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დისტანციური სწავლების მეთოდი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 
სულ უფრო პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა. ამ მე თო დის უპი რა ტე სო ბას გა ნა პი
რო ბებს რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი: დრო ი თი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ნაკ
ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბი, კურ სის მოქ ნი ლო ბა და ხელ მი საწ ვდო მო ბა, არ ჩე ვა
ნის თა ვი სუფ ლე ბა, მო ბი ლუ რო ბა და სხვა. 

თა ნა მედ რო ვე გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ცდი ლობს ფე ხი აუწყ ოს ტექ
ნო ლო გი ურ პროგ რესს, რო მე ლიც შე უქ ცე ვა დი ა. მოს წავ ლე ე ბი სა და 
სტუ დენ ტი ა ხალ გაზ რდო ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბი დროს თან ერ თად სწრა
ფად იც ვლე ბა, რაც სა ჭი რო ებს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მო დი ფი კა ცი ას. 

დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის მე თო დი სა ქარ თვე ლოს უნი ვერ სი ტე
ტე ბის უმე ტე სო ბა ში არ არ სე ბობს, ან აქ ტი უ რად არ გა მო ი ყე ნე ბა. მი
უ ხე და ვად იმი სა, რომ ზო გი ერ თი უნი ვერ სი ტე ტი ფლობს ბა ზას, რი სი 
მეშ ვე ო ბი თაც სტუ დენ ტებს შუ ეძ ლი ათ ელექ ტრო ნუ ლად ცოდ ნის მი ღე
ბა, ისი ნი ნაკ ლე ბად არი ან ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი ამის შე სა ხებ. უნი ვერ
სი ტე ტე ბის ბა ზა ზე არ სე ბუ ლი კურ სე ბის უმე ტე სო ბა არ იძ ლე ვა სერ
თი ფი კა ტის აღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, რაც დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის 
გან ვი თა რე ბის და ბალ დო ნე ზე მეტყ ვე ლებს. 

წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის 
გან ვი თა რე ბის სფე რო ე ბი, მსოფ ლი ო სა და სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი 
სი ტუ ა ცია და ნაჩ ვე ნე ბია სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ სა კითხ
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ის მი მართ, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, ეფუძ ნე ბა ავ ტო რე ბის მი ერ ჩა ტა
რე ბუ ლი 20182019 წლის დე კემ ბერ ი ან ვრის კვლე ვის შე დე გებს. 

აღ ნიშ ნულ თან ერ თად, გან ხი ლუ ლი პრობ ლე მის სფე რო ში არ სე
ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, წარ მოდ გე ნი ლია ავ ტო
რე ბის მო საზ რე ბე ბი, დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი სა ქარ თვე ლო ში 
დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას
თან და კავ ში რე ბით. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გა ნათ ლე ბის სის ტე მა, დის ტან ცი უ რი გა
ნათ ლე ბა, ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა, გა ნათ ლე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი, 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის წყა რო ე ბი. 

დისტანციური განათლების ევოლუცია მსოფლიოში

დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბა სა თა ვეს იღებს XX სა უ კუ ნის მი წუ რუ ლი დან. 
საწყ ის ეტაპ ზე ის მო ი ცავ და მხო ლოდ ტექ სტუ რი შეტყ ო ბი ნე ბე ბით ინ ფორ მა-
ცი ის გაც ვლას, ყო ველ გვა რი ვი ზუ ა ლი ზა ცი ის გა რე შე, რაც ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ-
რი იყო. მოგ ვი ა ნე ბით, უნი ვერ სა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის გან ვი თა რე ბამ შე საძ ლე-
ბე ლი გა ხა და ცოდ ნის მი ღე ბა ვი დე ო გაკ ვე თი ლე ბის სა შუ ლე ბით (Chen, 2016).

ქვე მოთ ცხრი ლში (1) მო ცე მუ ლია ონ ლა ინ გა ნათ ლე ბის ევო ლუ ცია აშშ-ის 
მა გა ლით ზე 1892-2012 წწ.

ონლაინგანათლების ევოლუცია აშშ-ში 
ცხრილი 1

1892 წელი ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პირველი დაუსწრებელი კურსები
1922 წელი პენსილვანიის სახელმწიფო კოლეჯი რადიომაუწყებლის საშუალებით 

გადმოსცემს რამდენიმე სასწავლო კურსს
1953 წელი ჰიუსტონის უნივერსიტეტის პირველი სატელევიზიო კურსი.
1965 წელი უისკონსინის უნივერსიტეტი იწყებს სატელეფონო სასწავლო პროგრამას 

ფიზიკოსებისთვის
1976 წელი ქოსტლაინის საკომუნიკაციო კოლეჯი ხდება პირველი „ვირტუალური 

კოლეჯი“, რომელიც მაუწყებლობს ყველა ონლაინკურსით
1980-იანი 

წლები
სხვადასხვა ონლაინპროგრამები ჩნდება აშშ-ში, რომელიც უზრუნველჰყოფს 
პერსონალურ წვდომას

1989 წელი დაარსდა ფენიქსის უნივერსიტეტი, რომელიც აშშ-ის მასშტაბით ხდება 
ერთ-ერთი პოპულარული ონლაინსკოლა

1997 წელი შეიქმნა ინტერაქტიული სასწავლო ქსელი და ჩაეშვა პირველი 
ელექტრონული პლატფორმა რამდენიმე წამყვან უნივერსიტეტში

2000-იანი 
წლები

უნივერსიტეტების უმეტესობა სილაბუსში ამატებს ონლაინკურსებს, 
რომელიც იძლევა კურსის გავლის დამადასტურებელ სერთიფიკატს

2006 წელი კომპანია Apple მომხმარებელს სთავაზობს ფასიანი კურსების ფართო 
არჩევანს

2012 წელი დაფუძნდა ორი მსხვილი ონლაინპლატფორმა, Udacity და EdX, რომელიც 
მომხმარებელს თავაზობს მასობრივ ონლაინსასწავლო კურსებს

ცხრილი შედგენილია www.worldwidelearn.com მასალაზე დაყრდნობით (Getting Connected: A 
Brief History of Online Education, 2012)
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ამ ჟა მად უკ ვე მომ ხმა რე ბელს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვა გა ი ა როს სრუ ლი ონ ლა-
ინ -კურ სი და მი ი ღოს შე სა ბა მი სი ცოდ ნის და მა დას ტუ რე ბე ლი სერ თი ფი კა ტი. 
მა გა ლი თად, მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლი უნი ვერ სი ტე ტე ბი – პრინ სტო ნი, სტენ ფორ-
დი, პენ სილ ვა ნი ა, კა ლი ფორ ნია და მი ჩი გა ნი მომ ხმა რე ბელს შე საძ ლებ ლო ბას 
აძ ლევს ისარ გებ ლოს უფა სო ონ ლა ინ კურ სე ბით, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია 
სა სერ თი ფი კა ტო სის ტე მა ზე (Chen, 2016). 

მეც ნი ე რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ტრა დი ცი ულ მე თო დებ თან შე და რე ბით, ე.წ 
„სწავლის მაძიებლები“, კომ პი უ ტე რუ ლი ბა ზის მეშ ვე ო ბით, უფ რო მარ ტი ვად 
იღე ბენ სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას ნაკ ლე ბი დრო ის და ნა კარ გე ბით (M. Samir Abou El-
Seoud, 2013). გარ და ამი სა, თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში თვით გან ვი თა რე ბა ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი ცოდ ნა უფ რო და უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხდე ბა, რო გორც ეს ცნო-
ბი ლი ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბი სე უ ლი მა გა ლი თე ბი დან ვი ცით (Dickinson, 2018).

დი დი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს აგ რეთ ვე მსოფ ლი ო ში ცნობილი 
ონლაინ-სასწავლო პლატფორმები, რომელთა ჩამონათვალიც მოცემულია 
ცხრილში 2. 

მსოფლიოში ცნობილი ონლაინ-სასწავლო პლატფორმები
ცხრილი 2

სახელი სპონსორი/დამფუძნებელი დაარსების 
წელი გადასახადი

Coursera
პრინსტონი, სტენფორდი, 
პენსილვანია, კალიფორნია და 
მიჩიგანის უნივერსიტეტები.

2011 კერძო

EdX ჰარვარდის და მასაჩუსეტსის 
ტექნოლოგიური უნივერსიტეტები. 2012 არაკომერციული

Khan Academy სალმან ხანი 2007 არაკომერციული

TED-Ed „სეფლინგის ფონდი“ 1984 პირადი, 
არაკომერციული

Udemy ერენ ბალი 2010 უფასო/ფასიანი

DataCamp დიტერ მესმეიკერი, ჯონათან 
კორნელიუსი, მარტინ ტუვისენი 2014 უფასო/ფასიანი

Udacity სებასტიან ტრუნი, დევიდ სტივენსი, 
მაიკ სოკოლსკი 2011 ფასიანი

Codecademy ზაჩ სიმსი, რაიან ბუბინსკი 2011 უფასო/ფასიანი

ცხრილი შედგენილია Online Education and Its Effective Practice: A Research Review სტატიაზე 
დაყრდნობით.
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დისტანციური განათლება საქართველოს რეალობაში

სა ქარ თვე ლო ში ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის მე თოდს და ახ ლო ე ბით 10 
წლის ის ტო რია აქვს. ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის და ნერ გვა 2008 წლი დან და-
იწყ ო, რო დე საც ქვე ყა ნა პრო ექ ტში – „ელექტრონული სწავლება კავკასიაში“ – 
ჩაერთო (სარიშვილი, 2016).

კერძოდ, 2011 წელს „უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს 
კანონში“ შევიდა ცვლილება, რომელიც გულისხმობდა სტანდარტული გა-
ნათლების პარალელურად დისტანციურად განათლების მიღებას. მეთოდი 
რამდენიმე წამყვან უნივერსიტეტში დაინერგა და დღითიდღე უფრო პოპუ-
ლარული ხდება. ამჟამად კი უკვე კანონში მოცემულია ტერმინი „დისტანციური 
სწავლების“ გან მარ ტე ბა (სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ, 2005). 

ზე მოთ გან ხი ლუ ლი ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბი დან სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე არ  სე-
ბობს Khan Academy-ის ქარ თუ ლი ვერ სი აც, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვდო მია Youtube 
არ ხზე. ვებ გვერ დზე მომ ხმა რე ბელს შე უძ ლია გა ი ა როს სას კო ლო და სა უ ნი ვერ-
სი ტე ტო საგ ნე ბის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი მა სა ლა. სა ი ტი ორი ენ ტი რე ბუ ლია რო გორც 
მოს წავ ლე ებ ზე, აგ რეთ ვე სტუ დენ ტებ ზეც. მომ ხმა რებ ლე ბი აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ 
ისეთ სა ი ტებს, რო გო რი ცაა lingwing.com და skills.ge.

გარ და ამი სა, დღეს სა ქარ თვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტებ ში – თსუ, ილი ა უ ნი, 
თა ვი სუ ფა ლი უნი ვერ სი ტე ტი, აი სე ტი და სხვე ბი – ფუნ ქცი ო ნი რებს რამ დე ნი მე 
ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პორტალი, კერძოდ, MOODLE, E-Learning, E-Courses.tsu.
ge, რომელსაც აქტიურად იყენებენ სწავლის პროცესში (გოგნაძე, 2018). 

ერთ-ერთი პირველი უნივერსიტეტი, რომელმაც გამოიყენა ელექ ტრო-
ნული სწავლების მეთოდი, იყო თსუ (ტასის-ტემპუსის პროექტი „უმაღლესი 
ლიბერალური განათლების ცენტრი” ეკო ნო მი კის ფა კულ ტეტ ზე (International 
Liberal Higher Educational Centre – ilhec.ge-1999-2002 წ.წ.). 2009 წლი დან კი და იწყო 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა E-Learning-მა და E-Courses.tsu.ge-მ (სა რიშ ვი ლი, 2016).

დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის რო ლი და დო ნე სა ქარ თვე ლო ში ჯერ ჯე რო ბით 
არ იძ ლე ვა იმის შე საძ ლებ ლო ბას, რომ ადა მი ან მა იგ რძნოს მი სი მნიშ ვნე ლო ბა და 
ამ მე თო დით მი ღე ბუ ლი გა ნათ ლე ბა იყოს არა მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი, არა მედ ნე ბის-
მი ერ აკ რე დი ტე ბულ სას წავ ლე ბელ ში /უ ნი ვერ სი ტეტ ში მი ღე ბულ ცოდ ნას თან გა-
თა ნაბ რე ბუ ლი.

მარ თა ლი ა, ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პრაქ ტი კა 10-წლი ან პე რი ოდს ით-
ვლის, თუმ ცა, ვფიქ რობთ, ამ მე თო დის ნაკ ლი არის ის, რომ ელექ ტრო ნუ ლი 
ფორ მით მი ღე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბა დღემ დე არ ხდე ბა კრე დი ტე ბის მი-
ნი ჭე ბით. 

კვლევის შედეგები

2018-2019 წლის დე კემ ბერ -ი ან ვრის კვლე ვა ჩა ტარ და იმ მიზ ნით, რომ გაგ-
ვერ კვია რამ დე ნად იყე ნე ბენ ონ ლა ინ სას წვლო პლატ ფორ მებს სტუ დენ ტე ბი.
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ჩა ტარ და ონ ლა ინ გა მო კითხ ვა. სა მიზ ნე აუ დი ტო რი ად ძი რი თა დად შე ირ-
ჩა აქ ტი უ რი სტა ტუ სის მქო ნე სტუ დენ ტე ბი, რად გან უმე ტე სად, სწო რედ ამ 
სეგ მენტს აქვს დრო ი თი რე სურ სი კონ ცენ ტრირ დეს მხო ლოდ სწავ ლა ზე და 
ტრა დი ცი უ ლი მე თო დე ბის პა რა ლე ლუ რად ეძი ოს და მა ტე ბი თი ელექ ტრო ნუ-
ლი წყა რო ე ბი. 

კვლე ვის თვის შე ირ ჩა რა ო დე ნობ რი ვი მე თო დი. სპე ცი ა ლუ რად ამ კვლე-
ვის თვის შე მუ შავ და კითხ ვა რი, რო მე ლიც ონ ლა ინ -ფორ მით მი ე წო და სა მიზ ნე 
სეგ მენტს. კითხ ვა რი მო ი ცავ და ინ ფორ მა ცი ას რეს პონ დენ ტე ბის დე მოგ რა ფი-
უ ლი მო ნა ცე მე ბის შე სა ხებ. კითხ ვა რის ამ ფორ მით შე ვე ცა დეთ გა მოგ ვევ ლი ნა 
ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის სიხ ში რე, სას წავ ლო პროგ რა მე ბის 
მი მარ თუ ლე ბა და სა ქარ თვე ლო ში პო პუ ლა რუ ლი ვებ გვერ დე ბი.

მარ თა ლი ა, კვლე ვის არე ა ლი იყო საკ მა ოდ მწი რი, კერ ძოდ შე ად გი ნა 104 
რეს პონ დენ ტი, თუმ ცა, არ სე ბულ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით, საკ მა ოდ მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი და ღი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მი ვი ღეთ. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ეს 
კვლე ვა არ მოგ ვცემს მო ნა ცე მე ბის მთლი ან ერ თობ ლი ო ბა ზე გან ზო გა დე ბის 
სა შუ ა ლე ბას, ვი ნა ი დან შერ ჩე ვის კრი ტე რი უ მი ძი რი თა დად მო ი ცავ და მხო ლოდ 
სა ახ ლობ ლო- სა ნაც ნო ბო წრეს, უმე ტეს შემ თხვე ვა ში სტუ დენ ტებს, სკო ლის 
მოს წავ ლე ებს და მცი რე რა ო დე ნო ბით, უფ რო სი ასა კის მო სახ ლე ო ბას. 

 კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი მი ე კუთ ვნე ბო-
და 18-დან 35 წლამ დე ასა კობ რივ ჯგუფს, ვი ნა ი დან სწო რედ ისი ნი იწყ ე ბენ სი-
ახ ლე ე ბის ძი ე ბას, სურთ რა ღაც ახა ლი ის წავ ლონ და სა კუ თა რი თა ვი გა მოს ცა-
დონ სხვა დას ხვა სფე რო ში, ვიდ რე ერ თი კონ კრე ტუ ლი საქ მით და კავ დნენ და 
იპო ვონ სა სურ ვე ლი პრო ფე სი ა, ან დამ კვიდ რდნენ კონ კრე ტულ დარ გში.

დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა მა ღა ლია ქა ლებ ში, 
ვიდ რე მა მა კა ცებ ში. კერ ძოდ, გა მო კითხ უ ლი ქა ლე ბის 72% მი მარ თავს გა ნათ-
ლე ბის მი ღე ბის დროს დის ტან ცი ურ მე თო დებს, ხო ლო მა მა კა ცე ბის მხო ლოდ 
28% ინ ტე რეს დე ბა მსგავ სი პრაქ ტი კით. 

გა მო კითხ უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 59.4% აცხ ა დებს, რომ უსარ გებ ლია 
დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბით, 41.6% კი აფიქ სი რებს უარ ყო ფით პა სუხს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის პრაქ ტი კის უქონ ლო ბის 
რამ დე ნი მე მი ზე ზი გა მო იკ ვე თა. კერ ძოდ:

•	 საკ მა რი სი ინ ტე რე სის არ ქო ნა;
•	 საწყ ი სი მცდე ლო ბის შემ დეგ მე თო დის მი მართ ნაკ ლე ბი ინ ტე რე სი;
•	 მე თო დის გა მო ყე ნე ბის სა ჭი რო ე ბის არ არ სე ბო ბა.
დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის წყა როდ ჩვენ 

რამ დე ნი მე სა ვა რუ დო პა სუ ხი გვქონ და და ფიქ სი რე ბუ ლი. ძი რი თა დი წყა რო ე-
ბის პრო ცენ ტუ ლი გა ნა წი ლე ბა მო ცე მუ ლია დიაგრამაზე (1)*. 
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ინფორმაციის მიღების წყარო, %
დიაგრამა 1

* ეს და მომდევნო დიაგრამები შედგენილია ავტორების გამოთვლების მიხედვით.

ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის პირ ვე ლი სა მი წყა რო აღ მოჩ ნდა ყვე ლა ზე 
პრო დუქ ტი უ ლი. შე სა ბა მი სად, სა ზო გა დო ე ბა ში დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის 
ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბის თვის სწო რედ მა თი გა მო ყე ნე ბა მიგ ვაჩ ნია მი ზან შე-
წო ნი ლად. 

რაც შე ე ხე ბა ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის ვებ გვერ დე ბის გა მო ყე ნე ბის 
პრო ცენ ტუ ლო ბას, გვაქვს შემ დე გი გა და ნა წი ლე ბა (დი ა გა რა მა 2).

ვებგვერდის გამოყენება
დიაგრამა 2
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რეს პონ დენ ტე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა იყე ნებს youtube.com-ს, 
რო გორც დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის ერ თ-ერთ სა შუ ა ლე ბას. პრო ცენ ტუ ლად 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ფიქ სირ დე ბა ენის შემ სწავ ლელ ონ ლა ინ -სა ი ტებ ზე. ასე-
ვე სა ინ ტე რე სოა skills.ge-ს გა მო ყე ნე ბის მა ღა ლი პრო ცენ ტუ ლო ბა, რაც მი უ-
თი თებს იმა ზე, რომ საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო და მრა ვალ ფე რო ვა ნი ინ ტე რე სე ბის 
მქო ნე რეს პონ დენ ტებ თან გვაქვს საქ მე. 

Youtube.com-ის გა მო ყე ნე ბის მა ღა ლი პრო ცენ ტუ ლო ბა გა მოწ ვე უ ლია 
იმით, რომ ის სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი სა ი ტი ა, რომ ლი თაც შე იძ ლე ბა ის წავ-
ლო რო გორც მნიშ ვნე ლო ვა ნი, ასე ვე სა ხა ლი სო, გა სარ თო ბი, თავ შე საქ ცე ვი. ეს 
ხსნის იმა საც, რომ რეს პონ დენ ტე ბი დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბად არ აღიქ ვა მენ 
მხო ლოდ სწავ ლე ბის შაბ ლო ნურ, დამ კვიდ რე ბულ მე თო დებს. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბა იყოს უწყ ვე ტი პრო ცე სი. 
ამის თვის სა ჭი როა გავ ზარ დოთ აუ დი ტო რი ა, რო მე ლიც აქ ტი უ რად და ინ ტე-
რეს დე ბა გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის ამ მე თო დით.

დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის სიხ ში რე წარ მოდ გე ნი ლია დი-
აგ რა მა 3-ზე:

დისტანციურად განათლების მიღების სიხშირე, %
დიაგრამა 3

დიაგრა მა ზე ჩანს, რომ გა მო კითხ ულ თა საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი იშ ვი ა თად 
იყე ნებს დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის მე თოდს, რაც სამ წუ ხა რო ა. ვფიქ რობთ, 
ახალ გაზ რდე ბის უმე ტე სო ბას ჯერ კი დევ არ აქვს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი დის ტან-
ცი უ რი სწავ ლე ბის უპი რა ტე სო ბა ან არ სჭირ დე ბა ის.

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ რეს პონ დენ ტე ბი, ძი რი თა დად, ზო გა დი ცოდ ნის მი-
სა ღე ბად იყე ნე ბენ დის ტან ცი ურ მე თო დებს. ამას ადას ტუ რებს გა მო კითხ ულ-
თა უმ რავ ლე სო ბა. და ნარ ჩენ შემ თხვე ვა ში ფიქ სირ დე ბა სხვა დას ხვა მი მარ თუ-
ლე ბა:
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ცოდნის მიღების ძირითადი მიმართულებები, %
დიაგრმა 4

ესეც ხაზს უს ვამს იმ ფაქტს, რომ დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბა ჯერ კი დევ 
არ მო ი აზ რე ბა სწავ ლე ბის ტრა დი ცი უ ლი მე თო დის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რად. 

კითხ ვა რი რეს პონ დენ ტებს აძ ლევ და იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ გა ე მიჯ ნათ 
დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის უპი რა ტე სო ბე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. გა მო კითხ-
ულ თა 50% და მე ტი, დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის სამ ძი რი თად და დე ბით მა ხა-
სი ა თე ბელ ზე მი ა ნიშ ნებს: დრო ის ეკო ნო მი ა, ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და 
მო ხერ ხე ბუ ლო ბა.  

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აუ დი ტო რი ის შე და რე ბით მცი რე ნა წი ლი მი ა ნიშ ნებს 
ნაკ ლო ვან მხა რე ებ ზე. კერ ძოდ, ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი უარ ყო ფი თი ფაქ ტო რი, 
რო მელ საც მა ღა ლი წო ნა აქვს, არის ლექ ტორ თან კო მუ ნი კა ცი ის არარ სე ბო ბა. 
ასე ვე, ხელ შე სა ხე ბი წო ნა აქვს სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბის არ ქო ნის და ნაკ ლე ბი 
აღ ქმა/ რე პუ ტა ცი ის ცვლა დებს. 

გა მო კითხ უ ლი სტუ დენ ტე ბის 55% დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის შეწყ ვე ტის 
5 ძი რი თად ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტორს გა მოჰ ყოფს: დრო ის უკ მა რი სო ბა, კურ-
სის უინ ტე რე სო ხა სი ა თი, ინ ტე რე სის გაქ რო ბა, შე უ სა ბა მო კურ სი, სი ზარ მა ცე. 

სა ინ ტე რე სო ა, ახალ გაზ რდე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა მო მა ვალ ში დის ტან-
ცი უ რი გა ნათ ლე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით. სწო რედ ამი ტომ 
ვე კითხ ე ბო დით მათ – გა ა კე თებ დნენ თუ არა არ ჩე ვანს დის ტან ცი ურ გა ნათ-
ლე ბა ზე, სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში რომ მოქ მე დებ დეს დის ტან ცი-
უ რი სწავ ლე ბის კურ სი ბა კა ლავ რი/ მა გის ტრა ტუ რა/ დოქ ტო რან ტუ რა ში. რეს-
პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ (65.5%), და დე ბი თი პა სუ ხი და ა ფიქ სი რა. 35%-ის 
ნე გა ტი უ რი პა სუ ხი კი გამ ყა რე ბუ ლია სწო რედ იმ არ გუ მენ ტე ბით, რა ზეც უკ ვე 
მი ვა ნიშ ნეთ ზე მოთ, უარ ყო ფით ფაქ ტო რებ ზე მსჯე ლო ბის დროს. 

კითხ ვა რის ბო ლო ნა წი ლი, ალ ბათ, მნიშ ვნე ლო ვა ნი საკ ვან ძო მო მენ ტი ა, 
რომ ნათ ლად ვაჩ ვე ნოთ სა კითხ ის პრობ ლე მა ტუ რო ბა სა ქარ თვე ლო ში და ანა-
ლი ზის სა შუ ა ლე ბით გა ვა კე თოთ დას კვნა და სა მო მავ ლო პროგ ნო ზე ბი. 

დი აგ რა მა 5-ზე რეს პო დენ ტებ მა 1-დან 5 ქუ ლამ დე სკა ლით შე ა ფა სეს სა-
ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ონა ლინ კურ სე ბის ხა რის ხი. პრო ცენ ტე ბი შემ დეგ ნა ი-
რად განაწილდა:
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დი აგ რა მი დან ჩანს, რომ უმე ტეს წი ლად, სა შუ ა ლო შე ფა სე ბა (3 ქუ ლა) 
ფიქ სირ დე ბა, თუმ ცა, მა ღა ლია 4 და 5 ქუ ლის წი ლიც. მთლი ა ნო ბა ში, არ სე ბუ-
ლი კურ სე ბით უკ მა ყო ფი ლოა გა მო კითხ ულ თა 23% (და ფიქ სი რე ბუ ლია 1 და 2 
ქუ ლა), ხო ლო და ნარ ჩე ნე ბი – ან ნა წი ლობ რივ ან მთლი ა ნად კმა ყო ფი ლია (და-
ფიქ სი რე ბუ ლია 3, 4, 5 ქუ ლა). რო გორც ჩანს, სწავ ლე ბის აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მით 
კმა ყო ფი ლე ბის დო ნე სა შუ ა ლო ზე ნაკ ლე ბი ა. ბუ ნებ რი ვი ა, ეს მე სი ჯი გუ ლის-
ხმობს, რომ სა ქარ თვე ლო ში დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის თვის არა საკ-
მა რი სი სა ფუძ ვე ლია შექ მნი ლი და სტუ დენ ტე ბიც არ არი ან მზად, რომ სწავ-
ლის პრო ცეს ში გა მო ი ყე ნონ ძი რი თა დად ეს მე თო დი.

დას კვნა

კვლე ვის შე დე გად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია მი ვი ღეთ დის ტან ცი უ რი 
სწავ ლე ბის პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ. პირ ვე ლი ა, ონ ლა ინ სწავ ლე ბის ცნო ბა დო-
ბის დო ნე სა ზო გა დო ე ბა ში, ნდო ბა მის მი მართ და აღი ა რე ბუ ლო ბა რო გორც 
ქვეყ ნის, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. ჯერ ჯე რო ბით არ არ სე ბობს დის ტან-
ცი უ რი სწავ ლე ბის ისე თი ბა ზა, რო მე ლიც სტუ დენ ტებს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, 
ტრა დი ცი ულ სწავ ლე ბას თან ერ თად, მი ი ღონ ცოდ ნა, რო მე ლიც თან ხვედ რა ში 
იქ ნე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მას თან. 

სტუ დენ ტე ბი მი უ თი თე ბენ ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ებ ზე, სა ი და ნაც გე ბუ-
ლო ბენ დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ. ინ ტერ ნე ტია ის ძი რი თა დი გზამ-
კვლე ვი, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც ამა თუ იმ ცნო ბი ლი ვებ გვერ დის შე სა ხებ მო-
ცე მუ ლია ინ ფორ მა ცი ა. რეკ ლა მა ჯერ ჯე რო ბით არ ას რუ ლებს მნიშ ვნე ლო ვან 
როლს დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა ში, რაც ვფიქ რობთ, ამ მე-
თო დის ნაკ ლებ ცნო ბა დო ბა ზე მი უ თი თებს.

სა ქარ თვე ლო ში, რო გორც აღ მოჩ ნდა, მხო ლოდ რამ დე ნი მე ვებ გვერ დი ა, 
რო მე ლიც სთა ვა ზობს მომ ხმა რე ბელს სა სერ თი ფი კა ტო კურ სებს, თუმ ცა, ეს 
არ არის საკ მა რი სი და სა ჭი როა მი სი მა სობ რი ვად და ნერ გვა უნი ვერ სი ტე ტებ-
შიც, რა თა სტუ დენ ტებ მა აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნონ ეს შე საძ ლებ ლო ბა.
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ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია ისე თი ადა მი ა ნე ბის თვის, რო-
მელ თაც სწავ ლის პა რა ლე ლუ რად უწევთ მუ შა ო ბა, მა შინ რო ცა დღეს დღე ო-
ბით, ბევ რი სტუ დენ ტი სა მუ შა ოს გა რე შე ვერ ახერ ხებს სწავ ლის და ფი ნან სე-
ბას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბა ხელს შე უწყ ობს ალ ტერ-
ნა ტი უ ლი გზე ბის ძი ე ბას და სტუ დენ ტი შეძ ლებს შე ღა ვა თი ა ნი ფა სე ბით და 
დრო ის მოკ ლე მო ნაკ ვეთ ში ის წავ ლოს მის თვის სა სურ ვე ლი სა გა ნი. მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ რეს პონ დენ ტე ბი ასა ხე ლებ დნენ ისეთ უარ ყო ფით ფაქ ტო რებს 
რო გო რი ცაა ლექ ტორ თან კო მუ ნი კა ცი ის არარ სე ბო ბა, ვფიქ რობთ, ის უპი რა-
ტე სო ბე ბი, რაც სწავ ლე ბის ამ ფორ მას გა აჩ ნი ა, ბევ რად ეფექ ტი ა ნი და შე დე გის 
მომ ცე მი იქ ნე ბა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მსოფ ლი ოს ბევრ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში 
ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის მე თო დი დღი თიდღე უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა, 
სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ამ მხრივ არ ცთუ ისე სა ხარ ბი ე ლო 
მდგო მა რე ო ბა ა. უფ რო მე ტიც, ზო გი ერთ და თა ნაც საკ მა ოდ მა ღა ლი დო ნის 
უნი ვერ სი ტეტ ში, სწავ ლე ბის ეს მე თო დი  ა რა  თუ და ნერ გი ლი ან ხელ მი საწ ვდო-
მი ა, არა მედ მის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბულ ნიც კი არ არი ან. ამ ვი თა რე ბას კი არ-
სე ბუ ლიႰ კა ნონ მდებ ლო ბაც ამ წვა ვებს, რო მე ლიც დღე ის მდგო მა რე ო ბით, არ-
ცთუ ისე მიმ ზიდ ვე ლად გა მო ი ყუ რე ბა.

აუ ცი ლე ბე ლია გა ტარ დეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო რე ფორ-
მე ბი, რის სა ფუძ ველ ზეც შევ ძლებთ, ფი ნან სე ბის და ზოგ ვის და მო ხერ ხე ბუ-
ლო ბის ფონ ზე მაქ სი მა ლუ რად მოკ ლე დრო ში მი ვი ღოთ გა მარ თუ ლი ელექ-
ტრო ნულ სის ტე მა. ბუ ნებ რი ვი ა, რე ფორ მის და ნერ გვას თან მოს დევს ბევ რი 
სირ თუ ლე, თუმ ცა, ეს მე თო დი აპ რო ბი რე ბუ ლია ბევრ ქვეყ ნა ში და და დე ბი თი 
შე დე გიც არ აყოვ ნებს. ამ ჟა მად ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში დის ტან ცი უ რი უნი ვერ სი-
ტე ტე ბიც ფუნ ქცი ო ნი რებს. ბევ რი მათ გა ნი დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბას სტრა ტე-
გი უ ლად მნიშ ვნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბად მი იჩ ნევს, ვი ნა ი დან ამ მომ სა ხუ რე ბის 
ერ თ-ერთ უპი რა ტე სო ბას წარ მო ად გენს იგი ვე ხა რის ხი საზღ ვარ გა რეთ სწავ-
ლის გა რე შე. 

მთა ვა რი ა, სწო რად გა ვი აზ როთ დის ტან ცი უ რი გა ნათ ლე ბის რო ლი და 
გო ნივ რუ ლად დავ ნერ გოთ ის. მხო ლოდ ამის შემ დეგ იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი 
ეფექ ტი ა ნი შე დე გის მი ღე ბა ტექ ნო ლო გი ე ბის ეპო ქა ში, რი თაც სა ზო გა დო ე ბა 
და ე უფ ლე ბა ხა რის ხი ან ცოდ ნას ნე ბის მი ე რი ად გი ლი დან.
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Distance learning method in many countries and is getting more and more popular. 
The advantage of this method is due to several factors, namely: less time spent on time 
and financial resources, flexibility and availability of the course, freedom of choice and 
mobility.

The modern education system seeks to develop technological progress that is irre-
versible. The needs of students and pupils are rapidly changing with time, which requires 
modification of the education system. The distance learning method in most of the uni-
versities of Georgia does not exist or is not actively used. Although individual universities 
have a base that can help students get an electronic knowledge, they are less informed 



220

Giga Kikoria, Sima Gachechiladze, Salome Pataridze

about it. Most of the courses on the bases of the Universities do not provide the opportu-
nity to take the certificate, which shows a low level of development of distance learning.

This article focuses on the development of distance education, the situation in the 
world and in Georgia and the attitude of the public towards this issue, which, in turn, is 
based on the findings of the December-January 2018-2019 survey conducted by authors.

In addition, the article presents the opinions, conclusions and recommendations 
of the authors concerning the implementation of distance learning activities in Georgia.
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