასწავლებლებში, სადაც პრაქტიკის 

ნაწილის შეჩერება მოუხდათ, სტუდენტები აცხადებენ, რომ სწორედ ამ მიმართულებისათვის 

აქვთ სწავლებაში ჩამორჩენა. უმრავლეს შემთხვევაში ეს კონკრეტული აქტივობების 

ინდივიდუალურად ნახვის და შესრულების საკითხს ეხება, რაც დისტანციურის სწავლების 

ფორმატით არ იყო შესაძლებელი. სწავლებაში ჩამორჩენის დაძლევა კი ძირითადად 

ინდივიდუალური კონსულტაციის ან ტრენინგის სახით წარმოუდგენიათ. ამ ტიპის დახმარება 

სტუდენტებისათვის მიზანშეწონილია მოხდეს მასწავლებლებისაგან, ან ექსპერტებისაგან. 

ნიადაგის შესწავლა გავიარეთ , სადაც ჩვენ არ ვყოფილვართ ლექციებზე.  ნიადაგის 

შესწავლის დროს პროცესში უნდა ჩატარებულიყოს ანალიზი და  უნდა გვენახა ეს 

პროცესი. თუ არა ხარ და არ უყურებ ძნელია ცოტა ვერ მოხერხდებოდა. (კაჭრეთის 

სტუდენტები) 

არსებობს კიდევ ასეთი რამ, ვაზის დაავადებები, რაც შენ თვითონ უნდა ნახო, თუნდაც 

გასხვლის პროცესი, ამის ონლაინ სწავლა რთულია. ეს თვალით უნდა დაინახო. 

(კაჭრეთის სტუდენტები) 

ასევე პირველადი დახმარება. თეორიულად გავიარეთ მხოლოდ, მერე კი მოუწია 

საწარმოს, დავიქირავეთ კომპანია, რომელმაც ტრენინგები ჩაგვიტარა, სერთიფიცირება 

გავიარეთ. სწავლას აზრი არა აქვს თეორიულად თუ რაღაც არ ჩავიდეთ თავში, არ 

დავინახეთ როგორ, რანაირად. იგივეა სამზარეულოში უნდა დაინახო შეეხო. (კაჭრეთის 

სტუდენტები) 

 

ტრენინგები რომ ჩაგვიტარდეს ჩვენ იმ მასალასთან დაკავშირებით რაც გავიარეთ კარგი 

იქნება. ყველანი ვიქნებით, დისკუსია გვექნება, ერთმანეთის აზრებს გავითვალისწინებთ. 

(კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

კი მასწავლებლიდან. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

ან მასწავლებელზე მეტი ვინც იცის იმისგან. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

სტუდენტების  მოტივაციის  გზები 

 

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ რიგ შემთხვევაში პანდემიამ და რიგ შემთხვევაში კი დისტანციური 

სწავლების ფორმატმა უარყოფითად იმოქმედა სტუდენტების მოტივაციაზე. ამაზე საუბრობდნენ 

პედაგოგებიც და ინსტრუქტორებიც.  

სტუდენტები თვლიან, რომ მათი მოტივაციის ასამაღლებლად შესაძლოა დაიგეგმოს 

წამახალისებელი აქტივობები, ტრენინგები და მათში აქტიური მონაწილეობის 
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დამადასტურებელი სერტიფიკატები, გამოცდილების გაზიარების მიზნით სხვადასხვა 

პროფესიულ სასწავლებლებში თუ საწარმოებში ვიზიტები, განსაკუთრებით კი საერთაშორისო 

სტაჟირებებში მონაწილეობა. 

 

შეიძლება რამე აქტივობების დანერგვა. მაგალითად ტრენინგს რომ ჩაატარებ 

სერთიფიკატები დაურიგონ მოსწავლეებს. ასეთი რაღაცეები რომ იქნება უფრო მეტი 

ბავშვი დაესწრება, ის ფიქრობს რომ სერთიფიკატს მისცემენ და დაინტერესება უფრო 

ექნება. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

წამახალისებელი რაღაცეები რომ იყოს. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

თავისი აქტიურობიდან გამომდინარე, როგორც იაქტიურებს შესაბამისი სერთიფიკატი 

გადაეცემა. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

კიდევ რაც შეიძლება კოლეჯებში წავიდეთ სხვაგან და დავათვალიეროთ, ისინი აქ 

ჩამოვიდნენ და ერთმანეთს შევეჯიბროთ აქტივობებში, გამოცდილება გავიზიაროთ, 

ინტერესიც მეტი გაქვს, რომ  დაათვალიერო და ახალი მიიღო. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

ასევე გვქონდა საშუალება წავსულიყავით პოლონეთში, სასომხეთში, მაგრამ კოვიდის 

გამო ვერ მოვახერხეთ. (კაჭრეთის სტუდენტები) 

 

ისე გვიწევს ხოლმე აი მაგალითად თელავის ქარხანას ხშირად ვთანამშრომლობთ. 

(კაჭრეთის სტუდენტები) 
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სტუდენტების  კვლევის  შედეგების  ტენდენციების  შეჯერება 

  

რაოდენობრივი კვლევის  შედეგები 

 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 53 რესპონდენტმა, რომელთაგან 6 არ ქონდა პანდემიის პერიოდში 

სწავლების გამოცდილება. მონაცემები დათვლილია 47 რესპონდენტის შემთხვევაში, რომლებიც 

ასწავლიდნენ/მუშაობდნენ 2020-2021 გაზაფხული-შემოდგომის სემესტრების პერიოდისათვის. 

გამოწვევები

• ტრანსპორტის შეზღუდვები და საწარმოში მისვლის პრობლემა;

• სასწავლო რესურსების სიმწირე;

• სტრესულ გარემოში სწავლა და ემოციური მზაობის არ ქონა;

• დაბალი ხარისხის ტექნიკით და ინტერნეტით სასწავლო პროცესზე 
დასწრება.

გამოცდილება

• სტუდენტების მხარდაჭერა ტრანსპორტირებით;

• სტუდენტებსა და მასწავლებლებს შორის 
ურთიეთშეთანხმებული სასწავლო განრიგი;

• სწავლებაში ჩამორჩენის შემთხვევაში სტუდენტების 
ინდივიდუალური მხარდაჭერა.

რეკომენდაციები

• მოტივაციის ასამაღლებლად ტრენინგ კურსების შეთავაზება 
და დიფერენცირებული სერტიფიკატების გადაცემა;

• ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტის ხელმისაწვდომი 
ტარიფებით მხარდაჭერა;

• სასწავლო რესურსებით მხარდაჭერა: გზამკვლევები და 
ვიდეორგოლები;

• გამოცდილების გასამდიდრებლად და მოტივაციის 
ასამაღლებლად სხვა კოლეჯებსა და საწარმოებში ვიზიტები.
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კვლევის მეთოდად შეირჩა რაოდენობრივი კვლევა, კერძოდ კი ონლაინ და სატელეფონო 

გამოკითხვა.  

კვლევის ინსტრუმენტი მოიცავდა კითხვებს რესპონდენტების სტატუსის, სწავლების/მუშაობის 

მიმართულების, პანდემიის პერიოდში სწავლების/მუშაობის ფორმატის, არსებული 

გამოწვევების, სასურველი დახმარების ფორმის, საუკეთესო პრაქტიკებისა და გამოცდილების 

შესახებ ინფორმაციას. 

გთავაზობთ გამოკითხვის შედეგების მიმოხილვას. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო შვიდვმა (7) დირექტორმა, ოცდაექვსმა (26) პედაგოგმა, ცამეტმა 

(13) ინსტრუქტორმა და ორმა  (2) მასწავლებელ-ინსტრუქტორმა. რესპონდენტთა უმრავლესობა 

მცხეთა-მთიანეთიდან და შიდა ქართლიდანაა, თუმცა კვლევაში ასევე მონაწილეობა მიიღეს 

სამეგრელო-ზემო სვანეთში, სამცხე-ჯავახეთში, კახეთში, თბილისში, აჭარასა და იმერეთში 

არსებული პროფესიული სასწავლებლების წარმომადგენლებმა.  

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ დიაგრამა N1. 
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დირექტორი მასწავლებელი ინსტრუქტორი ინსტრუქტორ-მასწავლებელი
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რაც შეეხება სამუშაოზე დაფუძნებული სწვლების სპეციალობებს, კვლევამ ძირითადად მოიცვა 

აგრო მიმართულებები, მათ შორის: მეხილეობა, მებაღეობა, რძის გადამუშავება, მეფუტკრეობა, 

ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება; თუმცა არის სხვა პროფესიებიც: ინფორმაციის ტექნოლოგიები, 

ტურიზმი, კულინარია, სამართლი, სასტუმრო და სარესტორნო მომსახურება, საერთაშორისო 

გადაზიდვები და ლოჯისტიკა.  

იხ.დიაგრამა N2 

 

  

 

რაც შეეხება სწავლება-მუშაობის ფორმატს, რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ როგორც სასწავლო, 

ისე სამუშაო პროცესი უმრავლეს შემთხვევაში ჰიბრიდულად მიმდინარეობდა. ის 

რესპონდენტები, რომლებიც აცხადებენ, რომ სასწავლო ფორმატი დისტანციურ რეჟიმში 

ხორციელდებოდა მეტწილად თეორიული კომპონენტის პედაგოგები არიან, ხოლო ვინც 

ადგილზე პირისპირ ხვდებოდა სტუდენტებს ძირითადად - საწარმოს ინსტრუქტორები. იმ 
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მეფუტკრეობა

მებაღეობა

მეხილეობა

ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება

რძის გადამუშავება

ვეტერინარია

სასტუმრო მომსახურება

ბიზნესი, ადმინისტრირება, სამართალი

მეღვინეობა

კულინარიის ხელოვნება

ტურიზმი

სასტუმრო მომსახურება; სარესტორნო მომსახურება; …

მევენახეობა-მეღვინეობა

ინფორმაციის ტექნოლოგია

მებოსტნეობა

საერთაშორისო გადაზიდვები და ლოჯისტიკა

დუალური სწავლების მიმართულებების მიხედვით 

რესპონდენტების რაოდენობა
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მეწარმეებს ვისაც პანდემიის გამო შეეზღუდა საქმიანობა, მოუხდათ სტუდენტებისათვის 

პრაქტიკის ნაწილის შეჩერება. 

 იხ. დიაგრამა N3 . 

  

 

 

სასწავლო და სამუშაოზე არსებულ ვითარებას რეპონდენტების უმრავლესობა, გამოწვევების 

გათვალისწინებით, ძირითადად დადებითად აფასებს. თუმცა კვლევის მონაცემებზე 

დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტუდენტების გამორთული კამერები, პირადი სივრცის, 

სასწავლო რესურსების და მეთოდოლოგიის მოურგებლობა დისტანციურ სწავლებაზე მაინც 

გარკვეულწილად ხელისშემშლელი იყო.  

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ დიაგრამა N4. 
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ჰიბრიდული

დისტანციური

ადგილზე პირისპირ

დროებით შეჩერებული

ჰიბრიდული/დროებით შეჩერდა

სწავლებისა და მუშაობის ფორმატი პროფესიულ 

სასწავლებლებსა და საწარმოებში

დირექტორი მასწავლებელი ინსტრუქტორი ინსტრუქტორ-მასწავლებელი
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სასწავლო პროცესის ხარისხიანად წარმართვისათვის, თუ კვლავ შეზღუდვების ფონზე 

წარიმართება საქმიანობა, გასაკვირი არ არის რომ რესპონდენტები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ 

პროფესიულ განათლებაში ჩართულ პირებს ჰქოდეთ შეღავათიანი ინტერნეტ პაკეტებზე წვდომა, 

ასევე უზრუნველყონ დროებით მოხმარებაში გადაეცეთ შესაბამისი ტექნიკა (ლეპტოპი, 

პლანშეტი), როგორც სტუდენტებს, ასევე მასწავლებლებსა და ინსტრუქტორებს; ადგილობრივი 

და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით კი სასურველია მოეწყოს ფორუმები 

პირისპირ თუ დისტანციურ ფორმატში, ამასთანავე აუცილებელია, გადამზადდნენ 

მასწავლებლები, ინსტრუქტორები და სტუდენტები ინფორმაციულ საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებისა და სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით, მნიშვნელოვანია ამ 

თვალსაზრისით სასწავლო რესურსებით მხადაჭერაც (გზამკვლევები, ციფრული რესურსები). 

იხილეთ დიაგრამა N5 
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დისტანციურ ფორმატში მიმდინარე სასწავლო 

პროცესზე სტუდენტების დასწრება 

დამაკმაყოფილებელი იყო

დისტანციურ ფორმატში მიმდინარე სასწავლო 

პროცესზე სტუდენტები ხშირად ესწრებოდნენ 

გამორთული კამერით და ხმით

დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარე სასწავლო პროცესში 

სტუდენტებს ვაწვდიდი ჩემს მიერ მომზადებულ 

,,კონსპექტებს"

სასწავლო რესურსები, რომელიც ჩვენთვისაა 

ხელმისაწვდომი არ შეესაბამება დისტანციური 

სწავლების პრონციპებს

სწავლების მეთოდოლოგია შეესაბამებოდა 

დისტანციური სწავლების პრინციპებს

დისტანციური სწავლების დროს მასწავლებლების 

პირადი სივრცე შეესაბამებოდა ამ ფორმატში 

მიმდინარე სალექციო რეჟიმს

დისტანციური სწავლების დროს სტუდენტების 

პირადი სივრცე მათ სალექციო პროცესში ჩართვის 

შესაძლებლობას აძლევდა

სასწავლო და სამუშაო პროცესში არსებულ ვითარება:

არა მეტ-ნაკლებად კი



 

 57 

 

 

 

დახმარების იმ საშუალებების გარდა, რაც შეთავაზებული იყო რესპონდენტებისათვის, ღია 

კითხვებში დაფიქსირდა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის საჭიროების საკითხი: 
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ელექტორნული ციფრული რესურესებით 

პროფესიული სასწავლებლების უზრუნველყოფა

მასწავლებლებისათვის/ინსტრუქტორებისათვის 

პროფესიული განვითარების ტრენინგების …

მასწავლებლების/ინსტრუქტორების გადამზადება 

ციფრული რესურსების მომზადების მიმართულებით

მასწავლებლების/ინსტრუქტორების გადამზადება 

ტექნოლოგიების გამოყენების მიმართულებით

პროფესიული სასწავლებლების აღჭურვა 

ლაბორატორიებით, საიდანაც მასწავლებლები და …

სტუდენტების გადამზადება დისტანციური სწავლების 

პრინციპებში: ისტი/ემოციური მზაობა

პროფესიული სასწავლებლების აღჭურვა 

ტექნოლოგიებით, რომლის გადაცემაც დროებით …

მასწავლებლების, ინსტრუქტორებისა და 

სტუდენტებისათვის შეღავათიანი ინტერნეტ …

პროფესიების მიხედვით სასწავლო მასალებით 

პროფესიული სასწავლებლების მხარდაჭერა

დისტანციურ სწავლებაზე ვიდეო რგოლების 

მომზადება

მომზადდეს პრაქტიკული გზამკვლევი 

მასწავლებლების, ინსტრუქტორებისა და …

ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილების 

გაზიარების მიზნით მოეწყოს ფორუმები პირისპირ, …

გთხოვთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება რა 

მიმართულებით მიგაჩნია სხვადასხვა ტიპის დახმარება 

მიზანშეწონილი?

საერთოდ არ არის მიზანშეწონილი არ არის მიზანშეწონილი

მეტ-ნაკლებად მიზანშეწონილია მიზანშეწონილია

ძალიან მიზანშეწონილია
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,,შეზღუდვების პირობებში ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება 

იქნებოდა გამოსავალი.“ 

 

გამოწვევები 

 

გამოწვევები, რასაც რესპონდენტები ყველაზე ხშირად ასახელებდნენ იყო რეჟიმი, რაც უმეტესად 

არასამუშაო საათებში ლექციის ჩატარებასა და ინსტრუქტაჟს გულისხმობდა, შეფასების მორგება 

დისტანციური სწვლების ფორმატზე, ასევე ონლაინ სწავლების რეჟიმში გამოწვევად დარჩა 

პრაქტიკული მასალის გადაცემა, რეაურსის სიმწირე, გამორთული კამერები, ისტ-ის დაბალი 

კომპეტენციები, ინტერნეტ მისაწვდომობა და ტექნიკის არ ქონა. იხ. ცხრილი N1 

 

გამოწვევები რესპონდენტების მოსაზრებები 

რეჟიმი ,,დისტანციური სწავლებისას გამოკითხვასთან დაკავშირებით. არ იყო 

შემუშავებული გამოკითხვისთვის საჭირო ფორმა და რესურსი.“ 

პრაქტიკული 

კომპონენტი არ 

არის 

გათვლილი 

დისტანციურ 

სწავლებაზე 

,,ძირითადი გამოწვევა მაინც პრაქტიკული მასალის გადაცემა იყო, თუმცა 

ვიყენებდი ვიდეომასალას სხვადასხვა ვებ-გვერდებიდან, რომელიც 

მეხმარებოდა უკეთესად ამეხსნა სტუდენტისთვის დეტალები.“ 

 

,,სირთულე თვითონ დისტანციური ფორმატია. რთულია ამ რეჟიმში ისეთი 

დარგის სწავლება, როგორიც მეფუტკრეობაა.“ 

 

,,გააჩნია პროფესიებს, ეკრანზე ვერ აჩვენებ ხე როგორ უნდა გაისხლას, მისი 

სწავლა დისტანციურად აბსურდულია.“ 

შეფასება ,,დისტანციური სწავლებისას გამოკითხვასთან დაკავშირებით. არ იყო 

შემუშავებული გამოკითხვისთვის საჭირო ფორმა და რესურსი.“ 

გამორთული 

კამერები  

,,სტუდენტების მიერ გამორთული კამერები. მათი პასიური ჩართულობის 

მიზეზი იყო ხშირად.“ 

ციფრული 

კომპეტენციები 

და ტექნიკის არ 

ქონა 

,,ძირითადი გამოწვეციფრული კომპეტენციების დაბალი დონე; ინტერნეტთან 

წვდომა სტუდენტების ტექნიკური აღჭურვა იყო გამოწვევა და ასევე მათი 

აქტიურად ჩართა პროცესებში.“ 

 

,,სტუდენტის ნაწილი არის ისეთი სოფლებიდან სადაც ინტერნეტის წდომა არ 

არის ან არა ქვთ კომპიუტერი ან შესაბამისად ტელეფონი.“ 

 

,,სტუდენტების ნაწილს არ ჰქონდა ტექნიკურად გამართული მოწყობილობა 

ან საერთოდ არ ჰქონდათ კონპიუტერი. ზოგიერთს გაუჭირდა ონლაინ 

სივრცეში ადაპტაცია, ასევე, ნაწილს საერთოდ ინტერნეტი არ ჰქონდა ან 

საველე სამუშაოს გამო ვერ ესწრებოდნენ მეცადონეობებს ხშირად.“ 

 



 

 59 

რესურსების არ 

ქონა 

,,ჩვენ საერთოდ შევწყვიტეთ მუშაობა, ვფიქრობ შესაძლებელი იქნებოდა 

გაგვეგრძელებინა დისტანციურ რეჟიმში, რომ ყოფილიყო გარკვეული ვიდეო 

რესურსები და ტექნოლოგიური მხარდაჭერა, ვფიქრობ, ამ მიმართულების 

გასავითარებლად, ბევრი ინოვაციური საკითხის წამოწევა იქნებოდა 

შესაძლებელი.“ 

 

გამოწვევებთან გამკლავება 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ხშირ შემთხვევაში თავადვე ცდილობდნენ 

გამოწვევებისთვის თავის გართმევას, თუკი ეს მათ შესაძლებლობებს არ აღემატებოდა. 

კოლეჯებმა საკუთარი ძალებით გადაამზადეს პედაგოგები ინფორმაციულ საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებში, ნაწილმა სტუდენტებს დროებით მოხმარებაში გადასცა  ტექნიკა, მოამზადეს 

ვიდეო გზამკვლევები სტუდენტებისათვის, რომლებსაც სასწავლო პლატფორმაზე გაუჭირდა 

მუშაობა; პედაგოგებმა შეიმუშავეს ინტერაქტიული დავალებები, სასწავლო გეგმები მოარგეს 

დისტანციური/ჰიბრიდული სწავლების ფორმატს და ა.შ.  

იხ. ცხრილი N2  

გამოწვევებთან 

გამკლავება 

რესპონდენტების მოსაზრებები 

ტრენინგები საკუთარი 

ძალებით 

,,IT მიმართულების პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა 

ჩაატარეს ტრენინგები კოლეჯის სხვა მასწავლებლებისათვის.“ 

ტექნიკის დროებით 

მოხმარებაში გადაცემა 

,,დაწესებულებამ დროებით სარგებლობაში გასცა 

კომპიუტერები.“ 

დისტანციურ ფორმატში 

ლექციების 

ჩასატარებლად 

კოლეჯის ბაზაზე 

შესაბამისი სივრცეების 

გამოყოფა 

,,რეგულაციების დაცვით გამოიყო სივრცეები ცალკეული 

მასწავლებლებისათვის ლექციების ჩასატარებლად 

დისტანციურად.“ 

სასწავლო გეგმის 

მორგება სწავლების 

ფორმატზე 

,,მოდული ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავება, ნაწილობრივ 

დისტანციურ ფორმატში ჩატარდა საგანი შესავალი ხილისა და 

ბოსტნეულის გადამუშავებაში ,დადასტურების ფორმატიდან 

გამომდინარე უშუალოდ პრაქტიკულ მეცადინეობას მოითხოვდა 

წარმოებაში ეს კი ვიდეო გაკვეთილებით ჩავანაცვლე შევიმუშავე 

გეგმა და ერთ-ერთი დამადასტურებელ დოკუმენტად 

პრეზენტაციები გამოვიყენე, რამაც ჩემი თვალსაზრისით 

დაადასტურა სტუდენტთა შეფასება და სტუდენტების უფრო 

ჩართულობა გამოამჟღავნა.“ 

ინტერაქტიული 

დავალებების შექმნა 

,,სტუდენტები ხშირად პასიურობდნენ, შესაბამისად 

ინტექატიული დავალებები შევქმენი და უწევდათ მათში 

ჩართვა.“  
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სასწავლო პორტალის 

მოხმარებაზე ვიდეო 

გზამკვლევის 

შემუშავება 

,,ზუმის პორტალის გამოყენება უჭირდათ რისთისაც კოლეჯის 

ადმინისტრაციამ მოამზადა ვიდეოები.“ 

 

 

დასკვნა 

რაოდენობრივი კვლევის შემთხვევაშიც კიდევ ერთხელ გამტკიცდა ის ტენდენციები, რომლებიც 

თვისებრივმა კვლევამაც გამოავლინა, მათ შორის: 

 უმრავლეს შემთხვევაში სასწავლო-სამუშაო პროცესი ჰიბრიდულ ფორმატში 

მიმდინარეობდა; 

 პრაქტიკის კომპონენტს ბევრად მეტი გამოწვევა შეხვდა პანდემიის პირობებში 

დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის შემთხვევაში, რადგან სპეციფიკიდან გამომდინარე 

საჭიროა საწარმოში ადგილზე სამუშაოს შესრულება; 

 ონლაინ რეჟიმში სასწავლო-სამუშაო პროცესში შესაბამისი ტექნიკის არ ქონა, დაბალი 

ხარისხის ინტერნეტკავშირი, ისტ-ის მიმართულებით დაბალი კომპეტენციები, 

დისტანციური სწავლების მეთოდიკის არ ცოდნა, ციფრული სასწავლო რესურსების 

სიმწირე ის ძირითადი გამოწვევებია, რომლებსაც პროფესიული სასწავლებლების 

დირექტორები, მასწავლებლები და საწარმოს ინსტრუქტორები ასახელებდნენ; 

 პროფესიულმა სასწავლებლებმა გამოწვევებთან მიართებით შემხვედრი ნაბიჯები 

გადადგეს, თუმცა სამომავლოდ საკუთარი ძალებით სირთულეებისათვის თავის 

გართმევი გარდა ისურვებდნენ მათ მასწავლებლებს, ინსტრუქტორებს და სტუდენტებს 

შესაძლებლობა ჰქონდეთ გაიარონ შესაბამისი გადამზადების კურსები (ისტ-ი, 

დისტანციური სწავლების მეთოდიკა), ასევე სასურველია მათი სასწავლო რესურსებით 

უზრუნველყოფა (ტექნიკა, ინტერნეტი, გზამკვლევები, ვიდეო რესურსები, 

ელექტრონული მასალები), რათა მათ შეძლონ ხარისხიანი სწავლა-სწავლების პროცესის 

უზრუნველყოფა.  
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შედეგების  შეჯამება 

 

კვლევის შედეგებს თუ შევაჯერებთ, ვნახავთ, რომ იკვეთება როგორც განსხვავებული ისე 

საერთო გამოწვევები, გამოცდილებები და რეკომენდაციები. 

ხარისხის მენეჯერებისთვის, მასწავლებლებისთვის და სტუდენტებისთვის გამოიკვეთა 

საერთო ტენდენცია, რომ დისტანციური სწავლების დროს ერთ-ერთი სერიოზული 

გამოწვევა იყო გამოცდილების დეფიციტი ტექნიკური და მეთოდური თვალსაზრისით, 

რაც გულისხმობდა საჭირო უნარების არ ქონას და ტექნიკურ გაუმართაობასა თუ 

ხარვეზებს, ასევე ინტერნეტის პრობლემას, რომელიც უზრუნველყოფდა დისტანციური 

სწავლების წარმატებულად წარმართვას. ასევე აღსანიშნავია, რომ მასწავლებლების, 

ინსტრუქტორებისა და სტუდენტებისთვის კიდევ ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას 

წარმოადგენდა სასწავლო რესურსების სიმწირე, რომელიც ხელს უშლიდა სრულყოფილი 

ინფორმაციის მიღებას, რის შედეგადაც სახეზე იყო სტუდენტების დემოტივაცია, რაც მათ 

ჩართულობაზე აისახებოდა. კიდევ, ისინი აღნიშნავდნენ, რომ მათ უწევდათ სტრესულ 

გარემოში მუშაობა, რაც მოიაზრებდა პირადი სივრცისა და შესაბამისი ტექნიკების არ 

ქონას. ხოლო, ინსტრუქტორები ასახელებდნენ, რომ სტრესულ გარემოს იწვევდა 

პრაქტიკული და თეორიული სწავლების თანხვედრის პრობლემა დროისა და 

შინაარსობრივი თვალსაზრით, საწარმოსთვის დაწესებული შეზღუდვები და შეჩერებული 

პრაქტიკა, ასევე სწავლის აღდგენის შემდეგ ადგილზე მისვლის პრობლემა, რაც 

გამოწვეული იყო სატრანსპორტო შეზღუდვებით. 

რაც შეეხება გამოცდილებებს, აქაც, ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, გამოიკვეთა, 

როგორც საერთო, ასევე განსხვავებული ტენდენციები. მაგალითად: 

მასწავლებლებისათვის და სტუდენტებისთვის საერთო იყო, რომ სწავლებაში ჩამორჩენის 

შემთხვევაში ხდებოდა სტუდენტების ინდივიდუალური მხარდაჭერა, ასევე 

სტუდენტების მაღალი დასწერებისა და ჩართულობისთვის მათთან შეთანხმებით 

აწყობილი ცხრილის შეთავაზება. 

მენეჯერებისა და ინსტრუქტორების  გამოცდილება მათი საქმიანობიდან გამომდინარე 

იყო განსხვავებული. მაგალითად: მენეჯერები აღნიშნავდნენ, რომ მათთვის სერიოზული 

გამოცდილება იყო კურსის წინაპირობის არსებობა, რომელიც უზღუდავდათ ლავირების 

შესაძლებლობას, რის გამოც კოლეჯს მოუწია პროგრამის გაჩერება. 

რაც შეეხება, რეკომენდაციების ნაწილს, არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

სასურველი იქნება ჰიბრიდული მოდელის შემუშავება, რაც გულისხმობს შერეულ 

სწავლებას- თეორიული კურსების დისტანციურად, ხოლო პრაქტიკულის ადგილზე 

პირისპირ გავლას. თითქმის ყველა შესასწავლი ერთეული მიიჩნევდა, რომ აუცილებელი 

იყო: მასწავლებლების, ინსტრუქტორებისა და სტუდენტების გადამზადება დისტანციური 

სწავლების მეთოდოლოგიაში, რომელიც შესაძლებელი იყო გზამკვლევებისა და 

სხვადასხვა ვიდეო-რგოლების გამოყენებით. ხოლო, მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა 

ყურადღება გაამახვილეს ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტის ხელმისაწვდომი 

ტარიფებით მხარდაჭერაზე, რაც გულისხმობდა: საჭიროების შემთხვევაში 



 

 62 

სტუდენტებისთვის ლეპტოპების დროებით მოხმარებაში გადაცემას. ხოლო, 

ინსტრუქტორებისთვის, მათი საქმიანობიდან გამომდინარე სასურველი რეკომენდაცია 

იყო, ჰქონოდათ მცირედი ანაზღაურება მოტივაციის ასამაღლებლად, ვინაიდან ისინი 

ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ამზადებდნენ სტუდენტებს, ასევე, კარგი იქნებოდა 

მათი საგრანტო კონკურსებში ბონუსებით წახალისება და საერთაშორისო გამოფენებზე 

თუ სტაჟირებებზე მივლენა. 

 

 

 

დასკვნა 

 

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არსებული სიტუაციიდან 

გამომდინარე, სასურველი იქნება ჰიბრიდული სწავლების მეთოდის დანერგვა, ვინაიდან 

ზოგიერთი კურსი აუცილებლად საჭიროებს ადგილზე მისვლას პანდემიის პირობებშიც კი 

(ამისათვის სხვადასხვა ღონისძიება უნდა მომზადდეს), რათა სტუდენტები სრულყოფილად 

დაეუფლონ მომავალ პროფესიას. ხოლო, რაც შეეხება თეორიულ კურსებს, რომელიც ადგილზე 

მისვლას არ საჭიროებს და შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმიდან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

მიღება დისტანციურად უნდა ჩატარდეს.  დისტანციურ ფორმატში თეორიული კურსების 

წარმატებით დანერგვისათვის აუცილებელია მასწავლებლებისა და სტუდენტების გადამზადება, 

კოლეჯების ტექნიკურად უზღუნველყოფა, სტუდენტების მდგომარეობის გათვალისწინება 

(განსაკუთრებით შშმ პირებისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა), ონლაინ 

სწავლებაზე მორგებული სასწავლო რესურსების შეთავაზება. 

აღსანიშნავია, ის ფაქტიც, რომ ზოგიერთი მასწავლებლებისა და სტუდენტების თქმით 

ჰიბრიდული სწავლება მოსახერხებელი იქნება და უნდა გაგრძელდეს იმ შემთხვევაშიც კი თუკი 

არსებული ეპიდ სიტუაცია მოგვარდება, რადგან ასეთი ტიპის სწავლება ძალზედ ხელსაყრელია 

იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ, ეს მათთვის ადამიანური და მატერიალური 

რესურსების დაზოგვის საუკეთესო შესაძლებლობა იქნება. 

რაც შეეხება ინსტრუქტორებს მათთვის მოტივაციის ასამაღლებლად და მათი შრომის 

დასაფასებლად საჭიროა მცირედი ანაზღაურების დანიშვნა ამასთანავე პროფესიული 

განვითარების, ასევე გამოცდილების გაზიარებით მიზნით სტაჟირებაზე, თუ გამოფენაზე 

მივლენა. 


