
       

 
ანგარიში მოამზადა განათლების კოალიციის მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის 

მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. 

ანგარიშის  შინაარსზე პასუხისმგებელია განათლების კოალიცია. ის  შესაძლოა არ გამოხატავდეს EWMI-ს, USAID-ის ან/და ამერიკის 

შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიმოხილვა მომზადებულია განათლების კოალიციის კვლევის ჯგუფის მიერ, პროექტის 

„სასწავლო დანაკარგების შესწავლა პანდემიის პირობებში“ ფარგლებში. 
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კოვიდ 19-ის გლობალურმა პანდემიამ ახალი ტიპის გამოწვევის წინაშე დააყენა განათლების სისტემები 

მთელი მსოფლიოს გარშემო. არაერთ ქვეყანაში საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მოუწიათ 

შეეწყვიტათ სასწავლო პროცესი ან/და გადასულიყვნენ სწავლების დისტანციურ თუ ჰიბრიდულ ფორმებზე. 

არსებულ ვითარებაზე პასუხი განსხვავდებოდა არა მხოლოდ ქვეყნების, არამედ ცალკეული 

დაწესებულებების დონეზეც კი, რაც ინდივიდუალური კონტექსტისა და არსებული რესურსების 

გათვალისწინებით, მაქსიმალურად ხარისხიანი  სწავლების შენარჩუნებას ისახავდა მიზნად. თუმცა, 

პროცესის ადრეულ ეტაპზევე, აქტუალური გახდა სასწავლო დანაკარგის საკითხი. თუ პანდემიამდელ 

პერიოდში ამ თემაზე საუბარი მიმდინარეობდა მხოლოდ საზაფხულო არდადეგების, ბუნებრივი 

კატაკლიზმებით და სხვა მსგავსი მოვლენებით გამოწვეული სასწავლო პროცესის შეწყვეტის კონტექსტში, 

კოვიდ 19-ის პანდემიამ სასწავლო დანაკარგი განათლების სისტემებისათვის უმნიშვნელოვანეს საკითხად 

აქცია (UNESCO, 2020). 

 

კოვიდ 19-ის პირველი ტალღა და განათლების სისტემების 
პასუხი ახალ რეალობაზე 

 

კოვის 19-ის პანდემიის საწყის ეტაპზე განათლების სისტემებმა ეტაპობრივად დაიწყეს სასწავლო პროცესის 

შეწყვეტა. კრიზისზე პირველ პასუხს სკოლების დახურვა წარმოადგენდა. შესაბამისად, თითქმის ყველა 

ქვეყანაში ადგილი ჰქონდა სასწავლო პროცესის რამდენიმე კვირიან წყვეტას. ერთი მხრივ, იმის გააზრებით, 

რომ ძველი რეალობა სწრაფად ვერ დაბრუნდებოდა და, მეორე მხრივ, გარკვეული მოსამზადებელი ეტაპის 

გავლის შემდეგ, დაიწყო სასწავლო პროცესის აღდგენა შერეული ან სრულად დისტანციური ფორმით. 

მსოფლიოს გარშემო სულ უფრო აქტიურად ფიქსირდებოდა დისტანციური სწავლების ისეთი არხების 

გამოყენება როგორებიცაა ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტი, ტელეფონი, ელექტრონული და ტრადიციული 

ფოსტა (საშინაო დავალებების გასაგზავნად) და სხვ. (Azevedo, Hasan, Goldemberg, Iqbal, & Geven). 

შესაბამისად, როდესაც საუბრობენ სასწავლო  დანაკარგზე, განარჩევენ მის სულ მცირე ორ ფორმას: 

1. სასწავლო დანაკარგი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა სასწავლო პროცესის სრულად შეწყვეტის დროს; 

2. სასწავლო დანაკარგი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა დისტანციური ან/და ჰიბრიდული სწავლების 

დროს. 

შესაბამისად, OECD გასცემს რეკომენდაციას, რომ მოხდეს სასწავლო დანაკარგის გაზომვა და შეფასება, 

როგორც სკოლების სრული დაკეტვის, ისე დისტანციური სწავლების პერიოდში, რადგანაც დანაკარგი 

სასწავლო პროცესის სრული შეწყვეტის დროს, რა თქმა უნდა, არის მასშტაბური, თუმცა სწავლების 

დისტანციური და ჰიბრიდული ფორმები სრული ხარისხით ვერ ანაცვლებს სწავლების ტრადიციულ ფორმას 

და კვლავ აქვს ადგილი სასწავლო დანაკარგს  (Hanushek & Woessmann, 2020). 
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სასწავლო დანაკარგის შესახებ ჩატარებული კვლევების 
მიმოხილვა 

 

სასწავლო დანაკარგების დეფინიცია 

ტერმინი სასწავლო დანაკარგი განიმარტება როგორც ცოდნისა და უნარების სპეფიციური დანაკარგი ან 

აკადემიურ განვითარებაში შეფერხება, რაც ძირითადად დაკავშირებულია საგანმანათლებლო პროცესის 

შეწყვეტასთან ან/და შესაძლებლობებს შორის უთანასწორობის გაღრმავებასთან. მნიშვნელოვანია 

აღინიშნოს, რომ სასწავლო დანაკარგი არ არის ერთგანზომილებიანი კატეგორია და სხვადასხვა 

განზომილებაში დანაკარგები ვარირებს მოსწავლეთა საგანმანათლებლო საფეხურის, მათი სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობისა და სხვა დემოგრაფიული ფაქტორების მიხედვით (UNESCO, 2020). 

სასწავლო დანაკარგში შესაძლებელია გამოიყოს შემდეგი კატეგორიები: 

1. აკადემიური დანაკარგები - მოიცავს კურიკულუმთან დაკავშირებულ იმ ცოდნასა და უნარებს, 

რომლებიც უნდა შეეძინა მოსწავლეს დროის გარკვეულ პერიოდში; 

2. სოციალური დანაკარგები - გულისხმობს სოციალური იზოლაციით, თანატოლებთან და 

მასწავლებლებთან ურთიერთობის შეზღუდვით მოსწავლის სოციალურ განვითარებაში 

შეფერხებას; 

3. ფსიქო-ემოციური დანაკარგები - დაკავშირებულია ყოველდღიური რუტინისა და სტაბილურობის 

რღვევით გამოწვეულ სტრესთან, არასტაბილურ გარემოსთან ადაპტირებასთან, გაურკვევლობით 

გამოწვეულ მდგომარეობასთან. 

ზემოთ დასახელებულ თითოეულ განზომილებაში დანაკარგები განსხვავებულია სხვადასხვა ასაკის, 

საცხოვრებელი ადგილის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის, ემოციური განვითარების 

მოსწავლეებში, თუმცა თითქმის ყველა კატეგორიაში ფიქსირდება თითოეული სახის სასწავლო დანაკარგი, 

ამა თუ იმ პროპორციით (UNESCO, UNICEF and The World Bank, 2020). 

 

განსხვავებები საგანმანათლებლო დისციპლინების მიხედვით 

იმის გათვალისწინებით, რომ საგანმანათლებლო სისტემებში სასწავლო დანაკარგის შეფასება 

ძირითადად დაკავშირებული იყო ზაფხულის არდადეგების დროს მოსწავლეთა საგანმანათლებლო 

მიღწევებში რეგრესის კვლევასთან, აღნიშნულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შესაძლებელი გახდა იმ 

პოტენციური დანაკარგის პროგნოზირება, რომელსაც პანდემიურ პერიოდში სკოლების დახურვა 

გამოიწვევდა. ჩატარებული კვლევების მიხედვით, საზაფხულო არდადეგებით გამოწვეული სასწავლო 

დანაკარგი უფრო მაღალია მათემატიკაში, ვიდრე კითხვაში. შესაბამისად, ივარაუდება, რომ covid 19-ის 

პერიოდშიც სასწავლო დანაკარგი უფრო მეტი იქნება მათემატიკაში. უფრო კონკრეტულად, მოსწავლეებს 

ექნებათ პროგრესის დაახლოებით 70% კითხვაში და 50% მათემატიკაში იმ პოტენციური მიღწევის დონისა, 

რომელიც მათ უნდა ჰქონოდათ რომ არა covid 19-ით გამოწვეულია სწავლების შეწყვეტა ( Kuhfeld & Tarasawa, 

2020). 
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საზაფხულო არდადეგების დროს მიღებულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული სხვა კვლევები ასევე აჩვენებს, 

რომ მოსწავლეები 2020 წლის საშემოდგომო სემესტრში სკოლაში დაბრუნდნენ იმაზე ნაკლები უნარებით, 

ვიდრე მათ ექნებოდათ რომ არა პანდემიით გამოწვეული რეალობა. განსხვავებები ფიქსირდება,  როგორც 

მათემატიკაში, ისე კითხვაში (Bielinski, Brown, & Wagner). 

აშშ-ში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ სკოლის მოსწავლეების ერთი-მესამედი მოუმზადებელი იწყებდა 

2020-2021 წლის საშემოდგომო სემესტრს. მათი მზაობის საშუალო ჩამოუვარდებოდა გასული წლების 

ანალოგურ მაჩვენებელს და განსხვავება განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო მათემატიკაში (Curriculum 

Associates Research Brief, 2020). 

სასწავლო დანაკარგი და უთანასწორობა 

სასწავლო დანაკარგები უთანასწოროდ არის განაწილებული და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ზიანი 

გაცილებით მაღალია (OECD, 2020). გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით, კოვიდ 19-

ის პანდემიამ განსაკუთრებით გაამწვავა განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხი. უღარიბესი ქვეყნების 

დაახლოებით 40%-მა ვერ შეძლო მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სათანადო მხარდამჭერი სერვისების 

შეთავაზება. შშმ მოსწავლეებმა, ზოგიერთ შემთხვევაში, ვერ მიიღეს მათზე ადაპტირებული სერვისები და 

დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლისას ნაკლებად მოხდა მათი საჭიროებების გათვალისწინება. ამავე 

ანგარიშის მიხედვით ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად გვევლინებიან მოსწავლეები დაბალი ციფრული 

უნარებით და ასევე დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლები, რომელთაც ნაკლებად ან არ 

მიუწვდებათ ხელი ციფრულ ტექნიკასა და კავშირგაბმულობაზე (United Nations, 2020). 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ მოპოვებული მასალების მიხედვით, რიგ ქვეყნებში, ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებმა არ ან ნაკლებად მიიღეს ინსტრუქციები და ახალი სასწავლო 

რესურსები, რომლებიც სპეციალურად პანდემიური პერიოდის გამოწვევების საპასუხოდ შეიქმნა მათ 

მშობლიურ ენაზე. უკეთ რომ ვთქვათ, სისტემის მიერ მოსწავლეთა უმრავლესობისათვის შეთავაზებული 

რესურსები ყოველთვის არ იყო თანაბრად ხელმისაწვდომი უმცირესობათა ენაზე (United Nations, 2020). 

გაეროს ანგარიშში ასევე საუბარია, რომ სასწავლო გარემოს სახლში გადმონაცვლებისას განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი გახდა მშობლისა და მისი მხარდაჭერის როლი. შესაბამისად, მშობლების განათლების 

დონე,  მათი ციფრული უნარები და დისტანციურ სწავლებაში ჩართვის მზაობა მნიშვნელოვანი 

პრედიქტორი აღმოჩნდა სასწავლო დანაკარგების შესაფასებლად, რადგანაც მოსწავლეებმა, რომლებიც 

იღებდნენ მშობლებისაგან დახმარებას ნაკლები სასწავლო დანაკარგი მიიღეს (United Nations, 2020). 

მთლიანობაში კი, მსოფლიო ბანკის პროგნოზის მიხედვით, კოვიდ 19-ის პანდემიის შედეგად, 

მოსალოდნელია სამი შესაძლო სცენარი საგანმანათლებლო სისტემებში: სწავლის საშუალო დონის 

შემცირება, განათლებაში უთანასწორობის ზრდა და სწავლის მიტოვების მაჩვენებლის ზრდა (United 

Nations, 2020). 
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კვლევის კონცეპტუალური ჩარჩო 
  

კოვიდ 19-ის პანდემიით გამოწვეული იმ რთული რეალობის საპასუხოდ, რომლის შინაშეც 

საგანმანათლებლო სისტემები აღმოჩნდნენ, Unesco-მ შეიმუშავა ერთგვარი ჩარჩო, რომელიც ქვეყნებს 

სასწავლო დანაკარგის მოცულობისა და მისი განაწილების შეფასების საშუალებას აძლევს. მიღებული 

მონაცემების მიხედვით, ქვეყნები ნაწილდებიან ოთხ ჯგუფში, რომელთათვისაც შეთავაზებულია 

რემედიაციისა და ინტერვენციის განსხვავებული სტრატეგიები, რათა მათ მაქსიმალურად მოკლე დროში 

და ნაკლები დანახარჯით შეძლონ სასწავლო დანაკარგების შემცირება (UNESCO, 2020). ჩარჩო საშუალებას 

იძლევა შეფასდეს სასწავლო დანაკარგის ორი განზომილება: მოცულობა ანუ დანაკარგის რაოდენობა და 

მისი განაწილება სხვადასხვა ჯგუფს შორის ანუ უთანასწორობის კომპონენტი. მიღებული შედეგების 

მიხედვით, ესა თუ ის სისტემა ხვდება ერთ-ერთი ჯგუფში შესაძლო ოთხიდან: 

 არქეტიპი 1 - მაღალი სასწავლო დანაკარგისა და დაბალი უთანასწორობის ჯგუფი; 

 არქეტიპი 2 - მაღალი სასწავლო დანაკარგისა და მაღალი უთანასწორობის ჯგუფი; 

 არქეტიპი 3 - დაბალი სასწავლო დანაკარგისა და დაბალი უთანასწორობის ჯგუფი; 

 არქეტიპი 4 - დაბალი სასწავლო დანაკარგისა და მაღალი უთანასწორობის ჯგუფი (იხილეთ 

გრაფიკი). 
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სასწავლო დანაკარგის მოცულობა 

სასწავლო დანაკარგის მოცულობა წარმოადგენს მათემატიკურად გაზომვად ცვლადს, რომელიც შეიძლება 

გამოისახოს წლებში, ქულებში, პოტენციური შემოსავლის რაოდენობაში და ა.შ. უფრო კონკრეტულად, 

სასწავლო დანაკარგი აღიწერება აკადემიიურ მოსწრებაში განსხვავებების სახით, რაც გულისხმობს ამა თუ 

იმ საფეხურზე მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების შემცირებას, სხვა ცვლადების გაკონტროლების 

პირობებში, და აკადემიურ მიღწევებში განსხვავებების სახით, როდესაც მოსწავლეთა მიერ ეროვნულ, 

ყოველწლიურ სტანდარტიზებულ გამოცდებსა და შეფასებებში მიღებული ქულები მცირდება, სკოლიდან 

გარიცხვისა და სკოლის მიტოვების მაჩვენებლებით (UNESCO, 2020). 

 დანაკარგი საკონტაქტო საათებში - კოვიდ 19-ის პირველი გამოჩენისას, საგანმანათლებლო 

სისტემების მყისიერი რეაქცია სკოლების დაკეტვა იყო. შესაბამისად, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

თითქმის ყველა ქვეყანას აქვს სასწავლო პროცესის სრულად შეწყვეტის რამდენიმე კვირიანი 

გამოცდილება. ზოგიერთ ქვეყანაში სასწავლო პროცესის შეწყვეტა მხოლოდ 1-2 კვირას გაგრძელდა, 

თუმცა იყო ისეთი შემთხვევებიც, სადაც სკოლების დაკეტვამ რამდენიმე თვეს გასტანა. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ მოსწავლეებს ამა თუ იმ სასკოლო 

დისციპლინაში ჩაუტარდათ იმაზე ნაკლები საკონტაქტო საათი, ვიდრე ჩაუტარდებოდათ რომ არა 

პანდემიური ვითარება. შესაბამისად, მათ „დაკარგეს“ ის ცოდნა-უნარები, რომლებიც უნდა 

აეთვისებინათ აღნიშნულ პერიოდში (Bielinski, Brown, & Wagner). 

 

მას შემდეგ რაც საგანმანათლებლო სისტემებმა დაიწყეს სწავლების ჰიბრიდული და დისტანციური 

ფორმების დანერგვა, სკოლებს არაერთი გამოწვევის გამკლავება მოუწიათ. უპირველეს ყოვლისა, 

უნდა აღინიშნოს, რომ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელიც შესაფერისი იყო სწავლების 

ტრადიციული ფორმის დროს ადეკვატური არ აღმოჩნდა ახალი რეალობისათვის, განსაკუთრებით 

კი დაწყებით საფეხურზე. საჭირო გახდა კლასების გაყოფა, რათა მასწავლებელი ეფექტურად 

გაძღოლოდა სასწავლო პროცესს. შესაბამისად, დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც შემცირდა 

ინდივიდუალური მოსწავლისათვის საკონტაქტო საათების რაოდენობა. გარდა ამისა, ზოგიერთ 

შემთხვევაში, სკოლებმა მიიღეს გაკვეთილის ხანგრძლივობის შემცირების გადაწყვეტილება იმ 

მოტივით, რომ დისტანციური ფორმით ჩატარებული გაკვეთილის ეფექტური ხანგრძლივობა უფრო 

ნაკლებია გაკვეთილის ტრადიციული ფორმის  ხანგრძლივობასთან შედარებით. ამავე 

განზომილებაში ასევე მოიაზრება გაკვეთილის მიმდინარეობის დაყოფა ტექნიკურ და 

შინაარსობრივ ნაწილებად. იმის გათვალისწინებით, რომ მოსწავლეებისათვის სწავლების ახალ 

ფორმაზე გადასვლა დაკავშირებული იყო გამოწვევასთან, მასწავლებელს უფრო მეტი დროის 

დათმობა უწევდა ტექნიკურ საკითხებზე, როგორებიცაა ახალი პლატფორმების ფუნქციები, 

დავალებების მიღება-გაგზავნა, ეკრანის გაზიარება და სხვ. შესაბამისად, დრო, რომელიც უნდა 

დათმობოდა კურიკულუმით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, ნაწილობრივ 

ხმარდებოდა ტექნიკური დეტალების მიმოხილვას, რაც მთლიანობაში ამცირებს სწავლა-

სწავლებაზე დახარჯულ დროს. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა განხილულ შემთხვევაში, ადგილი 

ჰქონდა სასწავლო საკონტაქტო საათების შემცირებას, რასაც მივყავართ სასწავლო დანაკარგთან 

(UNESCO, UNICEF and The World Bank, 2020). 
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 ინტერაქცია - საგანმანათლებლო მიღწევები, სხვა-ფაქტორებთან  ერთად, დამოკიდებულია 

მოსწავლე-მასწავლებლისა და მოსწავლეებს შორის ინტერაქციაზე. მოსწავლეები სწავლობენ არა 

მხოლოდ სახელმძღვანელოდან ან მასწავლებლისაგან, არამედ ერთმანეთისაგანაც, ასრულებენ 

ჯგუფურ სამუშაოებს, რითაც ივითარებენ გუნდური მუშაობის, ლიდერობის, პასუხისმგებლობათა 

განაწილების უნარებს. რაც შეეხება მასწავლებელთან ინტერაქციას, ის ასევე მოიცავს ცალკეულ 

მოსწავლესთან ინდივიდუალურ მუშაობას, განმავითარებელ შეფასებასა და უკუკავშირს, რაც 

საბოლოოდ მოსწავლის მიღწევების გაუმჯობესებას განაპირობებს. გასათვალისწინებელია, რომ 

სწავლების დისტანციურ მოდელზე გადასვლამ პრობლემები შექმნა აღნიშნული მიმართულებით. 

ზოგიერთ შემთხვევაში, მოსწავლეებს ნაკლებად ეძლეოდათ ჯგუფური მუშაობის საშუალება, ასევე 

შემცირდა მოსწავლე-მასწავლებლის ინდივიდუალური ინტერაქცია, რასაც ასევე მივყავართ 

სასწავლო დანაკარგის მოცულობის გაზრდასთან (Azevedo, Hasan, Goldemberg, Iqbal, & Geven). 

 

 კურიკულუმის დაფარვა / დაფარვის სისრულე - პანდემიური ვითარების გათვალისწინებით, 

განათლების სისტემების ნაწილს მოუწია ცვლილებების შეტანა სასწავლო კურიკულუმში. ზოგიერთ 

შემთხვევაში ცვლილებები შეეხო კურიკულუმის შინაარსიდან ისეთი საკითხების 

ამოღებას/ჩანაცვლებას, რომელთა მიღწევა კურიკულუმის ექსპერტებმა შეუძლებლად მიიჩნიეს 

დისტანციური სწავლების ფორმატში. დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც სისტემებს მოუწიათ 

კურიკულუმის მოცულობის შემცირება კალენდარული წლის მოცულობის შემცირების 

გათვალისწინებით. შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში, მოსწავლეებმა სრულად ვერ აითვისეს 

შესაბამისი საფეხურის კურიკულუმი და აქვთ დანაკარგი ამ მიმართულებით (Curriculum Associates 

Research Brief, 2020). 

 

სასწავლო დანაკარგის განაწილება 

თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემაში უთანასწორობის საკითხი აქტუალურობას არ კარგავს. 

მოსწავლეებს მათი საცხოვრებელი ადგილის, სქესის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის, ეთნიკური 

თუ რელიგიური კუთვნილების გათვალისწინებით განსხვავებულად მიუწვდებათ ხელი ხარისხიან 

განათლებაზე. კოვივ 19-ის საგანმანათლებლო სისტემაზე გავლენის შესასწავლად ჩატარებულმა 

არაერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ სასწავლო დანაკარგები უთანასწოროდ არის განაწილებული. კერძოდ, 

მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ის მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე მოსწავლეთა მეინსტრიმული 

უმრავლესობისათვის (UNESCO, UNICEF and The World Bank, 2020).  

კოვიდ 19-ის პანდემიამ გაამწვავა უკვე არსებული უთანასწორობა საგანმანათლებლო სივრცეში. 

დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლა უფრო დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის, რამაც 

ერთი-ორად გაზარდა სასწავლო დანაკარგი მათთვის. დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლის შედეგად, 

სასწავლო პროცესი უფრო მეტად გახდა დაკავშირებული საშინაო გარემოსთან და შესაბამისად 

მოსწავლისა თუ მასწავლებლის სოციალურმა, ეკონომიკურმა, დემოგრაფიულმა მდგომარეობამ უფრო 

მეტი გავლენა იქონია განათლების ხარისხზე (Schleicher, 2020). 



 
 

7 
 

 საგანმანათლებლო საფეხური და სასწავლო დისციპლინა - შვეიცარიაში ჩატარებულმა კვლევამ 

აჩვენა განსხვავებები სასწავლო დანაკარგში საგანმანათლებლო საფეხურების მიხედვით. კერძოდ,  

 ერთმანეთს შეადარეს დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა დანაკარგები მათემატიკაში, 

კითხვასა და გრამატიკაში, რის შედეგადაც აღმოჩნდა, რომ დანაკარგები უფრო მაღალია დაწყებით 

საფეხურზე ( Tomasik, Helbling, & Moser). საინტერესოა, რომ ბოლოდროინდელ კვლევებში ვხვდებით 

განსხვავებულ სურათსაც, რომლის მიხედვითაც დანაკარგები იზრდება სწავლების საფეხურის 

ზრდასთან ერთად. დაწყებით საფეხურზე შედარებით დაბალია აკადემიური დანაკარგები, თუმცა 

იზრდება სოციალური და ფსიქო-ემოციური დანაკარგები. შესაბამისად, დაწყებითი კლასის 

მოსწავლეებში უფრო მწვავედ დგას სოციალური იზოლაციით გამოწვეული პრობლემები და 

სირთულეები (Schleicher, 2020). მიუხედავად განსხვავებული შედეგებისა, შესაძლებელია 

აღმოვაჩინოთ ჩატარებული კვლევების საერთო მახასიათებელი, რაც გულისხმობს, რომ სასწავლო 

დანაკარგებს მეტ-ნაკლები მოცულობით ვხვდებით ყველა საფეხურის მოსწავლეებში, თუმცა 

საფეხურიდან საფეხურამდე განსხვავებულია დანაკარგის პროპორციული განაწილება მის 

სხვადასხვა განზომილებას შორის. საინტერესოა, რომ სასწავლო დანაკარგები ასევე 

განსხვავებულია სასწავლო დისციპლინებში. ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ დანაკარგი 

უფრო მაღალია მათემატიკაში, ვიდრე კითხვაში ( Kuhfeld & Tarasawa, 2020). 

 ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი - ევროპისა და ამერიკის რიგ ქვეყნებში ჩატარებული 

კვლევები აჩვენებს, რომ სასწავლო დანაკარგები განსაკუთრებით არის დაკავშირებული მოსწავლის 

ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. მაღალი შემოსავლის მქონე ოჯახების 

მოსწავლეებს თითქმის არ აქვთ ან საკმაოდ მცირე სასწავლო დანაკარგი აქვთ, მაშინ როდესაც 

დაბალი შემოსავლის მქონე მოსწავლეები განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებს წარმოადგენენ. 

ხშირ შემთხვევაში ამ ჯგუფის მოსწავლეებს ხელი არ მიუწვდებათ ხარისხიან ინტერნეტზე, არ აქვთ 

პირადი მოხმარების კომპიუტერული მოწყობილობა, უწყვეტი ელექტროენერგია. ხშირად ვხვდებით 

პირადი ფიზიკური სივრცის არარსებობის პრობლემას, რაც გულისხმობს სახლში მათთვის 

იზოლირებული სივრცის არქონას, რომელიც შეუძლიათ რომ ონლაინ სწავლებისათვის 

გამოიყენონ. ეს კი მათ, სხვა მოსწავლეებთან შედარებით, არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს 

(United Nations, 2020). 

 ეთნიკური უმცირესობები - კოვიდ 19-ით გამოწვეული პანდემიური ვითარების დროს, 

საგანმანათლებლო სისტემები, ზოგიერთ შემთხვევაში, ორიენტირებულნი იყვნენ მოსწავლეთა 

მეინსტრიმულ უმრავლესობაზე. არსებული კრიტიკული სიტუაცია, ყველა შემთხვევაში, არ 

იძლეოდა თანასწორობის პრინციპის დაცვის საშუალებას. შესაბამისად, ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლები, რომელთა მშობლიური ენა განსხვავდებოდა სახელმწიფო ენისაგან, 

დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, რადგანაც მათ მშობლიურ ენაზე თანაბრად არ 

მიუწვდებოდათ ხელი ახალი ტიპის სასწავლო მასალებზე, ონლაინ სწავლების გზამკვლევებზე და 

ა.შ., რის გამოც შეცვლილ რეალობასთან ადაპტაცია უფრო დიდ გამოწვევად იქცა მათთვის (United 

Nations, 2020). 

 ინკლუზიურობა - უთანასწორობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი დაკავშირებულია 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

მოსწავლეებთან, რადგანაც დისტანციური სწავლების დროს ინკლუზიური განათლების მიდგომების 

ინტეგრირება ახალი ტიპის სასწავლო პრაქტიკებში მნიშვნელოვანი გამოწვევა აღმოჩნდა რიგი 
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სკოლებისათვის. ამ ჯგუფის მოსწავლეებისათვის გამოიკვეთა ადაპტირებული სერვისების 

მიწოდების საჭიროება, თუმცა სისტემის მხრიდან რეაგირება ყველა შემთხვევაში არ იყო დროული. 

შესაბამისად, სასწავლო დანაკარგი უფრო მეტია მოსწავლეთა სხვა ჯგუფებთან შედარებით 

(Schleicher, 2020). 

ზემოთ დასახელებული ფაქტორების გარდა, კვლევები აჩვენებს, რომ სასწავლო დანაკარგის უთანასწორო 

განაწილება ასევე დაკავშირებულია მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებასთან. მაღალი აკადემიური 

მოსწრების მქონე მოსწავლეებისათვის სასწავლო დანაკარგი ნაკლებია. აქ ასევე გასათვალისწინებელია 

მოსწავლეთა კომპიუტერული უნარები, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახდა ახალი ტიპის სწავლების 

დროს ( Kuhfeld & Tarasawa, 2020). დამატებით, ცხრილში N1 მოცემულია ყველა ის ძირითადი ფაქტორი, რაც 

გავლენას ახდენს სასწავლო დანაკარგის უთანასწორო განაწილებაზე.  

სასწავლო დაკანარგის გრძელვადიანი ეფექტის შეფასება 
 

განათლების სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ დანაკარგის მოცულობა დაკავშირებულია  სწავლის 

შეწყვეტის ხანგრძლივობასთან. რაც უფრო დიდხანს წყდება სწავლების პროცესი სკოლაში, მით უფრო 

იზრდება სასწავლო დანაკარგები. ეს კი, რემედიაციის პროგრამების გარეშე, ძირეულ და გრძელვადიან 

გავლენას ახდენს ქვეყნების ეკონომიკასა და განვითარებაზე. როდესაც მოსწავლეები ვერ აღწევენ იმ 

ცოდნასა და უნარს, რომელიც უნდა შეეძინათ სტაბილურ საგანმანათლებლო გარემოში, ეს გრძელვადიან 

პერსპექტივაში გავლენას ახდენს მათი ცხოვრების ხარისხზე, დასაქმებაზე, შემოსავალსა და ა.შ. (OECD, 

2020). მსოფლიო ბანკის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ კოვიდ 19-ით გამოწვეული სასწავლო დანაკარგი 

საშუალოდ მერყეობს 0.3-დან 0.9-წლამდე, მხოლოდ პანდემიის პირველი ტალღის დროს (Azevedo, Hasan, 

Goldemberg, Iqbal, & Geven). OECD-ის ანგარიშის მიხედვით კი პანდემიიის პირველი ტალღით გამოწვეული 

დანაკარგი მოასწავებს 3%-ით უფრო დაბალი სახელფასო შემოსავლის გამომუშავებას ამჟამინდელი 

მოსწავლეების კოჰორტაში (OECD, 2020). 

OECD-ის ანგარიშის მიხედვით, გერმანიაში ჩატარებულმა მშობელთა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ დღის 

განმავლობაში მოსწავლეების მიერ სკოლასთან დაკავშირებულ აქტივობებზე დახარჯული დრო შემცირდა 

7.4-დან 3.6 საათამდე. ამავე დროს, ტელევიზორთან, კომპიუტერულ თამაშებთან, მობილურ ტელეფონთან 

(არა სასწავლო მიზნით) გატარებული დროის ხანგრძლივობა გაიზარდა 5.2 საათამდე. ასევე  შემცირდა 

მასწავლებლისა და მოსწავლის ინდივიდუალური კონტაქტის დრო. შესაბამისად, OECD-ის ანგარიშში 

აღნიშნულია, რომ სასწავლო შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად შემცირდა პანდემიურ პერიოდში და ეს 

რეგრესი განსაკუთრებით შესამჩნევია მოწყვლადი ჯგუფების შემთხვევაში (Hanushek & Woessmann, 2020). 

ამავე ანგარიშში საუბარია, რომ სკოლის ყოველი დამატებითი წელი საშუალოდ ინდივიდის შემოსავალს 

ზრდის 7.5-10%-მდე. სხვა სიტყვებით ეს ნიშნავს, რომ სასწავლო წლის 1/3-ის დაკარგვა ინდივიდის 

შემოსავლის 3%-ით შემცირებას წინასწარმეტყველებს  (Hanushek & Woessmann, 2020). 
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