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მოკლე შინაარსი 

წინამდებარე ანგარიშის მიზანია 2009 წელს საქართველოში ჩატარებული მოსწავლეთა 
საერთაშორისო შეფასების პროგრამის  (PISA) მეშვეობით მოპოვებული მონაცემების  შესწავლა  
სკოლამდელი, დაწყებითი და საშუალო განათლების ეროვნული პოლიტიკის შემუშავების 
ხელშეწყობის მიზნით.   

აკადემიური მოსწრება PISA-ს ტესტის მიხედვით

2009 წლის PISA+-ის ანგარიშმა ცხადყო, რომ საქართველოში მოსწავლეების მხოლოდ 38%-მა 
იცის წერა-კითხვა ცხოვრებაში პროდუქტიულად მონაწილეობისათვის საჭირო საბაზისო დონეზე 
ან მის ზემოთ. შესაბამისად, მოსწავლეთა უმეტესობა საბაზისო დონეზე ცუდად კითხულობს. 

მათემატიკაში მოსწავლეების 40%-ზე მეტი ვერ პასუხობს კითხვებს ნაცნობ კონტექსტში, ვერ 
საზღვრავს ინფორმაციას და ვერ ატარებს მარტივ მოქმედებებს. მოსწავლეების მხოლოდ 31.2%-
მა იცის მათემატიკა საბაზისო დონეზე, რის საფუძველზეც იწყება მათემატიკის სამომავლო 
განვითარებაში გამოყენებისათვის საჭირო უნარების გამოვლენა. 

რაც შეეხება საბუნებისმეტყველო საგნებს, მოსწავლეების მხოლოდ 34%-ს აქვს მცირეოდენი 
საბაზისო ცოდნა, როდესაც იწყება იმ სამეცნიერო კომპეტენციების დემონსტრირება, რომლებიც 
მათ საშუალებას აძლევს აქტიური მონაწილეობა მიიღონ  მეცნიერებასა და ტექნოლოგიასთან 
დაკავშირებულ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში. კითხვას, მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო 
საგნებში ცოდნის დაბალი დონის მიუხედავად, საქართველოში მცირე განსხვავება შეინიშნება 
სკოლებს შორის. რაც ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა სკოლებს შორის მხოლოდ უმნიშვნელო 
საგანმანათლებლო უთანაბრობა არსებობს. 

რადგან საქართველოს განათლების სტრატეგიის ძირითადი მიზანი არის თითოეული მოქალაქის 
უზრუნველყოფა პოტენციალის სრული რეალიზაციის შესაძლებლობით განურჩევლად ასაკისა, 
ეთნიკური წარმომავლობის ან სოციალური სტატუსისა, მნიშვნელოვანია PISA-ს კვლევის დაბალი 
შედეგების გაანალიზება. მოსწავლეების დაბალი მიღწევების მიზეზებისა  და განათლების 
გაუმჯობესების ფაქტორების განსაზღვრა ხელს შეუწყობს ქვეყანაში განათლების გაუმჯობესების 
საუკეთესო პოლიტიკის განსაზღვრას.   

არათანაბარი მოსწრების კვლევა

ეს კვლევა ორიენტირებულია იმ ცვლადების განსაზღვრაზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ 
აკადემიური მოსწრების თანაბრობაზე. ჩვენ გამოვყავით ყველაზე მნიშვნელოვანი ასეთი 
ცვლადები: სქესი, სკოლის მდებარეობა, ლინგვისტური საფუძველი, სასწავლო მასალა და 
სკოლამდელ განათლებაში ჩართულობა. 

PISA-ს კვლევის მიხედვით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისა და დამოუკიდებელი 
სახელმწიფოების თანამეგობრობის1 ქვეყნებში გოგონების მოსწრება უფრო მაღალია, ვიდრე 
ბიჭების. საქართველოში PISA-ს კვლევის მიხედვით გოგონებმა   ბიჭებს საშუალოდ 61 ქულით 
გაუსწრეს კითხვაში. ეს განსხვავება ბიჭებსა და გოგონებს შორის შეინიშნება საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებსა და კითხვაში, მაგრამ არა მათემატიკაში, სადაც ბიჭებსა და გოგონებს ერთნაირი 
მოსწრება აქვთ.  

რაც შეეხება სკოლის მდებარეობას, მონაცემები ცხადყოფს, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი 
განსხვავება დიდ ქალაქებსა და სხვა ადგილებს შორის. დიდი ქალაქების მცხოვრები მოსწავლეების 
აკადემიური მოსწრება უფრო მაღალია, ვიდრე იმ ბავშვებისა, რომლებიც პატარა ქალაქებსა და 

1  ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების თანამეგობრობა (შემდგომში (ცაე/დსთ 
ქვეყნები) 
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სოფლებში ცხოვრობენ. გარდა სკოლის მდებარეობისა, მოსწავლეთა მიღწევებზე დიდი გავლენა 
აქვს ენობრივ საფუძველს: მოსწავლეებს, რომლებიც სახლში ქართულად არ ლაპარაკობენ, 
თანატოლებთან შედარებით დაბალი შედეგები აქვთ არა მხოლოდ კითხვაში, არამედ მატემატიკასა 
და საბუნებისმეტყველო საგნებშიც. 

ჩვენ ასევე შევისწავლეთ სასწავლო მასალების ქონის გავლენა მოსწავლეთა მიღწევებზე. თუნდაც 
განსხვავება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არ არის, მოსწავლეები, რომლებსაც სათანადო 
სახელმძღვანელოები აქვთ, უფრო უკეთ სწავლობენ, ვიდრე ისინი, რომლებსაც არ აქვთ. 

სკოლამდელი დასწრება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აკადემიური მოსწრების მიხედვით 
განსხვავებების განმარტებისათვის. მონაცემების მიხედვით მოსწავლეები, რომლებიც სულ მცირე 
ერთი წელი მაინც დადიოდნენ სკოლამდელ დაწესებულებაში, სხვებზე უკეთ სწავლობენ. 

აკადემიურ მოსწრებაზე გავლენის მქონე მოსწავლისა და სკოლის ფაქტორები

ლიტერატურის მიმოხილვის და მეორადი მონაცემების ანალიზის შედეგად გამოვლინდა 
მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებაზე გავლენის მქონე შემდეგი ფაქტორები:

მიკროდონეზე:
 • არაქართულენოვანი სახელმძღვანელოებისა და წიგნების ნაკლებობა;
 • მასწავლებლების კვალიფიკაცია, განსაკუთრებით ენის ცოდნაში; 
 • მასწავლებლების საქმიანობა საკლასო ოთახში; 
 • მოსწავლეების სასწავლო დრო. 

მაკროდონეზე: 
 • განათლებაზე დანახარჯების დაბალი დონე; 
 • საშუალო განათლების მრავალფეროვნების ნაკლებობა, კერძოდ, პროფესიული და ტექნიკური 

საგანმანათლებლო პროგრამების თითქმის არარსებობა; 
 • ქვეყნის ლინგვისტური მრავალფეროვნება; 
 • სასწავლო პროგრამის შინაარსი, მათ შორის, მოთხოვნის სხვადასხვა დონე PISA-ს ტესტებთან 

შედარებით; 
 • სკოლის ავტონომიის დონე.2

PISA-სა და PISA+-ის ქვეყნებს შორის, საქართველოში წარმოდგენილია ერთ-ერთი უდიდესი 
განსხვავება კითხვის შედეგებში გენდერული ნიშნის მიხედვით. დანარჩენი ცვლადების კონტროლის 
პირობებში საბოლოო მოდელის გენდერული კოეფიციენტი არის 31.8. ეს სხვაობა არის მთელი 
სასკოლო წლის განსხვავების ეკვივალენტური, რომელიც ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 
განვითარების  ორგანიზაციის3 შეფასების მიხედვით  39 ქულას წარმოადგენს  (2009).

დაკვირვების შედეგად გაირკვა, რომ იმ ოჯახის ბავშვები, რომლებიც  კულტურული კუთვნილების 
მიხედვით ახდენენ  ინვესტირებას (როგორიცაა წიგნები და ხელოვნება), უკეთ სწავლობენ, 
ვიდრე მათი თანატოლები. თუმცა მატერიალური კეთილდღეობა (არა კულტურულ საკითხებთან 
მიმართებით) ნეგატიურად ასოცირდება აკადემიურ მოსწრებასთან. ამ მხრივ საქართველოს 
შედეგი  სპეციფიკურია სხვა ქვეყენებთან შედარებით. 

როდესაც დირექტორების ინდივიდუალური მონიტორინგის პოლიტიკა ვერ აუმჯობესებს 
შედეგებს,  მასწავლებლების კლასებში არსებული პრობლემების მოგვრებისადმი დირექტორების 
მიდგომას დადებითი გავლენა აქვს მოსწავლეების შედეგებზე. 

2 2011 წელს შემოღებულმა ახალმა სასწავლო პოგრამამ საშუალება მისცა მასწავლებლებს დამოუკიდებლად 
შეემუშავებინათ საკლასო მასალის 40%. სკოლის ავტონომიამ სასწავლო პროგრამის შექმნის თვალსაზრისით დადებითი 
გავლენა მოახდინა  შედეგებზე  სხვა ქვეყნებში. 2009 წლის პროგრამა ამგვარი ავტონომიას არ იძლეოდა. 

3 (შემდგომში ეთგო)
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აკადემიურ მოსწრებაზე  გავლენის მქონე ფაქტორები სისტემის დონეზე 

სკოლის მახასიათებლები, მათ შორის: კლასის ზომა, კლასში დარჩენის მაჩვენებელი და ქალი 
მასწავლებლის პროცენტულობა, როგორც ჩანს, მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს კითხვაში 
მიღებულ ქულებზე და, ამდენად, აღარ არის შემდგომი ანალიზის საგანი.  

სკოლის შერჩევის ცვლადები PISA-ს მეთოდოლოგიაში, მათ შორის, მთლიანი და კერძო 
განათლებაში ჩართულობის მაჩვენებლები და ტექნიკურ პროფესიულ განათლებასა და ტრენინგში 
ჩართულობის მაჩვენებელი პოზიტიურ გავლენას ახდენს სასწავლო მიღწევებზე. შესაბამისად, ეს 
წაახალისებს განათლების პოლიტიკის მესვეურთ, გაზარდონ კერძო სკოლებისა და ტექნიკური ან 
პროფესიული პროგრამების რაოდენობა და შეამცირონ იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც 
არ დადიან სკოლაში.  

სასკოლო რესურსების არსებობა, როგორც ჩანს, პოზიტიურ კორელაციაშია მოსწავლეების 
აკადემიურ მოსწრებასთან. ამდენად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ განათლებაზე დანახარჯების 
ზრდა გააუმჯობესებს შედეგებს სკოლებში, თუმცა, საერთაშორისო ლიტერატურიდან არ ჩანს 
პირდაპირი კავშირი განათლებაზე გაწეულ ხარჯებსა და ტესტში მიღებულ ქულებს შორის.  

ცენტრალიზებულ სისტემებს, სადაც სკოლებს მცირე ავტონომია აქვთ მასწავლებლების 
დაქირავების ან სახელმძღვანელოების არჩევის თვალსაზრისით, ძირითადად, უფრო დაბალი 
ქულები აქვთ ტესტებში. ანგარიშვალდებულების ცვლადები, მათ შორის ტესტირებების ჩატარების 
და მასწავლებლების საქმიანობის მართვის სასკოლო პოლიტიკა, როგორც ჩანს, უარყოფით 
გავლენას ახდენს ტესტის ქულებზე. 

სასკოლო კითხვარის მეშვეობით შეგროვებული PISA-ს ცვლადების გავლენა შესაბამისობაშია 
ეთგო-სა და იუნისეფის სხვა, ლიტერატურაში მოცემულ, ინფორმაციასთან. თუმცა, ეს მეორადი 
ანალიზი ხაზს უსვამს საქართველოსათვის დამახასიათებელ ზოგიერთ ფაქტორს: 

 • განსხვავება გენდერული ნიშნის მიხედვით გოგონების სასარგებლოდ; 

 • კერძო განათლების დაბალი მიწოდება;

 • ნაკლებად განვითარებული პროფესიული/ტექნიკური განათლების პროგრამები; 

 • განათლების დაბალი ბიუჯეტი;

 • მასწავლებელთა ასაკობრივი პრობლემა.

ზემოთ მოცემული დასკვნების საფუძველზე შესაძლებელია რიგი პოლიტიკის რეკომენდაციების 
წარდგენა. 

პოლიტიკის რეკომენდაციების მიმოხილვა 

1. სკოლამდელი და ადრეული ასაკის ბავშვთა განათლების განვითარება;

2. სკოლამდელი განათლების უზრუნველყოფა საქართველოში მცხოვრები ძირითადი  ეთნიკური 
უმცირესობების ენებზე (რუსული, სომხური, აზერბაიჯანული), დაწყებით განათლებაზე 
გადასვლისა და ქართულ ენაზე სწავლის ხელშეწყობის მიზნით;

3. ახალი სასწავლო პროგრამის შემოღების ხელშეწყობა და მონიტორინგი (განახლდა 2010 წელს); 

4. მოსწვლეების მიერ სკოლის გაცდენებთან ბრძოლის სტრატეგიების შემუშავება და 
მოსწავლეების სკოლაში სიარულის მოტივირება; 

5. აბსენტიზმის (სკოლაში არ სიარულის) მიზეზების კვლევა, რათა გაირკვეს  არის თუ არა 
სკოლის შიდა ან განათლების ხარისხის სისტემური საკითხები ძირითადი გამომწვევი ფაქტორი  
თუ  მოსწავლეთა დასწრებაზე გავლენას ახდენს სკოლის გარეთ არსებული საკითხები; 
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6. ქართული ენის სირთულისა და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის 29% 
ოჯახში ქართულად არ საუბრობს, მეტი დრო უნდა დაეთმოს ენის სწავლა/სწავლებას და, 
განსაკუთრებით, კითხვას  დაბალ კლასებში; 

7. დაბალ კლასებში სწავლება უმნიშვნელოვანესია განათლების ხარისხისათვის და მისი 
მონიტორინგი უნდა ხდებოდეს დაბალ კლასებში კითხვისა (EGRA) და  მათემატიკის შეფასებით  
(EGMA);

8. ტრენინგებით უზრუნველყოფის პარალელურად მასწავლებლის სტატუსის გადამოწმება 
კომპეტენციის, მოტივაციისა და ადეკვატური სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით, რაც 
მოსწავლეთა ხარისხიანი განათლების საწინდარია;

9. მასწავლებლების ხელფასისა და საკლასო ოთახში მოსწავლეთა რაოდენობის განმსაზღვრელი 
პოლიტიკის გადახედვა; 

10. განათლებისთვის უფრო მაღალი ბიუჯეტის გამოყოფა და მისი სტრუქტურის გადასინჯვა 
მასწავლებლის ხელფასის გაზრდისა  და/ან ხარისხის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული 
ხარჯების გაზრდის შესაძლებლობის მოძიების მიზნით, როგორიცაა: სასკოლო წიგნები,  
ტრენინგი და სასკოლო ინფრასტრუქტურა; 

11. კერძო განათლების წახალისება; 

12. ტექნიკური და პროფესიული განათლების პროგრამების შემუშავება; 

13. ყველა  ბავშვის უზრუნველყოფა ადაპტირებული სასკოლო სახელმძღვანელოებით (იმ ენაზე, 
რომელზეც სწავლობს);

14. 2008 წლის კონფლიქტის შედეგად დაზიანებული სკოლების რეაბილიტაცია, უკეთესი 
აღჭურვილობისა და ადეკვატური სასწავლო მასალის, მათ შორის, ლაბორატორიებისა და 
ბიბლიოთეკების უზრუნველყოფის გზით;

15. სასკოლო გარემოს მონიტორინგი ძალადობის ნებისმიერი ფორმის პრევენციის მიზნით; 

16. მასწავლებლების წახალისება ბავშვებში კრიტიკული აზროვნების გასავითარებლად და 
მათთვის ტრენინგების ჩატარება;

17. ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების პროგრამების განვითარება მოსწავლეთა 
განათლებისა და მასწავლებელთა ტრენინგის დაწესებულებების და აღჭურვილობის 
გაუმჯობესების მიზნით. 
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თავი I  
საქართველოს განათლების სისტემის მიმოხილვა 

შესავალი 

საქართველო სამხრეთ კავკასიაში მდებარე ქვეყანაა. მან დამოუკიდებლობა 1991 წელს, საბჭოთა 
კავშირის დაშლის შემდეგ მოიპოვა. 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ქვეყანაში დიდი 
პოლიტიკური ცვლილებები მოხდა და განხორციელებულმა რეფორმებმა ეკონომიკური ზრდა 
განაპირობა. თუმცა, 2008 წლის შეიარაღებულმა კონფლიქტმა მნიშვნელოვნად შეაფერხა 
დაწყებული ეკონომიკური გაუმჯობესება. კონფლიქტის გავლენა მნიშვნელოვანი იყო, მან 15,912 
ადამიანის იძულებით გადაადგილება და ინფრასტრუქტურის, მათ შორის, სკოლების დაზიანება 
გამოიწვია.

საქართველო მრავალენოვანი და მრავალეთნიკური ქვეყანაცაა. ის არის 26 ეთნიკური ჯგუფის 
სამშობლო, დომინანტური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები ქართველები არიან, ხოლო 
ყველაზე გავრცელებულ ეთნოსებს აზერბაიჯანლები, სომხები, რუსები, აფხაზები, ოსები, 
ბერძნები, ებრაელები და იეზიდი ქურთები წარმოადგენენ. მოსახლეობის დაახლოებით 30% 
საუბრობს არაქართულ ენაზე, რომელიც მათთვის მშობლიურია. საქართველოში გარდა 
ქართულისა, საუბრობენ რუსულად (9%), სომხურად (7%), აზერბაიჯანულად  (6%) და სხვა 
ენებზე (7%).4 სახელმწიფო ენა ქართულია, მაგრამ ზოგადი განათლების შესახებ კანონის  IV 
მუხლის თანახმად, ეთნიკურ უმცირესობებსაც აქვთ უფლება საშუალო სკოლაში საკუთარ ენაზე 
ისწავლონ.

სასკოლო სისტემის ორგანიზაცია

2005 წლის კანონმა ზოგადი განათლების შესახებ დაადგინა 12 წლიანი სასკოლო განათლება და 
იგი სავალდებულო გახადა 5 წლის ასაკიდან. საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემა იყოფა 
სამ ეტაპად: დაწყებითი განათლება (1-6 კლასი), საბაზისო განათლება, ანუ დაბალი საშუალო  (7-9 
კლასი) და მაღალი საშუალო (10-12 კლასი). ოფიციალური პროფესიული განათლება და სწავლება 
იყოფა ორ ეტაპად: საწყისი პროფესიული განათლება (მოსწავლეობა), უმაღლესი პროფესიული 
განათლება და სწავლება. 

საქართველოს განათლების სისტემის ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელია განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრი ოთხ მოადგილესთან ერთად. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორები

საქართველოს წიგნიერების ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს: წიგნიერების მაჩვენებელი მოზრდილებს 
შორის (15 წელი და მეტი) 99.7%-ია ქალებსა და 99.8% მამაკაცებში, როდესაც ახალგაზრდებში (15 
– 24 წელი) წიგნიერების კოეფიციენტი არის 99.9% გოგონებსა და 99.8%  ბიჭებში.5

იუნესკოს დეფინიციის მიხედვით, წიგნიერება არის „სხვადასხვა კონტექსტებთან ასოცირებული 
ბეჭდვითი და წერილობითი მასალის აღქმის, გაგების, ინტერპრეტირების, შექმნის, გადაცემის, 
გამოთვლის და გამოყენების შესაძლებლობა. წიგნიერება მოიცავს უწყვეტ სწავლას, რომელიც 
ადამიანებს ეხმარება მიზნების მიღწევაში, ცოდნისა და პოტენციალის განვითარებასა და თემსა 
და საზოგადოებაში სრულყოფილ მონაწილეობაში“. ამ დეფინიციის მიხედვით და წიგნიერების 
მაღალი კოეფიციენტების გათვალისწინებით, საქართველოს მოსწავლეებს კარგი შედეგი 

4 L’aménagement linguistique dans le Monde, Université de Laval. იხილეთ: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/
5 UNESCO სტატისტიკის ინსტიტუტი  (UIS), UIS-ის სტატისტიკა მოკლედ: განათლების ყველა დონის პროფილი: 

საქართველო. UIS -ის მონაცემთა ცენტრი, (2009). იხილეთ: http://stats. uis.unesco.org/unesco/TableViewer/ document.
aspx?ReportId=121&IF_ Language=eng&BR_Country=2720&BR_ Region=40505
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უნდა ეჩვენებინათ  PISA-სა და სხვა საერთაშორისო შეფასებებში, მიუხედავად ცენტრალური 
და აღმოსავლეთ ევროპისა და დამოუკიდებელი თანამეგობრობის ქვეყნების საერთაშორისო 
კვლევებში მიღებული დაბალი რეიტინგისა.  შესაბამისად, საჭიროა ამ შეუთავსებლობის უფრო 
საფუძვლიანი შესწვლა.

2009 წელს საქართველოში დაწყებით სკოლაში ჩართულობის წმინდა მაჩვენებელი იყო თითქმის 
100% განურჩევლად სქესისა, ასეთივე იყო დაწყებითიდან საშუალო განათლებაზე გადასვლის 
მაჩვენებელი.6 მიუხედავად ამ დადებითი ინდიკატორებისა, ბავშვთა უფლებების კომიტეტმა 
შეშფოთება გამოთქვა განათლების შემდგომ ეტაპზე  სწავლის მიტოვების მაღალი მაჩვენებლის 
გამო, განსაკუთრებით სოფლად.7 ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ძირითადი 
ინდიკატორების მიმოხილვა.

ცხრილი 1: განათლების ძირითადი ინდიკატორები 

საქართველო                              წელი
განათლებაზე გაწეული დანახარჯები, როგორც მთლიანი სახელმწიფო დანახარჯის 
პროცენტი (%) 7.7 (2009)

საშუალო განათლებაზე  გაწეული დანახარჯები, როგორც განათლებაზე გაწეული 
მთლიანი დანახარჯის პროცენტი (%) 29 (2011)

სკოლამდელ განათლებაში ჩართულობის მთლიანი მაჩვენებელი (GER) (%) 57.9 (2008)

სკოლაში ჩართულობის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაწყებითი საფეხურიდან 
დაბალ საშუალომდე (წლები) 9.5

კერძო საშუალო სკოლებში ჩართულობის  პროცენტი (%) 6.4 (2009)

დაბალი საშუალო (საბაზო) განათლების დასრულების მთლიანი მაჩვენებელი 
ყველა პროგრამის მიხედვით  (%) 94.5

მოსწავლე/მასწავლებლის თანაფარდობა საშუალო სკოლებში 7.5

დატრენინგებული მასწავლებლების მთლიანი პროცენტი დაბალ საშუალო (საბაზო) 
საფეხურზე (%) 94.5 (2009)

მოზრდილების  (15+) წიგნიერების მთლიანი მაჩვენებელი (%) 99.7

ახალგაზრდების  (15-24) წიგნიერების მთლიანი მაჩვენებელი (%) 99.8

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) ერთ სულზე, PPP (მსყიდველობითი უნარის 
პარიტეტი) – (მუდმივი  2005 საერთაშორისო $) 4,319

მოსახლეობის წლიური ზრდის კოეფიციენტი (%) 0.68 (2011)

სოფლის მოსახლეობა (%) 47.2

ტექნიკური/პროფესიული პროგრამების პროცენტული მაჩვენებელი საშუალო 
განათლებაში (%) 0.15% (2009)

წყარო: UNESCO Edstats-ის ვებგვერდი, ნოემბერი 2013.

როგორც ამ ცხრილიდან ჩანს, ძალიან ცოტა მოსწავლეა ჩართული პროფესიულ განათლებაში. 
მოსწავლეების დონისა და საქართველოს შრომის ბაზრის საჭიროებების გათვალისწინებით 
პროფესიული განათლებისა და სწავლების პროგრამები ბევრად უფრო განვითარებული უნდა 
იყოს.  

6 UNESCO, მსოფლიო მონაცემები განათლების შესახებ, 2010/2011.
7 განახლებული ინფორმაცია საქართველოში ბავშვების მდგომარეობის შესახებ , UNICEF, 2011.იხილეთ:  

http://unicef.ge/index.php?m=114
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მასწავლებლები

დაწყებითი სკოლის მასწავლებლებს, ჩვეულებრივ,  ბაკალავრის დიპლომი აქვთ, როდესაც უფრო 
მაღალი საფეხურის პროგრამები ყველა დონისათვის ამზადებენ მასწავლებლებს. მასწავლებლები 
სულ მცირე ოთხწლიან განათლებას იღებენ საბაკალავრო პროგრამების მეშვეობით და მათ 
მოეთხოვებათ სკოლაში მუშაობის გამოცდილება სამიდან ექვს თვემდე, სპეციალობის მიხედვით. 
სწავლის დამთავრებისათვის მათ უნდა ჩააბარონ ორიდან ოთხამდე სახელმწიფო გამოცდა და 
წარმოადგინონ საბოლოო საბაკალავრო ნაშრომი. დაწყებითი სკოლის მასწავლებლები ძირითადად 
ქალები არიან, თუმცა, მამაკაცი მასწავლებლების რაოდენობა   იზრდება განათლების უფრო მაღალ 
საფეხურებზე.  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით 2009/2010 წლებში იყო 
79,891 ზოგადი განათლების მასწავლებელი, მათ შორის  68,587 - ქალი. მასწავლებლების საშუალო 
ასაკი არის 40-45 წელი.8

განათლების სისტემაში კერძო სექტორი 1990-იანი წლებიდან შევიდა. კერძო სკოლებში ჩართულობის 
მაჩვენებელი 2001 წელს დაფიქსირებული  2.4% -დან  6.4% -მდე გაიზარდა 2009 წლისათვის. 

ინფრასტრუქტურა

1990-იანი წლების არასტაბილურობამ და 2008 წლის კონფლიქტმა სკოლის შენობები მწყობრიდან 
გამოიყვანა. ინფრასტრუქტურის პრობლემების მოსაგვარებლად არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა 
სკოლების რეაბილიტაციის მიმართულებით, პრეზიდენტის სახელმწიფო პროგრამის - „იაკობ 
გოგებაშვილი - საქართველოს საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია“  ფარგლებში.9 ამ პროგრამის 
ფინანსური მხარდაჭერით სკოლების შენობების აღდგენასა და სარემონტო სამუშაოებზე 390 
მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა 2007 – 2011 წლებში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
მონაცემებით 2009/2010 აკადემიურ წელს რეგისტრირებული იყო 2,462 ზოგადი განათლების 
სკოლა. 

ბოლოდროინდელი რეფორმები და სტრატეგიები 

ბოლო წლებში განხორციელებული ძირითადი რეფორმა არის 2005 წლის კანონი ზოგადი 
განათლების შესახებ, რომელმაც დეცენტრალიზებულ მართვის სისტემაზე გადასვლა დააჩქარა. 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ახლა მეტი ავტონომია აქვთ სასწავლო პროგრამების 
მოსწავლეების საჭიროებებზე მორგების თვალსაზრისით. 2006 წლის აპრილში შექმნილმა 
ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრმა 2010 წელს დაასრულა მუშაობა ახალ 
პროგრამასა და სახელმძღვანელოებზე, რომლებიც ხელს უწყობენ ინტერაქტიულ განათლებას  
მექანიკურად ფაქტების დასწავლის საპირისპიროდ. 

რეფორმების გაგრძელების მიზნით საქართველოს მთავრობამ 2007 წელს მიიღო განათლების 
კონსოლიდირებული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა (2007-2011).10 მოგვიანებით განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტრომ შეიმუშავა განათლების სტრატეგია11 2010-2015 წლებისთვის. 
ეს სტრატეგია ორიენტირებულია განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე სხვადასხვა 
ინიციატივებით, როგორიცაა:  

•• ახალი ეროვნული  სასწავლო გეგმა: ახალი პროგრამა საბოლოოდ ჩამოყალიბდა  2010 
წლის სექტემბერში და 2011 წლიდან ამოქმედდა. ის შეუცვლელად იქნება ძალაში 5 წლის 
განმავლობაში. წინა პროგრამისგან გასხვავებით, პროგრამის მხოლოდ 60%-ია სავალდებულო, 
ასე რომ, ახლა მასწავლებლებს შესაძლებლობა აქვთ დამოუკიდებლად მოამზადონ სასწავლო 
მასალის 40% (სკოლების ავტონომიის ზრდა). 

8 UNESCO, მსოფლიო მონაცემები განათლების შესახებ, 2010/2011.
9 იხილეთ: http://www.mes.gov.ge/upload/multi/geo/1195558807_National%20Mega%20Project%20of%20the%20President%20

of%20Georgia%20%93Iakob%20Gogebashvili%20%96%20Rehabilitation%20of%20Public%20Schools%20of%20Georgia%94.pdf
10 Georgia: Consolidated Education Strategy and Action Plan (2007-2011), UNICEF, 2007. Available from: http://planipolis.iiep.

unesco.org/upload/Georgia/Georgia%20Consolidated%20Education%20Strategy%20and%20Action%20Plan%202007-2011.pdf
11 განათლების სტრატეგია, 2010-2015, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო.
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•• ცოდნის შეფასების ახალი სისტემა: 2010/2011 წლებში საჯარო სკოლებში შემოიღეს 
ცოდნის შეფასების ახალი სისტემა. ის მოიცავს სამ სავალდებულო კომპონენტს, ამასთან, 
მოსწავლეების ტრიმესტრის ნიშნები დამოკიდებულია გაკვეთილებზე დასწრებაზე. 

•• სასკოლო სახელმძღვანელოები: 2010/2011წლიდან სახელმწიფო უზრუნველყოფს 
უფასო სახელმძღვანელოებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების წარმომადგენელი ყველა 
ბავშვისათვის. ამასთან, შეიქმნა მეორადი წიგნების მაღაზიები და მომზადდა საქართველოს 
ისტორიის დამხმარე სახელმძღვანელო. 

•• ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიებისა და ინგლისური ენის სწავლება: 
2010/2011 წლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ განახორციელა პილოტური 
პროექტი, რომელიც ინგლისური ენის სწავლების გაუმჯობესებასა და სასწავლო პროცესში 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირებას ისახავდა მიზნად. ინგლისური ენა 
სავალდებულო საგანია  საქართველოს საჯარო სკოლებში პირველი კლასიდან და ზემოთ. 

•• მასწავლებლები: ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების პროგრამა 2014 წელს დასრულდება. ამ 
დროისათვის ყველა მასწავლებელი, ვისაც ამის სურვილი აქვს, გაივლის სერტიფიცირებას. 
სერტიფიცირებული მასწავლებლის შემოსავალი გაიზრდება. ახალი თაობის მოსამზადებლად 
კი შეიქმნა მენტორი მასწავლებლის ინსტიტუტი, რომელიც ითვალისწინებს უფრო გამოცდილი 
კოლეგების მიერ, ახალბედა მასწავლებლების მხარდაჭრას. მიღებულია მასწავლებლის ქცევის 
კოდექსი და იხსნება ახალი ტრენინგ ცენტრები.  

•• სპეციალიზირებული პროფილის სკოლები: შეიქმნება სპეციალიზირებული სკოლები, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ ინტენსიურ კურსებს კონკრეტულ საგნებში. 

გამოწვევები

რადგან განათლების ახალი სტრატეგიის ძირითადი მიზანი ყველა მოქალაქის პოტენციალის 
სრულად რეალიზების უზრუნველყოფაა განურჩევლად ასაკის, ეთნიკური წარმომავლობის თუ 
სოციალური მდგომარეობისა, მნიშვნელოვანია სიღრმისეულად გაანალიზდეს PISA-ს კვლევის 
შედეგად გამოვლენილი სწავლის დაბალი დონე. მოსწავლეთა დაბალი მიღწევების მიზეზებისა 
და განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ფაქტორების განსაზღვრა ხელს შეუწყობს ქვეყანაში 
განათლების გაუმჯობესების საუკეთესო პოლიტიკის განსაზღვრას. 

ზემოთ აღწერილი ფაქტორებიდან გამომდინარე, პირველ რიგში, განსახილველია შემდეგი 
საკითხები:  

•• მთავრობის დაბალი დანახარჯები განათლებაზე;

•• საშუალო განათლების მწირი მრავალფეროვნება, კერძოდ, პროფესიული და ტექნიკური 
განათლების პროგრამების თითქმის არარსებობა; 

•• ქვეყნის ლინგვისტური მრავალფეროვნება;

•• პროგრამების შინაარსი, მათ შორის, მოთხოვნის სხვადასხვა დონე  PISA-ს ტესტებისა და 
სკოლის ავტონომიის შესაბამისად; 

•• სავალდებულო პროგრამების პროცენტული მაჩვენებელი: 2011 წელს შემოღებული ახალი 
პროგრამა მასწავლებელს აძლევს საშუალებას საკლასო მასალის 40% დამოუკიდებლად 
შეიმუშაოს. აღნიშნული ინიციატივა პოზიტიურ გავლენას ახდენდა მოსწავლეების 
შედეგებზე სხვა ქვეყნებში. 2009 წელს მოქმედი პროგრამა არ იძლეოდა ამგვარი ავტონომიის 
შესაძლებლობას;

•• არაქართულენოვანი სახელმძღვანელოებისა და სასკოლო წიგნების სიმცირე: სხვა კვლევების 
თანახმად, უმცირესობების ენებზე სახელმძღვანელოების უზრუნველყოფა გავლენას ახდენს 
მოსწავლეების მიღწევებზე; 

•• მასწავლებლების კვალიფიკაცია, განსაკუთრებით, ენაში. 
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ამ ანგარიშის II და III თავებში წარმოდგენილია საქართველოს შედეგები PISA-ს მიხედვით და 
არათანაბარი მოსწრების კვლევა. IV თავში მოწმდება მიკრომონაცემები მოსწავლეებისა და 
სკოლების შესახებ, რათა მოხდეს იმ სფეროების ინდენტიფიცირება, რომლებიც საჭიროებენ 
გაუმჯობესებას, ხოლო V თავში გაანალიზებულია სისტემის დონის ფაქტორები და განისაზღვრება 
საქართველოს განათლების სისტემის პოტენციური პრობლემები, რაც ხსნის საქართველოს 
მოსწავლეების მოსწრების დაბალ დონეს. 
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თავი  II
PISA-ს აკადემიური მოსწრება

რა არის PISA/PISA+?

ეთგო-ს ვებგვერდზე არსებული განმარტებით, PISA “არის საერთაშორისო კვლევა, რომელიც 
მიზნად ისახავს განათლების სისტემის შეფასებას მთელ მსოფლიოში 15 წლის მოსწავლეების 
უნარებისა და ცოდნის შეფასების გზით. 2000 წლიდან შემთხვევითი შერჩევით ხდება 15 წლის  
ახალგაზრდების შერჩევა ტესტირებისათვის, სამ წელიწადში ერთხელ,  ძირითად საგნებში: 
კითხვა, მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო საგნები; ტესტირების ყოველ წელს ხდება რომელიმე 
საგანზე ფოკუსირება. მოსწავლეები და მათი სკოლების  დირექტორები ავსებენ კითხვარებს 
და წარმოადგენენ ინფორმაციას მოსწავლეების ოჯახური მდგომარეობისა და სკოლის 
ფუნქციონირების შესახებ. რიგ ქვეყნებში ასეთ კითხვარებს მშობლებიც ავსებენ. 

ტესტების მიზანია შეფასდეს  რამდენად შეუძლია მოსწავლეს გამოიყენოს  მიღებული ცოდნა 
განათლების სავალდებულო დონის დასრულების შემდეგ რეალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში 
და რამდენად არის ის აღჭურვილი საზოგადოებაში სრულყოფილი მონაწილეობისათვის საჭირო 
ცოდნითა და უნარებით. მონაცემებს ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ აგროვებს PISA, რაც 
ქვეყნებსა და ეკონომიკებს აძლევს საშუალებას შეადარონ შედეგები და შეაფასონ განათლების 
პოლიტიკის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები”.12

2009 წელს PISA-ს კვლევაში მონაწილეობა მიიღო სამოცდახუთმა ქვეყანამ და ეკონომიკამ, მათ 
შორის  ოცდათოთხმეტივე ეთგო-ს ქვეყანამ და  ოცდათერთმეტმა პარტნიორმა ქვეყანამ და 
ეკონომიკამ. 2009 წელს 65-ვე მონაწილე ქვეყანამ ჩაატარა ტესტირება.  PISA+ 2009 პროექტი 
მოიცავდა  კიდევ ათ ქვეყანას, რომლებმაც იგივე ტესტი 2010 წელს ჩაატარეს, მათ შორის იყო 
საქართველოც. 

ცხრილი 2: საშუალო აკადემიური მოსწრება კითხვაში,  
მატემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში, PISA 2009

 
კითხვა მათემატიკა საბუნებისმეტყველო 

საგნები
ესტონეთი 501 512 528
პოლონეთი 500 495 508
სლოვენია 483 501 512
უნგრეთი 494 490 503
ჩეხეთი 478 493 500
სლოვაკეთი 477 497 490
ლატვია 484 482 494
ლიტვა 468 477 491
ხორვატია 476 460 486
რუსეთის ფედერაცია 459 468 478
თურქეთი 464 445 454
სერბეთი 442 442 443
ბულგარეთი 429 428 439
რუმინეთი 424 427 428
მონტენეგრო 408 403 401
მოლდოვეთი 388 397 413

12 იხილეთ: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
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კითხვა მათემატიკა საბუნებისმეტყველო 

საგნები
ყაზახეთი 390 405 400
აზერბაიჯანი 362 431 373
ალბანეთი 385 377 391
საქართველო 374 379 373
ყირგიზეთი 314 331 330
CEE/CIS13 საშუალო 438 445 449
ევროკავშირი 486 493 503

13

ამ კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს მოსწავლეეების საშუალო მიღწევა წიგნიერების შკალის 
მიხედვით 374 ქულას შეადგენს, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 486-ია, 
ხოლო  ცაე/დსთ ქვეყნებში - 438. ამგვარად, წიგნიერებაში საქართველოს სტატისტიკურად უფრო 
დაბალი საშუალო მაჩვენებელი აქვს ცაე/დსთ და ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით. 

მათემატიკაში წიგნიერების საშუალო ქულა, როგორც ჩანს, უფრო მაღალია, ვიდრე კითხვის, 
მაგრამ მიუხედავად ამისა, სტატისტიკურად მსგავსია. ისევე, როგორც კითხვაში, ევროკავშირის 
ქვეყნებს უკეთესი შედეგები აქვთ, ვიდრე ცაე/დსთ ქვეყნებს. მათემატიკაში ევროკავშირის 
ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი არის 493, როდესაც ცაე/დსთ ქვეყნებს საშუალოდ 445 ქულა 
აქვთ,  48 ქულიანი სხვაობა, ისევე როგორც კითხვაში. ამდენად, მათემატიკაში საქართველოს 
სტატისტიკურად უფრო დაბალი საშუალო მაჩვენებელი აქვს, ვიდრე ცაე/დსთ და ევროკავშირის 
ქვეყნებს. 

საქართველოში მოსწავლეების საშუალო ქულა საბუნებისმეტყველო საგნებში ცოტა უფრო 
დაბალია, ვიდრე კითხვასა და მათემატიკაში, მაგრამ საშუალო ქულები სტატისტიკურად 
განსხვავებული არ არის საგნების მიხედვით. 

ევროკავშირის ქვეყნებს საბუნებისმეტყველო საგნებშიც  უკეთესი შედეგები აქვთ ცაე/დსთ 
ქვეყნებთან შედარებით. საბუნებისმეტყველო საგნებში ევროკავშირის ქვეყნების საშუალო 
ქულა 503 იყო, როდესაც ცაე/დსთ ქვეყნების საშუალო ქულა საბუნებისმეტყველო საგნებში 
449-ს შეადგენს, ანუ განსხვავება 54 ქულაა. საბუნებისმეტყველო საგნებში საქართველოს 
სტატისტიკურად უფრო დაბალი საშუალო ქულა აქვს, ვიდრე ცაე/დსთ და ევროკავშირის 
ქვეყნებს. ცაე/დსთ რეგიონში მხოლოდ ყაზახეთს აქვს უფრო დაბალი საშუალო ქულა კითხვაში, 
მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში, ვიდრე საქართველოს. 

კითხვა

საქართველოს მოსწავლეების მიერ მიღებული საშუალო ქულები საშუალებას გვაძლევს 
შევადაროთ ისინი სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ თანატოლებს, მაგრამ არ გვაწვდის ინფორმაციას 
მათი წიგნიერების რეალური დონის შესახებ. მოსწავლეების დონის უკეთ გასაგებად უნდა 
გავითვალისწინოთ იმ მოსწავლეების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც მიაღწიეს კითხვაში 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს. ამ პროცენტის გამოთვლა ხდება PISA-ს მოსწავლეთა  
წიგნიერების შკალის მიხედვით კითხვაში. ეს შკალა იყოფა შვიდ სხვადასხვა დონედ (დამატებითი 
ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი 2. II დონე მიჩნეულია საბაზისო დონედ საზოგადოებაში 
ეფექტური და პროდუქტიული მონაწილეობისათვის.  

რაც შეეხება საქართველოს, PISA+-ის ანგარიში (PISA 2009) უჩვენებს, რომ მოსწავლეების 
მხოლოდ  38%-ს აქვს კომპეტენტური დონე კითხვაში. ამიტომ არის კითხვაში მოსწავლეების 
უმრავლესობის მოსწრება საბაზისო დონეზე დაბლა. ქვემოთ მოცემული ცხრილი გვაძლევს 
ინფორმაციას თითოეულ დონეზე მოსწავლეების პროცენტული განაწილების შესახებ. 

13 ცენტრალური, აღმოსავლეთ ევროპისა და დამოუკიდებელი თანამეგობრობის ქვეყნები (ცაე/დსთ)
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ცხრილი 3: კითხვის მაჩვენებელი PISA-ს შკალაზე

დონე დონის აღწერა პროცენტი (%) სტანდარტული 
ცდომილება

Iბ დონეზე დაბლა მოსწავლეს არ შეუძლია საბაზისო 
დავალებების შესრულება PISA-ს კითხვის 
კითხვარის მიხედვით.

13.5 0.91

Iბ  დონე მოსწავლეს შეუძლია დაამუშაოს 
ინფორმაციის ერთი ნაწილი მოკლე, მარტივი 
ტექსტიდან.

20.0 0.93

Iა დონე მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ერთი ან 
მეტი ნაწილის დამუშავება; ძირითადი იდეის 
გაგება ან იდეის დაკავშირება ყოველდღიურ 
სიტუაციაებთან.

28.5 0.82

II დონე მოსწავლეს შეუძლია: რამდენიმე საკითხთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის რამდენიმე 
ნაწილის დამუშავება; ძირითადი იდეის 
ჩაწვდომა; ურთიერთმიმართების გაგება, 
ტექსტის ნაწილის ინტერპრეტირება.

24.1 0.94

 III დონე მოსწავლეს შეუძლია:   მრავალ საკითხთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის  დამუშავება; 
ტექსტის დეტალურად გაგება; საპირისპირო 
ან ნეგატიურად ფორმულირებული 
ინფორმაციის აღქმა.

11.2 0.68

IV დონე მოსწავლეს შეუძლია: ინფორმაციის 
რამდენიმე ნაწილის დამუშავება 
და დალაგება,  ენის ნიუანსების 
ინტერპრეტირება, უცნობი სტრუქტურის 
მქონე გრძელი და რთული ტექსტის გაგება.

2.3 0.37

V დონე მოსწავლეს შეუძლია:  ღრმა ინფორმაციის 
რამდენიმე ნაწილის დამუშავება;  მასალის 
კრიტიკულად შეაფასება და ვარაუდების 
გამოთქმა სპეციალიზებული ცოდნის 
საფუძველზე;  ტექსტის დეტალურად და 
სრულად გაგება.

0.3 0.10

VI დონე მოსწავლეს შეუძლია:  დეტალური და 
კონკრეტული დასკვნების გაკეთება, 
შედარება, კონტრასტის ჩვენება, 
უცნობი იდეის  ჩაწვდომა და  ტექსტის 
სრულყოფილად გაგება.

0.0 0.00

წყარო: PISA -ს შედეგები

ამ ცხრილის მიხედვით ირკვევა, რომ საქართველოში მოსწავლეების 62%-ის მოსწრება საბაზისო II 
დონის ქვემოთაა, ამასთან, ვერც ერთი მოსწავლე ვერ აღწევს V დონეზე უფრო მაღალ საფეხურს. 
PISA-ს კრიტერიუმების მიხედვით საქართველოში მოსწავლეების უმრავლესობას არ შეუძლია 
ეფექტურად და პროდუქტიულად ფუნქციონირება საზოგადოებაში. ამდენად, კითხვის საბაზისო 
დონეზე ნაკლებად მცოდნე მოსწავლეების პროცენტული რაოდენობის მიხედვით, საქართველოს 
რეგიონში   ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი აქვს, იგი წინ არის მხოლოდ აზერბაიჯანსა 
(73%) და ყირგიზეთთან შედარებით (84%) და ბევრად  ჩამორჩება იუნისეფის პროგრამის ქვეყნებს 
(48%).
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PISA-ს შეფასება მოსწავლეების პროფილს სპეციალური კითხვარების მეშვეობით ადგენს. 
კითხვარი ისეა შედგენილი, რომ შესაძლებელი იყოს მოსწავლის სასწავლო პროფილის განსაზღვრა 
და მოიცავს ორ ასპექტს:  

•• სწავლის ეფექტურ სტრატეგიებს 

•• განსხვავებული მასალების კითხვის სიხშირეს 

შედეგად მოსწავლეები იყოფიან შემდეგ კატეგორიებად:

•• ღრმა მკითხველი: აქვს კარგი და ეფექტური სასწავლო სტრატეგია;

•• ზედაპირული მკითხველი: არა აქვს კარგი  სასწავლო სტრატეგია;

•• ფართო მკითხველი: რეგულარულად კითხულობს განსხვავებულ მასალებს;

•• ვიწრო მკითხველი: რეგულარულად მხოლოდ ჟურნალებსა და გაზეთებს კითხულობს;

•• ძალიან შეზღუდული მკითხველი: რეგულარულად  არ კითხულობს არავითარ მასალას.

ქვემოთ მოცემული ცხრილი უჩვენებს მოსწავლეების პროფილის მრავალფეროვნებას 
საქართველოში. 

დიაგრამა 1: მოსწავლეების კითხვის პროფილი საქართველოში

23%17%

18%

10%
11%

21%

ღრმა მკითხველი: ეფექტური სასწავლო სტრატეგია;
ზედაპირული მკითხველი: არაეფექტური სასწავლო სტრატეგია

რეგულარულად კითხულობს სხვადასხვა/ყველანაირ მასალას
 ღრმა მკითხველი
 ზედაპირული მკითხველი

რეგულარულად კითხულობს გაზეთებსა და ჟურნალებს
 ღრმა მკითხველი
 ზედაპირული მკითხველი

არანაირ მასალას არ კითხულობს რეგულარულად
 ღრმა მკითხველი
 ზედაპირული მკითხველი

წყარო: ACER-ის ანგარიში. Australian Council for Educational Research – განათლების კვლევის ავსტრალიის საბჭო – გკას

საქართველოში მოსწავლეების ორმოცდაოთხმა პროცენტმა განაცხადა, რომ რეგულარულად 
კითხულობს ბევრ მასალას. მთლიანობაში მოსწავლეების 65% რეგულარულად კითხულობს, 
როდესაც 35% არავითარ მასალას არ კითხულობს. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია კითხვის ცოდნის 
მინიმალური დონის მქონე სტუდენტების ასეთი დაბალი პროცენტის ასახსნელად (38%). 

მათემატიკა

PISA-ს კვლევა ითვალისწინებს აგრეთვე მათემატიკურ შკალას, რომელიც 6 დონედ იყოფა 
და მათემატიკაში  საქართველოს მოსწავლეების კომპეტენციის დონის განსაზღვრისათვის 
გამოიყენება (იხილეთ დანართი 4). აქაც II დონე ითვლება საბაზისოდ და იგულისხმება, რომ 
მოსწავლეებს აქვთ მინიმალური კომპეტენცია მათემატიკაში. 



მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA) საქართველოს  მონაცემთა ანალიზი

19

ცხრილი 4: მოსწრება მათემატიკაში  PISA -ს შკალის მიხედვით 

დონე დონის აღწერა პროცენტი 
(%)

სტანდარტული 
ცდომილება 

I დონის ქვემოთ მოსწავლეს არ შეუძლია PISA-ს მათემატიკის 
კითხვარში მოცემული საბაზისო დავალების 
შესრულება  

40.3 1.43

I დონე მოსწავლეს შეუძლია:   ნაცნობ კონტექსტში 
დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა, 
ინფორმაციის იდენტიფიცირება და  მარტივი 
მოქმედებების ჩატარება.

28.4 1.01

II დონე მოსწავლეს შეუძლია: პირდაპირი კონტექსტის 
აღქმა  და  ინტერპრეტირება,  ბაზისური 
ალგორითმების გამოყენება, ფორმულების,  
პროცედურებისა და კონვენციების 
წარმოდგენა, შედეგების პირდაპირი და 
დაწვრილებითი ინტერპრეტაცია.

20.1 0.90

III დონე მოსწავლეს შეუძლია: ნათლად განსაზღვრული 
მოქმედებების შესრულება, სხვადასხვა წყაროს 
ინტერპრეტაცია და გამოყენება, შედეგებისა 
და მიზეზების წარმოდგენა.

8.1 0.63

IV დონე მოსწავლეს შეუძლია:  მოდელების ეფექტურად 
გამოყენება კონკრეტული, რთული 
სიტუაციებისთვის;  ვარაუდების გამოთქმა; 
ინტეგრირებული წარმომადგენლობა;  ზოგადი 
განმარტებებისა და საკუთარ ინტეპრეტაციაზე 
დაფუძნებული განმარტებების  წარმოდგენა.

2.4 0.37

V დონე მოსწავლეს შეუძლია:  მოდელების  რთულ 
სიტუაციებში შექმნა და გამოყენება,  
შეზღუდვების განსაზღვრა და  ვარაუდების 
ჩამოყალიბება; არჩევა, შედარება; პრობლემის 
მოგვარების შესაბამისი სტრატეგიის შეფასება.

0.5 0.17

VI დონე მოსწავლეს შეუძლია: ინფორმაციის 
კონცეპტუალიზაცია, გენერალიზაცია 
და გამოყენება რთული სიტუაციების 
კვლევისა და მოდელირების საფუძველზე,  
დასკვნების წარმოდგენა, ინტერპრეტაცია და 
არგუმენტების მოყვანა,  მათი შესაბამისობის 
შედარება საწყის სიტუაციასთან. 

0.1 0.07

წყარო: PISA-ს დასკვნები

საქართველოში, კითხვის მსგავსად, მოსწავლეებს მათემატიკაშიც აქვთ პრობლემები. 
მოსწავლეების 40%-ზე მეტის მიღწევა I დონეზე დაბლაა. მოსწავლეების მხოლოდ 31.2%-ს აქვს 
მათემატიკის ცოდნა მინიმუმ საბაზისო დონეზე, რაც გულისხმობს უნარებს, რომელიც იძლევა 
მათემატიკის გამოყენების საშუალებას რაც ფუნდამენტურად მიიჩნევა მათი სამომავლო 
განვითარებისათვის (II დონე და ზევით).

საქართველო არის მათემატიკაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის მქონე მეორე ქვეყანა, სადაც 
მოსწავლეების 68%-ის ცოდნა II დონეზე დაბალია. ამდენად, მათემატიკური წიგნიერების 
თვალსაზრისით საქართველო მხოლოდ ყირგიზეთს უსწრებს (87%) და მეტად ჩამორჩება 
იუნისეფის პროგრამის ქვეყნებს (53%).
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საბუნებისმეტყველო საგნები 

ცხრილი 5: მოსწრება საბუნებისმეტყველო საგნებში PISA -ს შკალის მიხედვით 

დონე დონის აღწერა პროცენტი (%) სტანდარტული 
ცდომილება

I დონის ქვემოთ მოსწავლეს არ შეუძლია PISA-ს 
საბუნებისმეტყველო საგნების კითხვარში 
მოცემლი ბაზისური დავალებების შესრულება  

33.4 1.30

I დონე მოსწავლეს აქვს შეზღუდული ცოდნა, 
რომლის გამოყენება შესაძლებელია 
მხოლოდ ნაცნობ კონტექსტში და შეუძლია 
მხოლოდ აშკარა სამეცნიერო განმარტებების 
გამოყენება.

32.2 0.81

II დონე მოსწავლეს აქვს ადეკვატური სამეცნიერო 
ცოდნა, რაც საკმარისია ნაცნობ კონტექსტში 
განმარტებების წამროდგენისათვის ან 
მარტივი კვლევების საფუძველზე დასკვნების 
გაკეთებისთვის. მოსწავლეს შეუძლია ახსნას  
სამეცნიერო კვლევის ან ტექნოლოგიური 
პრობლემის მოგვარების შედეგები.

23.6 0.95

III დონე მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ნათლად 
აღწერილი სამეცნიერო საკითხები სხვადასხვა 
კონტექსტში, შეარჩიოს ფაქტები და ცოდნა 
ფენომენის განმარტებისათვის და გამოიყენოს 
მარტივი მოდელები ან კვლევის სტრატეგიები.

8.8 0.73

IV დონე მოსწავლეს შეუძლია ეფექტურად იმუშაოს 
საკითხებსა და სიტუაციებზე, გააკეთოს 
დასკვნები მეცნიერების და ტექნოლოგიის 
როლის შესახებ, აირჩიოს   მეცნიერების ან 
ტექნოლოგიის სხვადასხვა დისციპლინებიდან  
განმარტებები, ინტეგრირებულად 
დაუკავშიროს ცხოვრებისეულ სიტუაციებს.

1.7 0.31

V დონე მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს ბევრი 
რთული ცხოვრებისეული სიტუაციის 
სამეცნიერო კომპონენტი, გამოიყენოს 
სამეცნიერო კონცეფციები და ცოდნა, 
შეადაროს, შეარჩიოს და შეაფასოს შესაბამისი 
მეცნიერული მტკიცებულება, ასევე შეუძლია 
მტკიცებულებაზე დაყრდნობით ააგოს 
განმარტება და გააკეთოს არგუმენტებზე 
დაფუძნებული კრიტიკული ანალიზი. 

0.2 0.11

VI დონე მოსწავლეს შეუძლია თანამიმდევრულად 
განსაზღვროს, განმარტოს, გამოიყენოს 
სამეცნიერო ცოდნა სხვადასხვა რთულ, 
ცხოვრებისეულ სიტუაციაში, დააკავშიროს 
სხვადასხვა საინფორმაციო წყარო და 
მოამზადოს არგუმენტები რეკომენდაციებისა 
და გადაწყვეტილებების მხარდასაჭერად 
პირად, სოციალურ ან გლობალურ 
სიტუაციებში.

0 0

წყარო: PISA -ს დასკვნები.
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ამ ცხრილიდან ჩანს, რომ საქართველოში მოსწავლეებს საბუნებისმეტყველო საგნებში უკეთესი 
შედეგები აქვთ, ვიდრე მათემატიკაში, მხოლოდ 33%-ის მოსწრებაა I დონის ქვემოთ, როდესაც 
მათემატიკაში ეს მაჩვენებლი 40%-ია. თუმცა მოსწავლეთა 66%-ის შედეგი II დონის ქვემოთაა, 
რაც გულისხმობს სამეცნიერო კომპეტენციას, რომელიც მათ მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებთან 
დაკავშირებულ რეალურ, ცხოვრებისეულ სიტუაციებში აქტიური მონაწილეობის საშუალებას 
აძლევს. ასევე გამოვლინდა, რომ არც ერთ მოსწავლეს არ მიუღწევია V დონეზე მაღალი 
შედეგისათვის.  

ისევე როგორც კითხვისა და მათემატიკის შემთხვევაში საქართველოში მოსწავლეები,  
საბუნებისმეტყველო საგნებშიც სპექტრის ბოლოში არიან, ანუ უსწრებენ აზერბაიჯანს (70%) და 
ყირგიზეთს (82%), მაგრამ ჩამორჩებიან UNICEF-ის პროგრამის ქვეყნებს, სადაც მოსწავლეების 
47% აღწევს საბაზისო II დონეზე დაბალ შედეგს.  

განსხვავება აკადემიური მოსწრების მიხედვით

განსხვავება მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებას შორის მსგავსია ყველა საგანში. მოსწავლეების 
მოსწრების ვარიაცია შესაძლოა დაიყოს განსხვავებად სკოლებს შორის და განსხვავებად სკოლის 
შიგნით. ჩვენი კვლევის მიზნებისათვის გვაინტერესებს, რა იწვევს განსხვავებულ აკადემიურ 
მოსწრებას - განსხვავება სკოლებს შორის, თუ განსხვავება მოსწავლეებს შორის? 

საქართველოში სკოლებს შორის განსხვავება, მთლიანი განსხვავების მხოლოდ 22%-ია. სხვა ცაე/
დსთ ქვეყნებთან შედარებით, სკოლებთან ასოცირებული განსხვავება ნაკლებია, მაგალითად, 
პოლონეთში არის სკოლებს შორის განსხვავების ყველაზე დაბალი მაჩვენებლი - 20%, თურქეთში 
კი ყველაზე მაღალი - 97% (დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი 5, გრაფიკი 2).14

ამდენად, საქართველო არის სკოლებს შორის განსხვავების დაბალი მაჩვენებლის მქონე ქვეყნებს 
შორის, რაც ქართულ სისტემას სხვა ქვეყნებთან შედარებით უფრო სამართლიანს ხდის. 
თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს თანასწორობა ძირითადად გამოწვეულია ზოგადად 
საქართველოს სკოლების დაბალი დონით. 

სხვა საერთაშორისო/ეროვნული შეფასებები 

2006 წელს საქართველომ პირველად მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო შეფასებაში - 
წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა (PIRLS), რომელიც მე-4 კლასის მოსწავლეებს ჩაუტარდათ. 
ასევე ჩაერთო მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების კვლევაში 
(TIMSS 2007),15 რომელიც ჩაუტარდათ მე-8 კლასის მოსწავლეებს. განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის 
თანახმად, საქართველოს ფარგლებში ამ კვლევაში მონაწილეობდა 9,000 მოსწავლე, 1,400 
მასწავლებელი და 152 სკოლა.16

თუმცა ცაე/დსთ ქვეყნებმა უკეთესი შედეგი აჩვენეს  TIMSS-ის კვლევაში, ვიდრე  PISA-ს კვლევაში, 
საქართველოს მოსწავლეებს TIMSS-ის კვლევაშიც ყველაზე დაბალი შედეგები აქვთ  ცაე/დსთ 
ქვეყნების წარმომადგენელ თანატოლებთან შედარებით (დამატებითი ინფორმაციისათვის 
იხილეთ დანართი 3, დიაგრამა 3).

14 უნდა აღინიშნოს, რომ გარკვეული ტიპის სკოლები მონაცემთა შეგროვების დროს არ გაითვალისწინეს.   ასევე 
საქართველოში არის ცოტა კერძო სკოლა, რომლებიც ზოგადად უკეთეს აკადემიურ მოსწრებასთან არიან ასოცირებულნი. 

15 PISA და  TIMSS მეთოდოლოგიები განსხვავებულია, TIMSS-ის  ტესტები ეფუძნება პროგრამას, როდესაც შერჩევის 
დიზაინი, გამოპასუხების დონე, ტესტის ტიპი (მრავალი არჩევანისა და ღია კითხვების პროპორცია) და კითხვა- პასუხის 
მოდელი განსხვავებულია. კარგი იქნება  PISA -სა და TIMSS -ის შედეგების შედარება საქართველოში,  რადგან მათი 
სამიზნე ერთი და იგივე პოპულაციაა (15 წლის ანუ მე-8).

16 იხილეთ://www.naec.ge/?lang=en-GB
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ეროვნული შეფასების შედეგები

მეოთხე კლასელების ეროვნული შეფასება გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 2003 წელს 
ჩაატარა PIRLS 2002-ის ჩარჩოსა და მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით. საქართველოში 2003 წლის 
შეფასებამ სასწავლო შედეგების მიხედვით დიდი განსხვავებები უჩვენა. მაგალითად, ქართულ 
ენაში ტესტების შედეგები მნიშვნელოვნად უკეთესი იყო ქალაქებში, ვიდრე სოფლებსა და 
მაღალმთიან რეგიონებში, ამასთან, გოგონებმა ქართული ენის ტესტის ყველა ნაწილში ბიჭებზე 
უკეთესი შედეგი აჩვენეს. მეტიც, აღმოჩნდა, რომ მეოთხე კლასელი მოსწავლეების 50% ვერ 
აკმაყოფილებდა მათემატიკის პროგრამის მოთხოვნებს და მოსწავლეების მხოლოდ 42% იყო მზად 
მეხუთე კლასში ქართული ენის სწავლის გასაგრძელებლად. წერითი უნარები „ძალიან ცუდად იყო 
განვითარებული“.17

II თავის დასკვნები

 • როდესაც ცაე/დსთ ქვეყნები საშუალოდ უფრო დაბალ შედეგებს უჩვენებენ, ვიდრე ეთგო-ს 
ქვეყნები, საქართველოს ყველაზე დაბალი შედეგი აქვს ცაე/დსთ ქვეყნებს შორის. 

 • წიგნიერების თვალსაზრისით, საქართველოში მოსწავლეების მხოლოდ 38%-მა დააკმაყოფილა 
საბაზისო დონის ან უფრო მაღალი მოთხოვნები, რაც სავალდებულოა ცხოვრებაში ეფექტური 
და პროდუქტიული მონაწილეობისათვის. 

 • მათემატიკაში მოსწავლეების 31.2% იყო საბაზისო დონეზე მაღლა. ამ დონეზე  ვლინდება 
მათემატიკის სამომავლო განვითარებაში გამოყენების უნარი. 

 • საბუნებისმეტყველო საგნების ცოდნის თვალსაზრისით, მოსწავლეების მხოლოდ 34% 
აკმაყოფილებს მინიმუმ საბაზისო დონეს, როდესაც იწყება მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებთან 
დაკავშირებულ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში მონაწილეობისთვის საჭირო სამეცნიერო 
კომპეტენციების გამოვლენა.  

 • საქართველოში მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებას შორის განსხვავება  გაცილებით 
დაბალია, ვიდრე სხვა ცეა/დსთ ქვეყნებში.

 • მიუხედავად შეფასების სისტემის ტიპისა (PISA, TIMMS, PIRLS და ა.შ.), საქართველო კვლავ 
დაბალი ქულების მქონე ქვეყნებს შორისაა, რაც განათლების სისტემის მნიშვნელოვან 
სისუსტეზე მიანიშნებს. ეს პრობლემა მოგვარებას საჭიროებს.

17 World Data on Education, 2010/2011.
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თავი  III
აკადემიური მოსწრების უთანაბრობის კვლევა

ანგარიშის წინა თავებში გამოიკვეთა მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების დაბალი დონე 
კითხვაში, მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში. საქართველო დაბალი მოსწრების 
ქვეყანაა PISA და  PISA+-ის მონაწილე ქვეყნებს შორის, ასევე ცაე/დსთ ქვეყნებს შორის. დაბალი 
მოსწრების ახსნისა და საქართველოს განათლების სისტემის გაუმჯობესებისათვის საჭირო 
რეკომენდაციების უზრუნველყოფისათვის საჭიროა  საკითხების უფრო დეტალური შესწავლა. 

მომდევნო პარაგრაფებში მოცემულია საქართველოში მოსწავლეების განსხვავებული აკადემიური 
მოსწრების ახსნისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლადები. ჩვენ შევეცდებით აღვწეროთ და 
გავაანალიზოთ ამ ცვლადების გავლენა მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებაზე. 

გენდერული განსხვავება

ყველა ცაე/დსთ ქვეყანაში, სადაც PISA-ს კვლევა მიმდინარეობდა, გოგოებს კითხვაში უფრო 
მაღალი მოსწრება აქვს, ვიდრე ბიჭებს. საქართველოში გოგონებს საშუალოდ 61 ქულით უკეთესი 
შედეგი ჰქონდათ კითხვაში, ვიდრე ბიჭებს. საბუნებისმეტყველო საგნებშიც სჯობნიდნენ გოგონები 
ბიჭებს,  თუმცა მათემატიკაში  შედეგები დიდად არ განსხვავდებოდა. 

ამ დიაგრამაში მოცემულია გოგონებისა და ბიჭების შედეგების შედარება სამი ტესტის მიხედვით: 

დიაგრამა 2: PISA-ს ტესტის საშუალო ქულები სქესის მიხედვით 
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წყარო: PISA-ს მონაცემების ინტერაქტიული შერჩევა 

სკოლის ტიპი და მდებარეობა 

PISA-ს ტესტისთვის შერჩეული სკოლების უმავლესობა საჯარო იყო, კერძო სკოლები მხოლოდ 
5%-ს შეადგენდნენ. სკოლების ტიპის მიხედვით შედარებისას კერძო და საჯარო სკოლების 
მოსწავლეებს შორის განსხვავება დაფიქსირდა. 
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დიაგრამა 3:  PISA-ს ტესტის საშუალო ქულები სკოლის ტიპის მიხედვით 
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წყარო: PISA -ს მონაცემების ინტერაქტიული შერჩევა.

ეს დიაგრამა უჩვენებს, რომ კერძო სკოლებს უკეთესი შედეგი აქვთ, ვიდრე საჯაროს. კერძო 
სკოლების მოსწავლეების საშუალო ქულა კითხვაში 435-ია, მაშინ როდესაც საჯარო სკოლების 
მოსწავლეების საშუალო ქულა 371-ს შეადგენს. უფრო ზუსტად, ირკვევა, რომ კერძო სკოლაში 
სწავლა პოზიტიურ კორელაციაშია კითხვის უკეთ ცოდნასთან დემოგრაფიული და ეკონომიკური 
ფაქტორების გათვალისწინებით (ეთგო, 2009).

აკადემიური მოსწრების დონეს შორის  განსხვავებას სკოლის მდებარეობაც განაპირობებს. PISA-ს 
შედეგები წარმოაჩენს აკადემიურ მოსწრებაში განსხვავებას იმ დასახლების ზომის მიხედვით, 
სადაც სკოლა მდებარეობს. რაც უფრო დიდია მოსახლეობის რიცხოვნობა ქალაქში, მით უკეთესი 
შედეგი აქვთ მოსწავლეებს PISA-ს ტესტში; შედეგები დიდ ქალაქებში ბევრად უკეთესია, ვიდრე 
სოფლებში. 

დიაგრამა 4:  PISA-ს ტესტის საშუალო ქულები სკოლის მდებარეობის მიხედვით  
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წყარო:  PISA-ს მონაცემების ინტერაქტიული შერჩევა 
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ეთნიკური და ლინგვისტური საფუძველი 

PISA-ს ტესტირების ენა საქართველოში არის ქართული.  PISA-ს შერჩევაში მოსწავლეების 
მხოლოდ 2.3% არ საუბრობს ქართულად ოჯახში (იგულისხმება სკოლები, სადაც სწავლების ენა 
იყო აზერბაიჯანული ან სომხური და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონის არც ერთი სკოლა 
არ მონაწილეობდა შეფასებაში).18 PISA-ს შეფასების შედეგები უჩვენებს, რომ მოსწავლეები, 
რომლებიც არ საუბრობენ ოჯახში ქართულად, სამივე კომპონენტში მნიშვნელოვნად ჩამორჩებიან 
თანატოლებს, რომლებიც სახლში ქართულად ლაპარაკობდნენ.  

დიაგრამა 5: PISA-ს ტესტის საშუალო ქულა ოჯახში სასაუბრო ენის მიხედვით 
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წყარო: PISA -ს მონაცემების ინტერაქტიული შერჩევა.

სასწავლო რესურსები

სასწავლო რესურსებს, ჩვეულებრივ, მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ მოსწავლის აკადემიურ 
მოსწრებაზე. როგორც I თავში აღვნიშნეთ, საქართველოში სახელმძღვანელოების ნაკლებობა 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სასწავლო შედეგზე. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა, 
ბავშების განცხადებაზე დაყრდნობით მათ ხელში არსებული წიგნების შესახებ,  აღწერს 
ურთიერთდამოკიდებულებას წიგნების ქონასა და სასკოლო შედეგებს შორის. 

დიაგრამა 6:  PISA-ს ტესტის საშუალო ქულა სასკოლო წიგნების ქონის მიხედვით 
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წყარო: PISA-ს მონაცემების ინტერაქტიული შერჩევა.

18 UNICEF -ის რეგიონული გამოცემა 
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მაშასადამე, მოსწავლეები, რომლებსაც საკუთარი სასკოლო წიგნები აქვთ, უკეთ სწავლობენ 
ვიდრე ისინი, ვისაც არ აქვთ. მეტიც, განსხვავება საკმაოდ მნიშვნელოვანია: კითხვაში 54 ქულა, 
მათემატიკაში 44 ქულა და 46 ქულა საბუნებისმეტყველო საგნებში. 

მასწავლებლების გადამზადება და კვალიფიკაცია 

PISA არ აგროვებს მონაცემებს მასწავლებლების შესახებ, შესაბამისად, მისი შეფასება 
მასწავლებლის გადამზადების გავლენის შესახებ მნიშვნელოვანი არ არის. თუმცა, სკოლებში, 
სადაც სწავლების პროცესი ფერხდებოდა  კვალიფიციური მასწავლებლების არარსებობის გამო, 
შედეგები უფრო დაბალი  იყო, ვიდრე სხვა სკოლებში. ეს შედეგი შეიძება გამოწვეული იყოს იმ 
ფაქტით, რომ კვლევაში მონაწილე სკოლების მხოლოდ მცირე პროცენტმა მიუთითა კვალიფიციური 
მასწავლებლების ნაკლებობაზე.  მიუხედავად ამისა, მასწავლებლის გადამზადებისა და 
კვალიფიკაციის საკითხი შემდგომ კვლევას საჭიროებს. 

დიაგრამა 7: PISA-ს ტესტის საშუალო ქულა მათემატიკის კვალიფიციური მასწავლებლების 
ნაკლებობის მიხედვით (სკოლის დირექტორის განცხადებაზე დაყრდნობით) 

370

377

390

377

384

396

370

382

397

0 100 200 300 400

არ არის

ცოტა

საშუალოდ

კითხვა
მათემატიკა
საბუნებისმეტყველო საგნები

წყარო: PISA -ს მონაცემების ინტერაქტიული შერჩევა.

სკოლამდელ განათლებაში ჩართულობა

სხვადასხვა კვლევამ აჩვენა, რომ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასწრებას მნიშვნელოვანი 
გავლენა აქვს სასწავლო მოსწრებაზე განათლების შემდგომ ეტაპზე. სკოლამდელი განათლება 
ჯერ სრულად არ არის განვითარებული საქართველოში და მოსწავლეების  32.3%  არ დადიოდა 
სკოლამდელ დაწესებულებაში. თუმცა, მოსწავლეებს, რომლებიც სულ მცირე ერთი წლის 
განმავლობაში მაინც დადიოდნენ სკოლამდელ დაწესებულებაში (47.7%), სხვებზე უკეთესი 
მოსწრება აქვთ. განსხვავება მნიშვნელოვანია: მაგალითად, ის ვინც სკოლამდელი განათლების 
დაწესებულებაში დადიოდა, საშუალოდ 42 ქულით უკეთეს შედეგს აჩვენებს კითხვაში, ვიდრე 
სხვები.  
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დიაგრამა 8: PISA-ს ტესტის საშუალო ქულა სკოლამდელ  
დაწესებულებაში სიარულის მიხედვით 
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წყარო: PISA-ს მონაცემების ინტერაქტიული შერჩევა.

III  თავის დასკვნები 

 • განსხვავება გოგონებსა და ბიჭებს შორის მნიშვნელოვანია კითხვასა და საბუნებისმეტყველო 
საგნებში, მაგრამ არა მათემატიკაში.

 • კერძო სკოლების მოსწავლეების აკადემიური მოსწრება გაცილებით უკეთესია, ვიდრე მათი 
თანატოლებისა საჯარო სკოლებში, სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორების გამორიცხვის 
შემდეგაც კი.

 • სოფლებისა და პატარა ქალაქების სკოლების მოსწავლეებს მსგავსი შედეგები აქვთ სამივე 
ტესტში. თუმცა, მნიშვნელოვანი განსხვავებაა მათსა და დიდი ქალაქების მოსწავლეებს შორის. 

 • მოსწავლეებს, რომლებიც ოჯახში ქართულად არ ლაპარაკობენ (შერჩევის 2,3%), კითხვაში, 
მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში გაცილებით დაბალი შედეგები აქვთ სხვა 
თანატოლებთან შედარებით. 

 • სასკოლო წიგნების ნაკლებობას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს მოსწავლეების აკადემიურ 
მოსწრებაზე. 

 • სკოლებს, სადაც მასწავლებლის კვალიფიკაცია პრობლემატურია, უფრო დაბალი შედეგები 
აქვთ მათემატიკაში. 

 • მოსწავლეები, რომლებიც დადიოდნენ სკოლამდელ დაწესებულებაში,  უკეთ სწავლობენ ვიდრე 
ის მოსწავლეები, რომლებიც სკოლამდელ განათლებას არ იღებდნენ. 
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თავი  IV 

აკადემიურ მოსწრებაზე გავლენის მქონე მოსწავლეებთან  
და სკოლებთან დაკავშირებული ფაქტორები

ამ თავში განვიხილავთ, რა გავლენას ახდენს მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე მოსწავლეებთან 
და სკოლებთან დაკავშირებული ფაქტორები. გამოყენებული მეთოდოლოგიის აღწერა მოცემულია 
დანართში 1.   

ქვემოთ მოცემული დიაგრამა უჩვენებს მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებაზე გავლენის მქონე 
ფაქტორების სხვადასხვა კატეგორიის წვლილს, რომლებიც სათითაოდაა შესასწავლი.   

დიაგრამა 9: ვარიაციის ფარდობითი წვლილი
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მოსწავლის ოჯახური მდგომარეობა

მოსწავლის კლასი

მოსწავლის კითხვის აქტივობა და სტრატეგიები

მოსწავლის აქტივობა სკოლაში

სკოლის ცვლადები

ვარიაცია მოსწავლის დონეზე ვარიაცია სკოლის დონეზე

წყარო: ავტორები

ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ნაჩვენებია, რომ სკოლის ცვლადებს მცირე გავლენა აქვთ 
მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებაზე. კერძოდ, როგორც ACER-ის (Australian Council for 
Educational Research - განათლების კვლევების ავსტრალიის საბჭო) ანგარიშში აღინიშნა, 
სკოლის შეფასებისა და ანგარიშვალდებულების პოლიტიკას მნიშვნელოვანი გავლენა არ აქვს 
მოსწავლეების კითხვის ცოდნაზე. საქართველოში არსებობს პოზიტიური კორელაცია კერძო 
სკოლაში სწავლასა და კითხვის ცოდნას შორის, სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული 
ფაქტორების გათვალისწინებითაც კი. სხვა მიზეზებთან ერთად, კერძო სკოლის მოსწავლეების 
დაბალი პროცენტული მაჩვენებლითაც აიხსნება მოსწავლეების დაბალი აკადემიური მოსწრება 
საქართველოში. ეს საკითხი V თავშია განხილული.   

ACER-ის ანგარიშში აღნიშნულია მნიშვნელოვანი პოზიტიური ურთიერთკავშირი კითხვასა და 
შემდეგ ფაქტორებს შორის:  
•• მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობა;
•• დისციპლინის კლიმატი (მოსწავლესა და სკოლის საშუალო მაჩვენებელზე დაყრდნობით);
•• მასწავლებლის როლი მოსწავლეებში კითხვის წახალისებაში; 
•• სწავლის დრო ენის შესასწავლად;
•• მოსწავლეების ფარდობითი წილი, რომლებიც სკოლამდელ დაწესებულებაში ერთ წელზე მეტ 

ხანს დადიოდნენ. 



მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA) საქართველოს  მონაცემთა ანალიზი

29

PISA-ს მრავალსაფეხურიანი მონაცემების მოდელი საქართველოსათვის 

ჩვენ ჩავატარეთ ანალიზი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ზუსტად განვსაზღვროთ 
საქართველოში მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებაზე გავლენის მქონე ფაქტორები.  ეს ცხრილი 
უჩვენებს მოდელში გამოყენებულ ცვლადებს კატეგორიების მიხედვით და მათ გავლენას კითხვის 
ცოდნასა და უნარზე (კოეფიციენტის შეფასებაზე დაყრდნობით).

ცხრილი 6: კითხვის ცოდნის განმმარტავი მრავალსაფეხურიანი მოდელის საბოლოო სახე 

კატეგორია ცვლადის 
სახელი ცვლადის განმარტება კოეფიციენტის 

შეფასება
სტანდარტული 

ცდომილება DF t value Pr > |t|

Intercept*** 366.83 36.2881 222 10.11 <.0001

მოსწავლის 
მონაცემები

ESCS***
ეკონომიკური, სოციალური 
და კულტურული სტატუსი 15.2297 1.7044 4400 8.94 <.0001

CULTPOSS*** კულტურული კუთვნილებები 5.7397 1.3731 4400 4.18 <.0001

HOMEPOS*** ოჯახის კუთვნილებები -12.9711 1.8294 4400 -7.09 <.0001

ST22Q01*** წიგნების რაოდენობა 6.6493 0.8465 4400 7.85 <.0001

HEDRES** სასწავლო რესურსები 3.5822 1.5216 4400 2.35 0.0186

ინდივიდუალური 
მახასიათებლები

ST04Q01*** გენდერი -31.7954 2.0756 4400 -15.32 <.0001

GRADE*** კლასი 14.8137 2.2026 4400 6.73 <.0001

კითხვასთან 
დაკავშირებული 
აქტივობები და 
სტრატეგიები  

JOYREAD*** კითხვით სიამოვნების მიღება 21.9278 1.5962 4400 13.74 <.0001

ONLNREAD*** კითხვა ონლაინ რეჟიმში 4.0764 0.938 4400 4.35 <.0001

UNDREM*** დამახსოვრების სტრატეგია 11.7869 1.0774 4400 10.94 <.0001

METASUM***
მეტაკოგნიტური 

სტრატეგიები კითხვისთვის 12.1766 1.0979 4400 11.09 <.0001

მოსწავლეების 
აქტივობა 
სკოლებში

DISCLIMA*** დისციპლინის კლიმატი 7.0437 1.1733 4400 6 <.0001

STIMREAD*** კითხვის ხელშეწყობა 4.9972 0.7902 4400 6.32 <.0001

Rfs*** კითხვა სკოლისთვის -5.8218 0.4702 4400 -12.38 <.0001

Extension*** გაფართოება -10.334 1.0657 4400 -9.7 <.0001

Remedial*** შესწორება -5.2776 0.7177 4400 -7.35 <.0001

სწავლის დრო
LMINS*** კითხვის სწავლის დრო 0.1739 0.03843 4400 4.52 <.0001

MMINS*** მათემატიკის სწავლის დრო 0.1656 0.04267 4400 3.88 0.0001

სკოლის 
ცვლადები

TCHPARTI** მასწავლებლის მონაწილეობა -5.8249 2.2962 4400 -2.54 0.0112

m_escs***
სკოლის სოციალურ-

ეკონომიკური სტატუსი 23.8803 3.9624 4400 6.03 <.0001

m_disclima*** სკოლის კლიმატი 21.8313 5.7284 4400 3.81 0.0001

m_lmins** სასკოლო  კითხვის დრო 0.3152 0.14 4400 2.25 0.0244

m_mmins სასკოლო მათემატიკის დრო -0.2698 0.1657 4400 -1.63 0.1036

AIC:52350,  AICC : 52350, BIC : 52439, -2log likehood : 52298
მნიშვნელოვნების დონეები: *** 1 პროცენტი. – ** 5 პროცენტი. – * 10 პროცენტი.

წყარო: ავტორები.
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მოსწავლის მონაცემები

ეს კვლევა ძირითადად ორიენტირებული იყო მოსწავლეებთან დაკავშირებულ ორ ცვლადზე, 
ესენია: მოსწავლის სქესი და კლასი (როგორც სკოლაში გვიან შესვლის ინდიკატორი). PISA 
და  PISA+ -ის ყველა ქვეყანას შორის საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი გენდერული 
განსხვავება ფიქსირდება კითხვასთან მიმართებით. საბოლოო მოდელში,  სხვა ცლადების 
კონტროლის პირობებში, გენდერული კოეფიციენტი არის - 31.8. ეს სხვაობა არის მთელი სასკოლო 
წლის განსხვავების ეკვივალენტური, რომელიც ეთგო 2009-ის ანგარიშის მიხედვით 39 ქულას 
წარმოადგენს.

შედეგები უჩვენებს, რომ კითხვაში ჩართულობის სხვადასხვა დონესთან, სიხშირესთან და 
ინდივიდუალურ სტრატეგიებთან ერთად, გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული ქცევა ახდენს 
გავლენას სკოლის მოსწრებაზე.

როდესაც მოდელში შეიტანეს კლასის განმსაზღვრელი ცვლადი, დავინახეთ, რომ ამ ცვლადს 
შეუძლია საშუალოდ აღწეროს მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების ვარიაციის მხოლოდ 2%, 
სკოლებს შორის მცირედი განსხვავებით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მოსწავლეების აკადემიური 
მოსწრების განაწილება კლასების მიხედვით სკოლებს შორის მსგავსია. 

ოჯახის მონაცემები

მოსწავლის სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული სტატუსის ინდექსი შეიქმნა ხუთი 
ცვლადის მიხედვით, რათა გაზომილიყო ოჯახის კეთილდღეობა, ოჯახში კულტურული 
კუთვნილებებისა და საგანმანათლებლო რესურსების არსებობა.19

ეს ხუთი ცვლადი აღწერს სკოლებს შორის განსხვავებების 38%-ს და სკოლის შიგნით განსხვავებების 
20%-ს. ხუთივე ცვლადს დიდი გავლენა აქვს სასკოლო მოსწრების მაჩვენებელზე. როდესაც 
ვიკვლევთ კონკრეტული სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მოსწავლეებს, კონკრეტულ 
სკოლაში წიგნებისა და სასწავლო რესურსების რაოდენობის ზრდა ასოცირებულია უკეთეს 
აკადემიურ მოსწრებასთან. მოსწავლეებს, რომელთა ოჯახები ინვესტიციას დებენ კულტურული 
კუთვნილების მიხედვით (როგორიცაა წიგნები და ხელოვნება), უკეთესი შედეგები აქვთ. თუმცა, 
მატერიალური კეთილდღეობა (არა კულტურული ნივთები) ნეგატიურად ასოცირდება აკადემიურ 
მოსწრებასთან. სხვა ქვეყნებთან შედარების დროს დავინახეთ, რომ ეს შედეგი სპეციფიკურია 
საქართველოსათვის.  

კითხვასთან დაკავშირებული აქტივობები  და  სტრატეგიები 

ანალიზის მესამე მოდელში წარმოდგენილია კითხვასთან დაკავშირებული აქტივობები და 
სტრატეგიები.20 ეს სტრატეგიები მოიცავს კითხვით მიღებულ სიამოვნებას, ონლაინ რეჟიმში 
კითხვის სიხშირეს, დამახსოვრების ან  სინთეზურ სტრატეგიებსა და მასწავლებლის მიერ 
გამოყენებულ კითხვაში დახმარების სტრატეგიებს. ცვლადების ეს ჯგუფი აღწერს ვარიაციის 13%-
ს როგორც მოსწავლის, ისე სკოლის დონეზე. კითხვისაგან სიამოვნების მიღების წახალისება უნდა 
გახდეს პრიორიტეტული დაწყებით და საშუალო განათლების დონეზე.  METASUM და UNDREM 
ცვლადების მნიშვნელოვნებიდან გამომდინარე, მასწავლებლები უნდა დაეხმარონ მოსწავლეებს 
შეიმუშავონ მეგაკოგნიტური სტრატეგიები კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესებისათვის. ონლაინ 
რეჟიმში კითხვას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს, მაგრამ ნაკლები მასშტაბი - სხვა აქტივობებთან 
შედარებით.  სკოლებს შორის განსხვავების შემცირება უჩვენებს, რომ ამ ინდიკატორების 
მიხედვით სკოლები ერთმანეთისაგან განსხვავებულები არიან.

19 ESCS ინდექსი (ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული სტატუსი); CULTPOSS (კულტურული კუთვნილება); 
HOMEPOS (მატერიალური კეთილდღეობა);ST22 (წიგნების რაოდენობა);HEDRES (სასწავლო რესურსები).

20 ეს ინდიკატორები სტანდარტიზებულია OECD -ს მონაცემებთან (საშუალო 0 და სტანდარტული გადახრა  1) რეგრესიული 
კოეფიციენტების შედარების მიზნით. 
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სკოლებში ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების შემოღების შემდეგ უნდა შემუშავდეს 
სხვა სტრატეგიები ონლაინ რეჟიმში კითხვის ეფექტურობის გაძლიერებისა და სკოლის გარეთ 
კითხვის შესაძლებლობების გაფართოების მიმართულებით. 

მოსწავლეების საქმიანობა სკოლაში და სწავლის ხანგრძლივობა

მოსწავლეების მიერ წარმოდგენილი კითხვარები ასევე მოიცავს სკოლასთან დაკავშრებულ 
რამდენიმე ცვლადს.  მათ შორის: რამდენად ახალისებენ მასწავლებლები  მოსწავლეების კითხვაში 
ჩართულობას, კითხვასთან დაკავშირებული აქტივობები სკოლაში,   შეცდომების გამოსწორება  და 
სწავლაზე დახარჯული დრო. ცვლადების ეს ჯგუფი აღწერს სკოლებს შორის განსხვავების 14%-
ს და მოსწავლეებს შორის განსხვავების 8%-ს. შემასწორებელ ან გამაფართოებელ აქტივობებში 
მონაწილეობა ასოცირებულია კითხვის დაბალ დონესთან. ეს არ ნიშნავს, რომ ამ აქტივობებს 
უარყოფითი გავლენა აქვთ კითხვაზე, მაგრამ ამ აქტივობებში ერთვებიან ის მოსწავლეები, 
რომლებიც კითხვაში ვერ აღწევენ მაღალ დონეს. ბავშვების წახალისება, მიიღონ სიამოვნება 
კითხვისგან, დისციპლინარული კლიმატი სკოლებში და მიზეზების, ქცევების ან მიზნების 
განმარტებაზე ორიენტირებული კითხვასთან დაკავშირებული აქტივობები ასოცირებულია  
კითხვის მაღალ დონესთან. 

სკოლის ცვლადები 

შემოღებულია სკოლის ზოგიერთი ცვლადი. როგორც ქვეყნების უმრავლესობაში, საშუალო 
სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი (SES) და დისციპლინარული სიტუაცია ასოცირებულია 
კითხვის მნიშვნელოვნად უკეთ ცოდნასთან. მასწავლებლის მონაწილეობა ამცირებს ტესტის 
ქულებს. ეს ფაქტი შემდგომში კვლევას საჭიროებს. მეტიც, სკოლებში, სადაც დირექტორებმა 
კვალიფიციური მასწავლებლების გარკვეული ნაკლებობა აღიარეს (3.6%), მოსწავლეების საშუალო 
ქულა კითხვაში არის 397. ეს უფრო მაღალია, ვიდრე 370, ანუ იმ სკოლების მაჩვენებელი, სადაც 
დირექტორებმა განაცხადეს, რომ მათ სკოლებში კვალიფიციური მასწავლებლების ნაკლებობა არ 
იყო. 

სწავლის ხანგრძლივობა

იუნისეფის  2013 წლის ანგარიშის მიხედვით, ცაე/დსთ რეგიონში მოსწავლეები საშუალოდ მეტ 
დროს უთმობენ საბუნებისმეტყველო საგნებს (3 საათი და 35 წუთი), ვიდრე მათემატიკას ან 
სწავლების ენას (დაახლოებით 3 საათი თითოეულს). სკოლაში კითხვისთვის მეტი დროის დათმობა 
ასოცირებულია უკეთ კითხვასთან.

სკოლის მართვა

სკოლის დირექტორის მიდგომა მასწავლებლების  კლასში არსებული პრობლემის  მოგვარებისადმი 
პოზიტიურ გავლენას ახდენს მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებაზე. სკოლებში, სადაც 
დირექტორები ცდილობენ მასწავლებლების პრობლემების მოგვარებას (34%), კითხვაში 
მოსწავლეების საშუალო ქულა არის  385, ანუ 25 ქულით მეტი, ვიდრე იმ სკოლებში, სადაც 
დირექტორები ამას არ აკეთებენ. განსხვავება მსგავსია მათემატიკასა და მეცნიერების სხვადასხვა 
დარგში (იხილეთ დანართი 3). 
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IV თავის დასკვნები

 • PISA-სა და PISA+-ის პროექტებში მონაწილე ქვეყნებს შორის საქართველოში ერთ-ერთი 
ყველაზე მაღალი გენდერული გასნხვავება დაფიქსირდა.  საბოლოო მოდელში სხვა ცვლადების 
კონტროლისას გენდერის კოეფიციენტია -31.8, ანუ ახლოს არის  ეთგო-ს 2009 წლის ანგარიშის 
მიხედვით მთელი სასკოლო წლის განმავლობაში წარმოქმნილ სხვაობასთან (39 ქულა).  

 • იმას, თუ რომელ კლასშია მოსწავლე, ნაკლები გავლენა აქვს მის აკადემიურ მოსწრებაზე 
(აღწერს მოსწავლეებს შორის განსხვავების მხოლოდ 2%-ს). 

 • კითხვისაგან სიამოვნების მიღების სწავლება პრიორიტეტი უნდა იყოს დაწყებითი და საშუალო 
განათლების დონეზე. მასწავლებლები უნდა დაეხმარონ მოსწავლეებს  მეტაკოგნიტური 
სტრატეგიების შემუშავებაში კითხვის გასაუმჯობესებლად.  

 • კითხვისათვის დათმობილი დროის გაზრდა ასოცირებულია უკეთ ცოდნასთან. 

 • მოსწავლეებს, რომელთა ოჯახები ინვესტიციას დებენ კულტურული კუთვნილების 
დაუფლებაში უკეთესი შედეგები აქვთ, ვიდრე მათ, ვინც ასე არ იქცევა. თუმცა, მატერიალური 
კეთილდღეობა (არა კულტურული საგნები) უარყოფითად არის ასოცირებული აკადემიურ 
მოსწრებასთან. ეს შედეგი ძალიან სპეციფიკურია საქართველოსთვის სხვა ქვეყნებში 
ჩატარებულ კვლევასთან შედარებით. 

 • კითხვასთან დაკავშირებული აქტივობები მოსწავლის კითხვის დონეს აუმჯობესებს. 

 • მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობები და ჯანსაღი დისციპლინური გარემო 
სასარგებლო გავლენას ახდენს კითხვაზე, ხოლო მასწავლებლის მცდელობა, ხელი შეუწყოს 
მოსწავლის კითხვაში ჩართულობას, დადებითად მოქმედებს კითხვის დონეზე. 

 • ერთ წელზე ან მეტ ხანს სკოლამდელ დაწესებულებაში სიარული და სწვლების ენის 
შესწავლისთვის დათმობილ დრო დადებით გავლენას ახდენს კითხვის ქულებზე. 

 • დირექტორის მიდგომა მოაგვაროს კლასში მასწავლებლის წინაშე არსებული პრობლემები, 
როგორც აღმოჩნდა, ზრდის ტესტის ქულებს.
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თავი  V   

სისტემის დონის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას  
ახდენენ მოსწავლის აკადემიურ  მოსწრებაზე 

მოსწრებაზე გავლენის მქონე სკოლებისა და მოსწავლეებთან დაკავშირებული ფაქტორების 
ანალიზის გარდა, საჭიროა მაკრო- და სისტემის დონის ინდიკატორების შესწავლა, რათა 
განისაზღვროს საქართველოს განათლების სისტემის გაუმჯობესებისა და გაძლიერების 
შესაძლებლობები. მაშასადამე, საჭიროა გავითვალისწინოთ, რა პირობები უწყობს ხელს ეფექტური 
და თანაბარი სასწავლო გარემოს შექმნას.  წინა თავები ძირითადად ეხებოდა მოსწავლეებსა და 
სკოლებს შორის განსხვავებებს საქართველოში, ამ თავში კი გაანალიზებულია განსხვავებები 
ქვეყნებს შორის, რათა სისტემის დონეზე განისაზღვროს საქართველოში მოსწავლეების 
აკადემიური მოსწრების შემაფერხებელი ფაქტორები.

სკოლებისა და მოსწავლეების კვლევის გარდა ეგთო ევროსტატთან და იუნესკოსთან21 
თანამშრომლობით აგროვებს მონაცემებს ქვეყნის ან სისტემის დონეზე, რომელიც ცნობილია 
როგორც UNESCO-UIS/OECD/EUROSTAT მონაცემთა ბაზა, ან UOE. სამწუხაროდ, PISA+-ს 
ქვეყნები (მათ შორის მოლდოვეთი და საქართველო) არ შედიან ამ მონაცემთა ბაზაში და 
საქართველო არ არის ჩართული სისტემის დონეზე მონაცემების იუნისეფის რეგიონალურ 
ანალიზში.

ქვემოთ მოცემულია იუნისეფის პუბლიკაციის დასკვნები, რადგან საქართველოს ბევრი 
საერთო აქვს სხვა ცაე/დსთ ქვეყნებთან. საქართველოდან მიღებული მაკროდონის მონაცემები 
ანალიზდება სისტემური დონის ინდიკატორების გაფართოებული ჩარჩოს მიხედვით, რომელიც 
სოციოკულტურულ ფაქტორებსაც მოიცავს. შემდეგ განსაზღვრულია სხვადასხვა პოლიტიკური 
ინდიკატორები, რომლებმაც შესაძლებელია ხელი შეუწყოს საქართველოს განათლების სისტემის 
გაუმჯობესებას. 

იუნისეფის რეგიონული პუბლიკაციის დასკვნები

ეთგო-ს მონაცემებით, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება უფრო ეფექტურად მოქმედებს 
მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებაზე, ვიდრე კლასში ბავშვების რაოდენობის შემცირება. თუმცა, 
უნდა აღინიშნოს, რომ სისტემებში, სადაც მასწავლებელთა ანაზღაურება უფრო პრიორიტეტულია, 
ვიდრე მცირე ზომის კლასები, მაღალი აკადემიურ მოსწრება ფიქსირდება.  ქვეყნები, რომლებიც 
მეტ ავტონომიას ანიჭებენ სკოლებს  სასწავლო პროგრამის შექმნის, კურსის შეთავაზების 
შესახებ გადაწყვეტილების მიღების, მოსწავლის შეფასების პოლიტიკის ფორმირებისა და კურსის 
შინაარსის და სახელმძღვანელოების შერჩევის თვალსაზრისით, უკეთეს შედეგებს აღწევენ 
კითხვაში, ვიდრე ისინი, რომლებიც ასე არ აკეთებენ. მიუხედავად ამისა, ქვეყნის დონეზე არ არის 
კორელაცია აკადემიურ მოსწრებასა და რესურსების განაწილების თვალსაზრისით ავტონომიას 
შორის.  

ამასთან, სკოლები, სადაც დისციპლინური გარემო უკეთესია, მასწავლებლების ქცევა პოზიტიურია 
და მასწავლებლებს და მოსწავლეებს უკეთესი ურთიერთობა აქვთ, უფრო მაღალ ქულებს იღებენ 
კითხვაში.22

21  გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (შემდგომში UNESCO)
22  UNICEF (2013).
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სისტემის დონეზე მოქმედი ფაქტორების ლიტერატურული მიმოხილვა

ქვემოთ მოცემული ინდიკატორები ეხება სისტემის მართვას ან მართვის კატეგორიებს, თუმცა 
სოციალურ-ეკონომიკური ინდიკატორების გათვალისწინება არანაკლებ მნიშვნელოვანია, 
როგორიცაა მაგალითად მშპ ერთ სულ მოსახლეზე და დანახარჯები განათლებაზე. 

საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნების  მონაცემების საფუძველზე ჰანუშეკმა და კინკომ 
(2000) შეისწავლეს მასწავლებლისა და მოსწავლის შეფარდებისა და განათლებაზე დანახარჯების 
მაკროეკონომიკური ცვლადები, მაგრამ აღმოაჩინეს, რომ ამ ცვლადებს მნიშვნელოვანი გავლენა 
არ აქვთ მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებაზე. ამასთან ლიმ და ბარომ (2001) უჩვენეს, რომ 
მოსწავლისა და მასწავლებლის შეფარდებას, დანახარჯებს განათლებაზე და მასწავლებლის 
ხელფასს დადებითი გავლენა აქვს მოსწავლეების უნარებზე.  ვეროევენის და ტოინგსონის 
(1999) კვლევაში ავტორებმა ხაზი გაუსვეს ქვეყნების ეკონომიკური სტატუსის (მშპ ერთ სულზე) 
მიხედვით შედეგების დაყოფის მნიშვნელობას. ზემოთ ჩამოთვლილ ფაქტორებთან ერთად, სიდის 
(2012) კვლევის მიხედვით, მნიშვნელოვანია დემოგრაფიული და სოციოლინგვისტური ცვლადები, 
როგორიცაა ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნობა, მოსახლეობის ზრდის კოეფიციენტი და ენობრივი 
მრავალფეროვნება.

სიდიმ და ვარლიმ (2012) საკუთარ კვლევაში ასევე გაითვალისწინეს საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებზე (მათ შორის ინტერნეტზე) ხელმისაწვდომობა ქვეყნებში, ანუ ფაქტორი, 
რომელსაც მაკროდონეზე პოზიტიური კორელაცია აქვს მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებასთან და 
ასევე აღინიშნება მისი კორელაცია მთლიან შიდა პროდუქტთან. კვლევაში მმართველობა იზომება 
საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის აღქმის ინდექსით (Transparency International 
Corruption Perceptions Index  - აქაც და შემდგომ მოიხსენიება, როგორც გამჭვირვალობის 
ინდექსი - Transparency Index), თუმცა, ამ ცვლადის ეფექტი მნიშვნელოვნად არ არის მიჩნეული. 
კვლევა ასევე მოიცავს ქალი მასწავლებლების პროცენტულობას, რადგან ამ ფაქტორით ხშირად 
წარმატებით აიხსნება აკადემიური მოსწრება  დაწყებითი განათლების საფეხურზე მცირე და 
საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში. მიუხედავად იმისა, რომ განვითარებადი ქვეყნები ბევრ 
რესურსს ხარჯავენ განათლებაზე, გავლენა ხშირად მცირეა, განათლების სფეროს წინაშე მდგომი 
რეალური პრობლემის კვლევის ნაკლებობის გამო (Glewwe, Hanushek, Humpage, & Ravina, 2011).

ჰანუშეკის, ლინკის და ვაისმანის (2012) მიხედვით, სკოლის ავტონომია აუმჯობესებს მოსწავლის 
აკადემიურ მოსწრებას კარგად განვითარებულ სისტემებში, მაგრამ არა განუვითარებელ 
სისტემებში. ეს არის PISA-ს პანელური კვლევის დასკვნა, რომელიც 2000 -2009 წლებში ჩატარდა 
42 ქვეყანაში. კვლევაში ქვეყნები დაყოფილია კატეგორიებად შემოსავლის კლასის მიხედვით. 
კვლევაში გამოთვლილია სკოლის ავტონომიის ინდექსი,  სხვადასხვა სფეროში გადაწყვეტილების 
მიღებისას დირექტორების ავტონომიის  გაზომვის გზით. ჰანუშეკმა, ლინკიმა და ვაისმანმა 
აღმოაჩინეს, რომ აკადემიურ შინაარსთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში ავტონომიის 
ზრდას უარყოფითი გავლენა ჰქონდა მოსწავლეების შედეგებზე დაბალი შემოსავლის მქონე 
ქვეყნებში. თუმცა, მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში აკადემიურ შინაარსთან, პერსონალთან 
და ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებული ავტონომია დადებითად მოქმედებდა მოსწავლეების 
მიღწევებზე. საქართველოს კონტექსტში ავტორები თვლიან, რომ, ახალი პროგრამების შერჩევის 
თვალსაზრისით, სკოლებისათვის მოქნილობისა და ავტონომიის მინიჭება სწორი მონიტორინგის 
საგანი უნდა გახდეს, ასევე სათანადოდ უნდა შეფასდეს 2010 წლის სასწავლო პროგრამის 
რეფორმის გავლენა სწავლების პრაქტიკასა  და მოსწავლეების შედეგებზე.  

და ბოლოს, ჰანუშეკმა და ლუჯერმა  (2005) აღმოაჩინეს, რომ მოსწავლეების დაჯგუფება 
შესაძლებლობების მიხედვით დაწყებითი განათლების ეტაპზე ზრდის საგანმანათლებლო 
უთანასწორობას საშუალო სკოლაში, როდესაც ჯენს ჰენრიკ ჰაარმა (2005) უჩვენა, რომ 
საგანმანათლებლო უთანასწორობა არ აუმჯობესებს მოსწავლეების აკადემიურ მოსწრებას. 
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საქართველოს მდგომარეობა აღნიშნულ კონტექსტში

შეიქმნა PISA და PISA+-ის ქვეყნების მონაცემთა ბაზები, რომლებიც მოიცავდნენ საქართველოს 
კონტექსტისთვის მნიშვნელოვანი ინდიკატორების დამახასიათებელ ცვლადებს, როგორიცაა 
ახალგაზრდების უმუშევრობის დონე და პროფესიულ ტექნიკურ განათლებაში ჩართული 
მოსწავლეების პროცენტული მაჩვენებელი. ყველა ინდიკატორი გამოითვალა, როგორც  2005-
2009 წლის საშუალო, რადგან საქართველომ   PISA-ს ტესტი 2010 წელს ჩაატარა. ეთგო-ს წევრი 
ცაე/დსთ ქვეყნები ეთგო-ს  ჯგუფში შედიან. 

ცხრილი 7: საქართველოს ინდიკატორები სხვა ცაე/დსთ და ეთგო-ს ქვეყნებთან შედარებით   
(2005-2009)

ინდიკატორები საქართველო ცაე/დსთ 
საშუალო

ეთგო 
საშუალო

სასკოლო რესურსები
მშპ (მთლიანი შიდა პროდუქტი) ერთ სულზე, PPP (მუდმივი 
2005 საერთაშორისო $) 4,319 9,476 29,647

სახელმწიფო ხარჯები განათლებაზე, როგორც მთლიანი 
სახელმწიფო ხარჯების % 8.2 13.3 13.1

ხარჯი საშუალო განათლებაზე, როგორც განათლებაზე 
მთლიანი ხარჯების % 37.0 39.5 39.5

დემოგრაფიული ცვლადები და ქვეყნის განვითარება 
სულ მოსახლეობა 4,388,500 16,443,339 35,760,110
მოსახლეობის წლიური ზრდა  % 0.4 0.2 0.7
ენობრივი მრავალფეროვნება  (0 = დაბალი მრავალფეროვნება; 
1 = მაღალი მრავალფეროვნება) 0.6 0.5 0.3

ინტერნეტის მომხმარებლები (100 კაცზე) 10.4 27.4 63.1
გამჭვირვალობის ინდექსი (0 = მაღალი კორუფცია; 100 = 
ძალიან სუფთა) 52.0 38.7 67.4

სკოლის შერჩევა
ჩართულობის მთლიანი მაჩვენებელი 85.8 91.6 103.1
კერძო სკოლაში ჩართულობის % (საშუალო სკოლა) 4.9 2.2 16.1
ტექნიკურ და პროფესიულ განათლებაში ჩართული 
მოსწავლეების % 1.8 17.2 25.0

სკოლის მახასიათებლები
მოსწავლე/მასწავლებლის შეფარდება საშუალო სკოლაში 7.5 10.8 12.7
სულ მოსწავლეების %,  რომლებიც იმეორებენ წელს საშუალო 
სკოლაში (ყველა კლასი) 0.3 1.0 3.5

ქალი  მასწავლებლების % საშუალო სკოლაში 85.6 74.6 61.2
უმუშევრობა 
უმუშევრობა ქალებში (ასაკი: 15-24) 34.8 22.0 15.6
უმუშევრობა მამაკაცებში (ასაკი: 15-24) 28.9 20.6 14.9

წყარო:  გამოპასუხების დონისა და წყაროების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ - დანართი 1, ცხრილი 1.

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე არის 4,319 აშშ დოლარი, რაც ცაე/
დსთ ქვეყნების საშუალო მონაცემის ნახევარზე ნაკლებია. მთლიან შიდა პროდუქტს ერთ სულ 
მოსახლეზე დადებითი კორელაცია აქვს ტესტის ქულებთან, როგორც მიზეზს და ეფექტს, რადგან 
ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას გავლენა აქვს განათლებაში ინვესტირებაზე. თავის მხრივ, 
აღნიშნულს შეუძლია გავლენა მოახდინოს მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებაზე და შესაბამისად 
მის შესაძლებლობაზე, წვლილი შეიტანოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.  
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საშუალოდ, ცაე/დსთ ქვეყნები საქართველოსთან შედარებით ორჯერ მეტს ხარჯავენ განათლებაზე, 
ხოლო საშუალო სკოლისათვის გამოყენებული ბიუჯეტის წილი თითქმის იგივეა. 2005-2009 
წლებში საქართველოში მთავრობის ბიუჯეტის მხოლოდ 8,2% გამოიყო  განათლებისთვის, რაც 
საერთაშორისო მაჩვენებელზე ბევრად დაბალია. 2008 წლის ომმა, რა თქმა უნდა, სამხედრო 
დანახარჯების ზრდა გამოიწვია, მაგრამ,  Université de Sherbrooke-ის მონაცემებით, ამას არ 
ჰქონია გავლენა განათლების ბიუჯეტზე.  მიუხედავად ამისა, კონფლიქტმა გავლენა მოახდინა 
სკოლის ინფრასტრუქტურასა და საგანმანათლებლო რესურსებზე. შედეგად, როგორც ჩანს, ომმა 
გავლენა მოახდინა ახალგაზრდების მორალურ მდგომარეობასა და განათლებაზე, შესაბამისად, 
PISA-ს ტესტის ქულებზე. 

უმუშევრობის დონე 15-24 წლის ახალგაზრდებში გაცილებით მაღალია, ვიდრე ცაე/დსთ და ეთგო-ს 
ქვეყნებში (34.8% ქალებში და 28.9% მამაკაცებში). ცაე/დსთ ქვეყნებთან შედარებით ენობრივი 
მრავალფეროვნების ინდექსი (SIL-დან) ოდნავ მაღალია საქართველოში და მნიშვნელოვნად 
აღემატება ეთგო-ს ქვეყნებში დაფიქსირებულ იგივე მაჩვენებელს ეს ინდიკატორი ასახავს 
ქვეყნებს შორის  განსხვავებების  10%-ს, და ნაწილობრივ განმარტავს თუ რატომ აქვთ ცაე/დსთ 
ქვეყნებს, და კერძოდ, საქართველოს, ეთგო-ს ქვეყნებზე დაბალი ქულები. გამჭვირვალობის 
ინდექსი (მმართველობის ინდიკატორი) საქართველოში საშუალოდ უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა  
ცაე/დსთ ქვეყნებში, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოში კორუფცია ნაკლებია, ხოლო ინტერნეტის 
მომხმარებლების რაოდენობა ძალიან დაბალია (10.4%).

ქვეყნის ეკონომიკურ მონაცემებთან დაკავშირებული ყველა ინდიკატორი გათვალისწინებულია 
სტატისტიკურ მოდელში, როგორც საკონტროლო ცვლადი. განათლების მართვის ინდიკატორები 
ასევე დამატებულია მოდელში, მათ შორის, მოსწავლე/მასწავლებლის შეფარდება, მოსწავლის 
მიერ წლის გამეორების კოეფიციენტი, ქალი მასწავლებლების პროცენტი, კერძო სკოლების 
პროცენტი, პროფესიულ ტექნიკურ განათლებაში ჩართული მოსწავლეების პროცენტი და სკოლის 
ავტონომიასა და ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებული ინდიკატორები, რომლებიც 
იზომება სკოლის დონეზე   PISA-ს მონაცემებით.

ცაე/დსთ ქვეყნებში, კერძო სკოლების თანაფარდობა მცირეა ეგთოს რეგიონთან შედარებით. 
როგორც ყოველთვის, არსებობს ტენდენცია, რომ კერძო სკოლებს საჯარო სკოლებთან 
შედარებით უკეთესი შედეგები აქვთ, რაც გარკვეულწილად განმარტავს, რატომ არის PISA-ს 
ტესტის ქულა ცაე/დსთ-ს ქვეყნებში საშუალოდ უფრო დაბალი, ვიდრე ეთგო-ს რეგიონში. ამავე 
დროს საქართველოში მოსწავლეების მხოლოდ 1.8% არის ჩართული ტექნიკური და პროფესიული 
განათლების სისტემაში.  

მრავალცვლადიანი ანალიზი

მთავარი კომპონენტის ანალიზი (მკა) ჩატარდა ცვლადებისათვის, რომლებიც მოცემულია ზედა 
ცხრილში. იგი საშუალებას იძლევა მოხდეს ყველა დამოუკიდებელი ცვლადის შეჯამება და 
ქვეყნების ფაქტორული სივრცის მიხედვით განაწილება. ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამაში მთავარი 
კომპონენტის ანალიზის ჰორიზონტალური ღერძი მოიცავს PISA-ს ტესტის ქულას, ჩართულობის 
მთლიან მაჩვენებელს, მშპ-ს, ისევე როგორც სხვა, სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასთან 
დაკავშირებულ (მათ შორის უმუშევრობასთან) ინდიკატორებს და, შესაძლებელია დაერქვას 
განვითარების ხარისხის ღერძი (მათ შორის განათლების განვითარებისა). ვერტიკალური ღერძი 
მოიცავს რამდენიმე ცვლადს, რომელიც აჯამებს დანახარჯებს განათლების სისტემაში და 
დემოგრაფიას. ეს ორი ღერძი ძალიან ეფექტურია ქვეყნების პოზიციების დაჯგუფებისა და მათი 
ინდივიდუალური პოზიციების განხილვისათვის.
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დიაგრამა 10: კონტექსტუალური მაკროცვლადების მთავარი კომპონენტის ანალიზი (მკა) *
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დიაგრამა 11: ქვეყნების განაწილება მთავარი კომპონენტის ანალიზის (მკა) მიხედვით
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როგორც ზედა დიაგრამა ცხადყოფს, ცაე/დსთ ქვეყნები (მწვანე ფერით აღნიშნული) და, 
განსაკუთრებით, საქართველო, დიაგრამის უკიდურეს მარცხენა ნაწილშია მოთავსებული, რაც 
ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებს აქვთ განვითარების დაბალი ხარისხი  და სხვა ქვეყნებთან შედარებით 
განათლებაზე უფრო ცოტა თანხას ხარჯავენ. ეთგო-ს სხვა არაწევრ და PISA+ ქვეყნებს 
(ლურჯად აღნიშნული), როგორ წესი, ცაე/დსთ ქვეყნების მსგავსი განვითარების ხარისხი აქვთ, 
მაგრამ უფრო მეტი დემოგრაფიული წინაღობა გააჩნიათ და ცაე/დსთ ქვეყნებთან შედარებით 
განათლების სფეროში უფრო მეტ  ინვესტირებას ახდენენ. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი 
გვიჩვენებს ცვლადებს, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ PISA-ს ტესტების ქულებზე, 
კერძოდ: მშპ ერთ სულ მოსახლეზე, ინტერნეტის მომხმარებელთა პროცენტული მაჩვენებელი, 
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მოსახლეობის რიცხოვნობა და ზრდა, მაჩვენებელი, რომელიც მიუთითებს სკოლის მოსწავლეების 
მიერ წლის გამეორებაზე, საშუალო განათლებაში სახელმწიფო ხარჯების წილი და ენობრივი 
მრავალფეროვნება. მოდელი ხსნის ქვეყნებს შორის მოსწავლეთა მოსწრების განსხვავების 
64%-ს. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მშპ-ს ერთ სულ მოსახლეზე, რომელიც 26 
პროცენტიან სხვაობას უკავშირდება და ენობრივი მრავალფეროვნების დონეს, რომელიც 10 
პროცენტიან განსხვავებასთან ასოცირდება. ამდენად, ქვეყნებს, რომლებსაც აქვთ ენობრივი 
მრავალფეროვნების მაღალი დონე და ერთ სულ მოსახლეზე დაბალი მშპ, მაგალითად ინდოეთი, 
როგორც წესი, ტესტების დაბალი ქულებით გამოირჩევიან.

PISA-ს  სკოლის დონის ინდიკატორები

ცხრილი 8: სკოლაში მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი   
PISA-ს სხვადასხვა ინდიკატორის მიხედვით

PISA-ს ინდიკატორები

საქართველო ცაე/დსთ 
ქვეყნები 
საშუალო 
მაჩვენებელი

ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა 
და განვითარების 
ორგანიზაციის 
მაჩვენებელი

სხვადასხვა კლასში შესაძლებლობათა 
მიხედვით (ზოგიერთ საგანში) დაჯგუფებული 
მოსწავლეები

9.1 16.7 37.4

ეროვნული,  რეგიონული ან ადგილობრივი 
ხელისუფლების მიერ შერჩეული 
მასწავლებლები

11.3 31.4 55.1

ეროვნულ, რეგიონულ ან ადგილობრივ 
ხელისუფლებას აქვს სასკოლო 
სახელმძღვანელოების შერჩევის 
უფლებამოსილება

9.9 27.2 37.3

ანგარიშვალდებულების პროცედურებისათვის 
მოსწრების მონაცემების გამოყენება 
მასწავლებელთა მოსწრების შესაფასებლად

91.1 86.9 44.2

გასაჯაროებული მოსწრების მონაცემები 
ანგარიშვალდებულების პროცედურებისათვის 22.3 51.3 36.4

ტესტის ან შეფასების შედეგები მოსწავლეთა 
მოსწრების მონიტორინგისათვის 92.5 84.8 70.8

ცაე/დსთ და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებთან 
შედარებით, საქართველოში ხშირად არ ხდება მოსწავლეთა შესაძლებლობების მიხედვით 
დაჯგუფება. ქართულ სკოლებს, ცაე/დსთ რეგიონის ქვეყნების სკოლებთან შედარებით, უფრო 
მეტი ავტონომია აქვთ, ვინაიდან ეროვნული, რეგიონული ან ადგილობრივი ხელისუფლების 
წარმომადგენლები ნაკლებად არიან პასუხისმგებლები მასწავლებელთა და სასკოლო 
სახელმძღვანელოების შერჩევაზე. თუმცა, როდესაც ხდება ეთგო-ს  ქვეყნების ნიშნულებთან 
შედარება, საქართველოში სკოლის ავტონომიის ხარისხი საშუალოდ უფრო დაბალია, ვიდრე ცაე/
დსთ ქვეყნების მაჩვენებელი.

რაც შეეხება ტესტისა და შეფასების შედეგების გამოყენებას, სკოლების მხოლოდ 22.3%-მა 
განაცხადა, რომ ისინი ტესტების შედეგებს ასაჯაროებენ, მაშინ როდესაც 91.1%-ი იყენებს 
მონაცემებს მასწავლებელთა სამუშაოს შესაფასებლად. ტესტების შედეგები გამოიყენება 
მოსწავლეთა შეფასებების მონიტორინგისათვის  საქართველოს სკოლების 92.5%-ში.
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როდესაც PISA-ს ცვლადები ემატება მრავალცვლადიან მოდელს, სკოლის ავტონომია და 
ანგარიშვალდებულება შესამჩნევად მნიშვნელოვანი ხდება, რაც ქვეყნებს შორის 9%-იან 
განსხვავებას ხსნის.

ამ შემთხვევაში, ნაწილობრივი უმცირეს კვადრატთა რეგრესიის მოდელი, რომლითაც 
იზომება ფაქტორების თითოეული კატეგორიის  შედარებითი კონტრიბუცია განსხვავების 
ახსნაში,  სასარგებლო ინსტრუმენტს წარმოადგენს კონკრეტული ინდიკატორების როლის 
წარმოდგენისათვის.

დიაგრამა 12: შედეგები ნაწილობრივი უმცირეს კვადრატთა მეთოდის მოდელიდან
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ნაწილობრივი უმცირეს კვადრატთა მეთოდი (PLS) საშუალებას გვაძლევს დავაჯგუფოთ ცვლადები 
კლასიფიკატორების ნაკრების მიხედვით და შევაფასოთ ცვლადების ამ ჯგუფების წვლილი 
ტესტების ქულებთან მიმართებით. ზედა ცხრილში დაჯგუფებული ცვლადები იმეორებენ ეთგო-ს 
PISA ჩარჩოს, რომელთა დემოგრაფიული, სოციოლინგვისტური და განვითარების ინდიკატორები 
მორგებულია საქართველოს სიტუაციას.

როგორც ვნახეთ, სკოლის მახასიათებლები, მაგალითად, კლასის ზომა, კლასის განმეორების 
მაჩვენებელი და ქალი მასწავლებლების თანაფარდობა კითხვის ქულებზე მნიშვნელოვან გავლენას 
არ ახდენს. თუმცა, როგორც ჩანს, სკოლის შერჩევის ცვლადები, მათ შორის ჩართულობის მთლიანი 
მაჩვენებელი, მოსწავლეთა მიერ კერძო სკოლებში ჩართულობის პროცენტულობა და ტექნიკური და 
პროფესიული გადამზადებისა და ტრენინგის პროგრამაში მოსწავლეთა ჩართულობის პროცენტი 
გავლენას ახდენს ქულაზე. აღნიშნული ინფორმაცია  უნდა გამოიყენონ განათლების სფეროში 
პოლიტიკის გამტარებლებმა, რათა გაიზარდოს კერძო სკოლების რაოდენობა, ტექნიკური ან 
პროფესიული გადამზადების პროგრამები გახდეს  ხელმისაწვდომი და, რა თქმა უნდა, შემცირდეს 
იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც სკოლაში არ სწავლობენ. სკოლის რესურსები ასევე კარგ 
შესაძლებლობას წარმოადგენს მოსწავლეთა მიღწევების გასაუმჯობესებლად. ნათელია, რომ 
მთავრობებმა უკეთესი შედეგების მისაღწევად განათლებაზე მეტი  თანხა უნდა დახარჯონ.

სასკოლო კითხვარის მიხედვით შეგროვებული PISA-ს ცვლადების ეფექტი შესაბამისობაში მოდის 
ეუთოს ქვეყნების პრაქტიკასთან ან გაეროს ბავშვთა ფონდის პუბლიკაციებთან. შესაძლებლობების 
მიხედვით მოსწავლეთა დაჯგუფება აუმჯობესებს  ქულებს კითხვაში, ხოლო ცენტრალიზებული 
სისტემის შემთხვევაში, როდესაც სკოლას მცირე ავტონომია აქვს მასწავლებელთა  და სასკოლო 
სახელმძღვანელოთა შერჩევისას, მოსწავლეები  ტესტებში დაბალ ქულებს იღებენ. და ბოლოს, 
ანგარიშვალდებულების ცვლადები, მათ შორის ტესტების ჩატარებასთან და მასწავლებელთა 
მუშაობასთან დაკავშირებული სასკოლო პოლიტიკა, უარყოფითად  აისახება ტესტების ქულებზე.
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V თავი: დასკვნები

 • საქართველოს მშპ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგენს 4,319 დოლარს, რაც ორჯერ უფრო დაბალია 
ვიდრე ცაე/დსთ  ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი.

 • მშპ ერთ სულ მოსახლეზე კორელაციაშია ტესტების ქულებთან, როგორც მიზეზი, ასევე 
შედეგი, ვინაიდან ეკონომიკის მდგომარეობა გავლენას ახდენს ინვესტიციებზე განათლების 
სფეროში და, შესაბამისად, მოსწავლის მოსწრებასა და მის შესაძლებლობაზე წვლილი 
შეიტანოს ეკონომიკის განვითარებაში.

 • წინამდებარე კვლევის პერიოდის განმავლობაში (2005-2009), საქართველოს მთავრობამ 
ბიუჯეტის მხოლოდ 8.2% გამოყო განათლებისათვის. მოცემული ციფრი გაცილებით ნაკლებია, 
ვიდრე საერთაშორისო ნიშნული და ცაე/დსთ ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელი.

 • 2008 წლის ომმა შედეგად მოიტანა უფრო მეტი დანახარჯები სამხედრო სფეროში, მაგრამ ამ 
მოვლენას გავლენა არ მოუხდენია განათლების სფეროსათვის გამოყოფილ ხარჯებზე.

 • ენობრივი მრავალფეროვნების ინდექსი (SIL) ოდნავ მეტია საქართველოში ცაე/დსთ-ს 
ქვეყნებთან შედარებით და მნიშვნელოვნად აღემატება ეუთოს ქვეყნების მონაცემებს. ეს 
ინდიკატორი ქვეყნის ქულების სხვაობის 10%-ს უკავშირდება და ნაწილობრივ აღწერს, თუ 
რატომ არის ცაე/დსთ-ს ქვეყნებში და, უფრო კონკრეტულად, საქართველოში, ტესტის ქულები 
უფრო ნაკლები, ვიდრე ეუთოს ქვეყნებში.

 • საშუალოდ, საქართველოს აქვს უფრო მაღალი გამჭვირვალობის ინდექსი (ნაკლები კორუფცია 
მმართველობის სფეროში), ვიდრე ცაე/დსთ ქვეყნებს.

 • ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ძალიან დაბალია (10.4%).

 • საქართველოში ხშირი არ არის მოსწავლეთა შესაძლებლობის დონეების მიხედვით დაყოფა, 
რაც, როგორც წესი, უკავშირდება ტესტის უფრო მაღალ ქულებს.

 • ცაე/დსთ ქვეყნებთან შედარებით ქართულ სკოლებს უფრო მეტი ავტონომია აქვთ, ვინაიდან 
ხელისუფლებას ეროვნულ, რეგიონულ ან ადგილობრივ დონეზე ნაკლები პასუხისმგებლობა 
აკისრია მასწავლებლების სამუშაოზე აყვანასა და სასკოლო სახელმძღვანელოების შერჩევის 
პროცესში.

 • კერძო სკოლის მოსწავლეთა შეფარდება და ტექნიკური თუ პროფესიული გადამზადების 
ტრენინგებში ჩართულ მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი დადებით გავლენას ახდენს 
ტესტების ქულებზე და ისინი უნდა გაიზარდოს.
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თავი VI 
რეკომენდაციები პოლიტიკის დონეზე

1. სკოლამდელ განათლებაში მონაწილეობა: ბავშვების სკოლამდელ  და ადრეული ასაკის 
ბავშვთა განათლების დაწესებულებებში გატარებული დრო უნდა გაიზარდოს. როგორც 
შედეგები გვიჩვენებს, მოსწავლეები, რომლებიც მინიმუმ ერთ წელს ატარებენ სკოლამდელი 
განათლების დაწესებულებაში, უკეთესად სწავლობენ სკოლაში. სკოლისათვის მზაობის 
ნაკლებობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოსწავლეთა შედეგებზე და ეს განსაკუთრებით 
ეხებათ მოსწავლეებს ეთნიკური და ენობრივი უმცირესობების თემებიდან. სკოლამდელ 
დაწესებულებებში ეთნიკური და ენობრივი უმცირესობების ან/და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების 
წარმომადგენელ მოსწავლეთა ჩართულობის გაზრდა გააუმჯობესებს მათ აკადემიურ 
მოსწრებას და შეამცირებს განათლებაში არსებულ არათანაბარ მდგომარეობას.

2. ეროვნული ენები: სკოლამდელი განათლება სხვადასხვა ენაზე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, 
რათა შესაძლებელი გახდეს დაწყებითი განათლების დაწესებულებაში ქართულად სწავლის 
გაადვილება.

3. სკოლის ავტონომია: როგორც ეს აღწერილია გაეროს ბავშვთა ფონდის რეგიონალურ 
პუბლიკაციაში PISA–ს შესახებ, სოციალურ-დემოგრაფიული ფაქტორების კონტროლის შემდეგ 
აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეებს უკეთესი მოსწრება აქვთ იმ ქვეყნებში, რომლებშიც სკოლები 
ავტონომიურობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევიან, რაც გამოიხატება მათ მიერ სასწავლო 
გეგმების, მასალებისა და სტრატეგიის არჩევის შესაძლებლობაში. ამდენად, განათლების 
ხარისხის გაუმჯობესებისათვის მნიშვნელოვანია სკოლებისათვის მეტი ავტონომიის მიცემა 
და მეტი დეცენტრალიზაციის მიღწევა. საქართველოს ახალი სასწავლო გეგმის მიხედვით, 
რომელიც 2011 წელს  შემუშავდა, წარმოდგენილი მასალის მხოლოდ 60%-ია სავალდებულო, 
რაც კარგი ინიციატივა გახლავთ და აუცილებელია მისი წახალისება და მონიტორინგი.

4. მთლიანი სასწავლო დრო: გაცდენები და სასწავლო დრო საქართველოსათვის სერიოზულ 
პრობლემას წარმოადგენს. მოსწავლეებს არ აქვთ საკმარისი დრო შეიძინონ PISA–ს მიერ 
განსაზღვრული ელემენტარული უნარები. ამდენად, აუცილებელია გაცდენის საწინააღმდეგო 
და მოტივაციის ასამაღლებელი სტრატეგიის შემუშავება იმისათვის, რომ მოსწავლეებს 
უკეთესი აკადემიური მოსწრება ჰქონდეთ და სწავლა არ შეწყვიტონ. უნდა მოხდეს 
გაცდენების მიზეზების შესწავლა, უნდა გაირკვეს: ხომ არ არის სკოლის შიდა ან სისტემური 
ხასიათის საკითხები გაცდენების განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები ან სკოლის გარეთ 
არსებული ფაქტორები ხომ არ თამაშობენ უფრო მეტ როლს. აუცილებელია ზომების მიღება 
ამ ფენომენის დასაძლევად, რაც ნამდვილად უარყოფით გავლენას ახდენს მოსწავლეთა 
აკადემიურ მოსწრებაზე.

5. აუცილებელია უფრო მეტი დროის დათმობა ენის სწავლებაზე საშუალო და დაწყებითი 
განათლების პერიოდში: ცაე/დსთ ქვეყნები და საქართველო, როგორც ჩანს, უფრო მეტ 
დროს ხარჯავენ საბუნებისმეტყველო საგნებზე, რაც აზიანებს მოსწავლეთა ენობრივ 
შესაძლებლობებს. ქართული ენის სირთულის მხედველობაში მიღებითა და იმ ფაქტის 
გათვალისწინებით, რომ ქვეყნის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი სახლში ქართულად 
არ საუბრობს, აუცილებელია მეტი დროის დათმობა ენის შესწავლისა და კითხვისათვის, 
განსაკუთრებით, დაწყებით კლასებში.

6. დაწყებით კლასებში სწავლების მონიტორინგი:  ხარისხიანი განათლების მიღება პირველივე 
კლასიდან იწყება. დაწყებით კლასებში განათლება მნიშვნელოვანია მოსწავლის განათლების 
საერთო ხარისხისათვის და უნდა მოხდეს მისი მონიტორინგი დაწყებითი კლასის კითხვის 
შეფასებისა და დაწყებითი კლასის მათემატიკის შეფასების მექანიზმების გამოყენებით.
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7. მასწავლებელთა სტატუსი: მასწავლებლებს საქართველოში სტატუსთან დაკავშირებული 
პრობლემები აქვთ. ხელფასები დაბალია, რაც მასწავლებლებს უბიძგებს დამატებითი სამუშაო 
შეასრულონ სხვა, (კერძო) სკოლებში და ხელი მიჰყონ კერძო სწავლებას. სხვადასხვა კვლევამ 
აჩვენა, რომ მასწავლებელთა ხელფასების გაზრდას უფრო მეტი გავლენა აქვს მოსწავლეთა 
აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებაზე, ვიდრე კლასების ზომის შემცირებას. ამდენად, 
მასწავლებელთა სტატუსი უნდა გადაიხედოს, მათ შორის, ტრენინგისა და კვალიფიკაციის 
საკითხები, რათა მოხდეს პროფესიონალიზმისა და მოტივაციის ამაღლება და მასწავლებლებმა 
შეძლონ ხარისხიანი განათლების მიწოდება.

8. კლასის ზომასთან დაკავშირებული პოლიტიკის შეცვლა: მოსწავლე/მასწავლებლის 
თანაფარდობა ძალიან დაბალია საშუალო განათლების ეტაპზე. იგი წარმოადგენს გადამწყვეტ 
ფაქტორს მასწავლებლის ხელფასის ოდენობის განსაზღვრისათვის. კლასის ზომა არ უნდა 
ახდენდეს გავლენას მასწავლებელთა ხელფასზე და ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს.

9. განათლების ბიუჯეტის გაზრდა და მისი სტრუქტურის შეცვლა: საქართველოს მსოფლიოში 
ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს განათლებაზე დანახარჯების თვალსაზრისით 
და ძალიან შორსაა საერთაშორისო სტანდარტისაგან, რომელიც მშპ-ის 6%-ს შეადგენს 
(აღნიშნული ნიშნული საქართველოს ჰქონდა 1994 წელს). ბიუჯეტის უფრო მეტი ნაწილი 
უნდა დაეთმოს განათლების სფეროს. კლასის ზომების მცირე ზრდა გავლენას ვერ მოახდენს 
განათლების ხარისხზე, მაგრამ გამოათავისუფლებს ფინანსურ რესურსს, რაც, თავის მხრივ, 
საშუალებას იძლევა გაიზარდოს მასწავლებელთა ხელფასი და/ან უფრო მეტი დაიხარჯოს 
ხარისხიან რესურსებზე, მაგალითად, სასწავლო სახელმძღვანელოებზე, მასწავლებელთა 
ტრენინგებსა და სკოლის ინფრასტრუქტურაზე.

10. კერძო განათლების განვითარების ხელშეწყობა: ცაე/დსთ-ს ქვეყნებთან შედარებით, კერძო 
განათლების სექტორი საქართველოში ნაკლებადაა განვითარებული, მიუხედავად იმისა, რომ 
კერძო სკოლებში სწავლების ხარისხი უკეთესია, ვიდრე საჯარო სკოლებში. რა თქმა უნდა, 
აუცილებელია საჯარო განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა, მაგრამ ასევე აუცილებელია 
კერძო სკოლების განვითარების ხელშეწყობა იმისათვის, რომ მოხდეს განათლების მიწოდების 
გაზრდა და მოსწავლეთა სპეციფიკური საჭიროებების უკეთ დაკმაყოფილება (განსაკუთრებით 
ენობრივი, სპეციალური საჭიროებებისა და სხვა მოთხოვნებისა).

11. ტექნიკური და პროფესიული განათლების პროგრამების შემუშავება: ტექნიკური და 
პროფესიული განათლების პროგრამები საქართველოში თითქმის არ არსებობს საშუალო 
განათლების დონეზე. უმუშევრობის დონე მაღალია ახალგაზრდებში, რომელთა ასაკი არის 15-
დან 24 წლამდე. იმისათვის, რომ უფრო უკეთ მოხდეს საბაზრო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, 
ახალგაზრდების სასწავლო შესაძლებლობების გაფართოება, მათი შესაძლებლობის 
გაძლიერება, მათი წვლილის შეტანა საქართველოს ეკონომიკაში, აუცილებელია ტექნიკური 
და პროფესიული გადამზადების პროგრამების განვითარება.

12. სასკოლო მასალები/სახელმძღვანელოები: აუცილებელია სკოლის თითოეული მოსწავლის 
უზრუნველყოფა საჭირო სასკოლო წიგნებით. ასევე აუცილებელია ამ წიგნების ადაპტირება 
მოსწავლეების საჭიროებებისათვის (მაგალითად, მიწოდება მოსწავლის სასწავლო ენაზე).

13. ინფრასტრუქტურა და სასკოლო გარემო: მნიშვნელოვანია 2008 წელს კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებული სკოლების რემონტი და ამ სკოლების უკეთ აღჭურვა, რათა მოსწავლეებს 
შესაბამისი სასკოლო მასალები მიაწოდონ (ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკები). ყურადღება 
უნდა დაეთმოს სასკოლო გარემოს, კერძოდ კი, ნებისმიერი სახის ძალადობის აღკვეთას 
სკოლის დონეზე.

14. კრიტიკული აზროვნება: მიუხედავად იმისა, რომ სასწავლო პროგრამის შინაარსის შესახებ 
საქართველოში მცირე ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი, მოსწავლეთა ცუდი შედეგები 
PISA-ს ტესტში შესაძლოა აიხსნას საქართველოში სასწავლო პროგრამების მოთხოვნების 
არსებობით. ზოგადად ცაე/დსთ-ს რეგიონის ქვეყნების  პროგრამებსა და სასწავლო მასალებში 
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არსაკმარისი ყურადღება ეთმობა  კრიტიკულ აზროვნებას. მასწავლებლებმა უნდა წაახალისონ 
მოსწავლეების კრიტიკული აზროვნება. მათ უნდა ჩაუტარდეთ ტრენინგები იმის შესახებ, თუ 
როგორ უნდა გააკეთონ ეს. 

15. განათლების სფეროში ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების განვითარება:  
უნდა შემუშავდეს ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების პროგრამები, რათა  ხელი 
შეეწყოს მოსწავლეთა სასწავლო გამოცდილებას და მასწავლებლებს ჩაუტარდეთ ტრენინგები. 
ეს ხარჯთეფექტური გადაწყვეტილება იქნება შორეულ სოფლის სკოლებში ხარისხიანი 
განათლების მისაწოდებლად და მასწავლებელთა ეფექტური ტრენინგის ჩასატარებლად.
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დ ა ნ ა რ თ ე ბ ი

დანართი 1 
მონაცემთა ანალიზის მეთოდოლოგია

მიკროდონის მონაცემები 

მოსწავლეთა მოსწრების ინდივიდუალური მახასიათებლების ან სასკოლო ცვლადების 
შესაფასებლად გაკეთდა მრავლსაფეხურიანი ანალიზი.  უმცირეს კვადრატთა რეგრესიის 
მეთოდისაგან განსხვავებით, რომელიც გამოიყენება დამოკიდებულ ცვლადზე დამოუკიდებელი 
ცვლადის გავლენის შესასწავლად, მრავალ საფეხურიანი მეთოდი ორ ჯგუფად ჰყოფს 
დამოკიდებული ცვლადის ვარიაციას: მოსწავლეთა შორის განსხვავება და სკოლებს შორის 
განსხვავება. აღნიშნული საშუალებას აძლევს მკვლევარს განასხვაოს დამოუკიდებელი 
ცვლადების გავლენა კონტექსტის მიხედვით. უფრო მეტიც, აღნიშნული მოდელები ზომავს 
რამდენად განსხვავდება თითოეული ცვლადის ეფექტი  სხვადასხვა სკოლებს შორის. მაგალითად, 
მრავალსაფეხურიანი მეთოდი შესაძლებელს ხდის თითოეულ სკოლაში მოსწავლეთა მოსწრებაზე 
სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის გავლენის გარჩევას.

ეს კომპლექსური მოდელები სხვადასხვა დონეზე ხორციელდება. კვლევის კითხვები ემყარება 
ACER-ისა და PISA+-ის ანგარიშებს, გაეროს ბავშვთა ფონდის რეგიონულ პუბლიკაციას, 
გაეროს ბავშვთა ფონდის სამოქმედო დოკუმენტს ცაე/დსთ ქვეყნებისათვის (სამუშაო ვერსია), 
ასევე, პირველ თავში აღწერილი სპეციალური ლიტერატურის მიმოხილვას, რომელიც 
საქართველოსთანაა დაკავშირებული. გამოყენებულია სხვა ფაქტორებიც, რომლებიც PISA-ს 
ტესტების კონტექსტუალურ ჩარჩოში არ არის ჩართული, მაგრამ მოსალოდნელი გავლენა ექნება 
მოსწავლეთა მოსწრებაზე, რის შესახებაც საუბარია  V თავის ბოლო ნაწილში.

პირველი მოდელი არის ე. წ. ცარიელი მოდელი (MO), რომელიც არ შეიცავს დამოუკიდებელ 
ცვლადს და გამოიყენება გასხვავების ორ ჯგუფად გასაყოფად: მოსწავლეებზე დამოკიდებული 
განსხვავება და სკოლებზე დამოკიდებული განსხვავება. თავდაპირველად ხდება მოსწავლეებთან 
დაკავშირებული  განსხვავების წარმოდგენა, რაც იწყება სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსით. 
ხოლო მოგვიანებით ემატება სკოლებთან დაკავშირებული განსხვავება.   რამდენიმე ქვეყნის 
შესახებ ანალიზის ჩატარება შესაძლებელს ხდის დავამატოთ მესამე, ქვეყნის დონის ჯგუფი, 
რათა მხედველობაში იყოს მიღებული მაკროდონეზე მოსწავლეთა მოსწრებაზე გავლენის მქონე 
ფაქტორები. ეს კონკრეტული მეთოდი მოცემულ ანგარიშში არ გამოიყენება. თუმცა, მაკროდონის 
ცვლადები გათვალისწინებულია შედარებით ზოგადი სახით PISA-ს მონაცემებზე დაყროდნობით, 
ისევე როგორც, ცაე/დსთ ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი სხვა სპეციფიური კონტექსტუალური 
ინდიკატორები (დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. თავი 5).

საქართველოს მონაცემთა  ანალიზი ჩატარდა PISA–ს მონაცემთა ანალიზის სახელმძღვანელოს 
შესაბამისად, პროგრამა SAS-ის გამოყენებით. მონაცემთა დამუშავების ეტაპებია:

 • კითხვის ქულებსა და სხვა ყველა არსებულ ცვლადს შორის კორელაციის გამოთვლა.

 • კითხვის ქულებთან მაღალი კორელაციის მქონე ცვლადები (0.15 მეტი ან -0.15-ზე დაბალი) 
მოცემულია წინამდებარე კვლევაში, უფრო ნაკლები მნიშვნელოვნების ცვლადები კვლევაში 
არ არის გათვალისწინებული.

 • თუ კონკრეტული ცვლადი ინდექსის ნაწილია, ინდექსი გამოიყენება.

 • თუკი კითხვის ქულებთან მაღალი კორელაციის მქონე ერთი თემის სხვადასხვა ცვლადი არ 
მიეკუთვნება ინდექსს, მაშინ ინდექსი იქმნება (მაგალითად: სკოლისათვის საკითხავი მასალა, 
შეცდომების შესწორება და გახანგრძლივება).
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 • მოწმდება თითოეული ინდექსის შიდა მდგრადობა (კრონბახის ალფა მეტია 0.6-ზე).

 • მოდელისათვის შეირჩა მოსწავლეებთან და სკოლასთან დაკავშირებული ცვლადები, 
რომლებიც ეფუძნება კვლევის შეკითხვას

 • ამოვარდნილი მონაცემების მრავალჯერადი ჩანაცვლება ხორციელდება მოსწავლეთა დონის 
მონაცემებისათვის სკოლის საშუალო მაჩვენებლის გამოყენებით.

 • ხდება შერჩევის წონების ნორმალიზება.

 •  ხდება მრავალსაფეხურიანი ცარიელი დონის მოდელის შექმნა.

 • მოდელებში ცვლადები ემატება სათითაოდ.

მონაცემები მაკროდონეზე

ნაწილობრივი უმცირეს კვადრატთა მოდელი: 

ნაწილობრივი უმცირეს კვადრატთა  რეგრესიის მეთოდი გამოიყენება  ცვლადების რაოდენობის 
შესამცირებლად, რომლებიც ლატენტურ ცვლადებს ქმნიან და რომლებიც ასახავენ ამ ცვლადებში 
მოცემულ ინფორმაციას. მეთოდი საშუალებას აძლევს მკვლევარს დააჯგუფოს ცვლადები, 
რომლებიც ერთიდაიგივე მონაცემს ზომავენ და გამოავლინოს ამ უკანასკნელის გავლენა 
მარტივი რეგრესის ხერხის გამოყენებით. შიდა მოდელი ყველა ცვლადს აკავშირებს იმ ლატენტურ 
ცვლადთან, რომელიც მათ წარმოადგენს. აღნიშნული ცვლადი იქმნება იტერაციული ალგორითმის 
გამოყენებით (სიდი 2012). გარე მოდელი მოთავსებულია ლატენტურ ცვლადებსა და არსებულ 
ქულებს შორის.

ცვლადები დაყოფილია ბლოკებად:

 • სკოლის რესურსები: მოიცავს მშპ ერთ სულ მოსახლეზე და განათლების ხარჯებს, 
განსაკუთრებით საშუალო განათლების სფეროში.

 • სკოლის შერჩევა: მთლიანი ჩართულობა, კერძო სკოლის ხელმისაწვდომობა და ტექნიკური 
პროფესიული გადამზადების ტრენინგები საშუალო სკოლების მოსწავლეთათვის.

 • დემოგრაფიული მდგომარეობის და განვითარების ცვლადები: სოციალური მდგომარეობის 
გაზომვა, მათ შორის: მთლიანი მოსახლეობა, მოსახლეობის ზრდა, ენის მრავალფეროვნება, 
ინტერნეტის გამოყენება და გამჭირვალობის ინდექსი (კორუფციის დონე).

 • სკოლის მახასიათებლები: ასახავს განათლების სისტემას და მოიცავს მოსწავლეთა და 
მასწავლებელთა თანაფარდობას, მოსწავლეთა მიერ სასკოლო წლის განმეორების დონესა და 
საშუალო სკოლებში ქალი-მასწავლებლების პროცენტულ მაჩვენებელს.

 • უმუშევრობა: კონკრეტულად ახალგაზრდების  უმუშევრობის დონე.

 • შესაძლებლობების მიხედვით მოსწავლეთა დაჯგუფების პრაქტიკა.

 • ანგარიშვალდებულება: მოიცავს მასწავლებელთა მიერ სამუშაოს შესრულების ხარისხს და 
შიდა სასკოლო ტესტირების გამოყენებას.

 • სკოლის ავტონომია: მოიცავს დირექტორების მიერ მასწავლებელთა და სასკოლო 
სახელმძღვანელოთა შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების უნარს.

მოცემულ რეგრესიაში ივარაუდება, რომ ქვეყნის ინდიკატორები არ შეიცავს შერჩევის ან 
გაზომვის შეცდომებს, რაც, ფაქტობრივად, არ წარმოადგენს სინამდვილეს. თუმცა, გადაწყდა, 
რომ შეცდომების მხედველობაში მიღება მნიშვნელოვან ზეგავლენას ვერ იქონიებდა შედეგებზე.
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დიაგრამა 13: მაკრომონაცემების ჩარჩო

ქულა

Score

სკოლის 
რესურსები

GDP sec_expend expend

სკოლის 
შერჩევა

Gross private Techniq

დემოგრაფია და 
განვითარება

Internet Pop popgrowth Language Transparency

სკოლის 
მახასიათებლები

ptr repet female

უმუშევრობა

male
unemployment

დაჯგუფება 
შესაძლებლობების 

მიხედვით

Ability_gr

ანგარიშვალდებულება

Teacher
performance publicly

Tests

სკოლის 
ავტონომია

Teacher
select textbook
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ცხრილი 9: ცვლადების აღწერა მაკროდონის მონაცემებისათვის

ცვლადი ცვლადის აღწერა გამოპასუხების 
დონე წყარო

Score კითხვის ქულა 100 PISA-ს ანგარიში
GDP მშ პერთ სულ მოსახლეზე 95.8 Edstat query
Internet ინტერნეტის მომხმარებლები (100 სულზე) 95.8 Edstat query

Pop მოსახლეობა, მთლიანი 95.8 იუნესკოს 
მონაცემები

Ptr მოსწავლე/მასწავლებლის შეფარდება საშუალო 
სკოლაში 95.8 Edstat query

Repet
მთლიანი %  მოსწავლეებისა, რომლებიც 
იმეორებენ სასწავლო წელს საშუალო სკოლის 
ყველა კლასში

95.8 Edstat query

Female ქალი მასწავლებლების % საშუალო სკოლაში 94.4 Edstat query

sec_expend საშუალო სკოლაში განათლების ხარჯის მთლიან 
ხარჯთან შეფარდება (%) 95.8 Edstat query

Expend განათლების სფეროში ხარჯის შეფარდება 
მთავრობის მთლიან ხარჯთან მიმართებით (%) 95.8 Edstat query

Private კერძო საშუალო სკოლაში ჩარიცხვის % -ს 
მაჩვენებელი 95.8 Edstat query

Popgrowth მოსახლეობის წლიური ზრდა პროცენტულად 95.8 იუნესკოს 
მონაცემები

Language ენის მრავალფეროვნების ინდექსი 95.8 Ethnologue
fem_unem უმუშევრობა ქალებს შორის 95.8 მსოფლიო ბანკი
male_unemp უმუშევრობა კაცებს შორის 95.8 მსოფლიო ბანკი
Gross მთლიანი ჩართულობის მაჩვენებელი 97.2 Edstat query

Techniq

ტექნიკური/პროფესიული განათლების 
პროგრამებში ჩართულობის მაჩვენებლები 

სკოლებში მთლიან ჩარიცხვასთან მიმართებით - 
% (განათლების კლასიფიკაციის საერთაშორისო 
სტანდარტი 2 და 3)

94.4 Edstat query

Transparenc შესაძლებლობების მიხედვით მოსწავლეების  
დაჯგუფდება საგნებში 97.2 Transparency 

international

Ability_group შესაძლებლობების მიხედვით მოსწავლეების  
დაჯგუფდება საგნებში. 98.6 PISA შედეგები

Tea_select მასწავლებლების სამუშაოზე მისაღებად შერჩევა 100.0 PISA შედეგები

textbook სასკოლო სახელმძღვანელოების შერჩევა 100.0 PISA-ს  
შედეგები

Tea_
performance

მასწავლებელთა შეფასებისათვის 
გამოსაყენებელი მოსწავლეთა მოსწრების 
მონაცემები ანგარიშვალდებულების 
პროცედურებისათვის.

98.6 PISA-ს შედეგები

publicly
მოსწავლეთა მოსწრების მონაცემების 
გასაჯაროება ანგარიშვალდებულების 
პროცედურებისათვის.

98.6 PISA-ს შედეგები

Tests
მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების 
მონიტორინგისთვის ტესტების ან შეფასებების 
გამოყენება

97.2 PISA-ს  
შედეგები
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ცხრილი 10: MCO რეგრესის მოდელები კონტექსტუალური ცვლადებისათვის

პარამეტრების შეფასებული მნიშვნელობები

ცვლადები  შეფასებული 
პარამეტრები ტესტი t Pr > |t| დაშვება VIF

Intercept  261.80762 3.5 0.001 . 0

GDP  0.00206 4.1 0.0001 0.3 4

Pop  9.05736E-08 3.6 0.0006 0.6 1.8

ptr  -0.85497 -0.6 0.5815 0.4 2.3

repet  -1.87976 -1.8 0.0807 0.8 1.3

female  0.71858 1.3 0.1901 0.5 2

sec_expend  -0.9788 -1.5 0.1401 0.7 1.4

expend  1.92891 1.4 0.165 0.6 1.8

private  0.37662 1.3 0.205 0.6 1.6

Popgrowth  -7.74201 -3.1 0.003 0.4 2.4

Language  -43.79792 -2.5 0.0148 0.7 1.4

male_unemp  0.737 1 0.3249 0.6 1.7

GER  1.12017 2.4 0.0221 0.4 2.5

Techniq  0.55191 1.2 0.2367 0.5 1.9

Transparenc  0.30908 1 0.3352 0.4 2.8

R² =0.64
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დანართი 2 
PISA-ს და სხვა საერთაშორისო შეფასებების კრიტიკა

PISA-ს მეთოდოლოგიას კრიტიკოსთა გარკვეული რაოდენობა ჰყავს (იხილეთ გაეროს ბავშვთა 
ფონდის პუბლიკაციის 23-ე გვერდი). პირველ რიგში, მოსწრების დროში განაწილებული 
მონაცემების არქონა (როგორც ტესტამდე, ასევე ტესტის შემდგომ) აძნელებს მართებული 
დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას სკოლისა და სისტემის პოლიტიკის გავლენის შესახებ. 
უფრო მეტიც, მასწავლებლის კითხვარი არ არის ჩართული PISA-ში, და მასწავლებელთა პრაქტიკა 
მთლიანად სკოლის დირექტორებისა და მოსწავლეთა პასუხების მიხედვით იზომება. ამასთანავე, 
არსებობს საკმაო რაოდენობა მოსწავლეებისა, რომელთა შესახებ მონაცემებს ქართული PISA 
არ შეიცავს, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა კერძო მასწავლებელთან 
მომზადება.

მორტიმორეს მიხედვით (2009), PISA-ს ასევე ახასიათებს შეზღუდვა იმ საგნების გაზომვისას, 
რომლებიც სკოლაში ისწავლება (მორტიმორე, 2009). იგი მხედველობაში არ იღებს კულტურულ 
განსხვავებას და იმ ფაქტს, რომ ზოგიერთი ენა უფრო რთულია, ვიდრე სხვა და აქვს უფრო რთული 
გრამატიკული  სტრუქტურა. PISA-ს ტესტები უგულებელყოფს ეროვნულ სასწავლო გეგმასაც 
მაშინ, როდესაც აქცენტი იმგვარი კითხვების დასმაზე, რომელთა პასუხის გაცემისათვის ზოგადი 
ცოდნაა საჭირო, კრიტიკის საგანია. წინამდებარე კვლევამ გამოავლინა, რომ PISA-ს შერჩევა 
ყოველთვის არ არის რეპრეზენტატიული. 

იმდენად, რამდენადაც PISA წარმოადგენს სადემონსტრაციო მასალას განათლების შედეგების 
გაზომვისათვის, განათლების პოლიტიკა შესაძლოა მიესადაგოს  მხოლოდ იმ საგნებს, რომლებზეც 
გამოკვლევა ახდენს ფოკუსირებას, კერძოდ კი, კითხვა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება – 
მაშინ, როდესაც სხვა საგნები იგნორირებულია (მორტიმორე, 2009). უფრო მეტიც, PISA-ს კვლევის 
კროსსექტორული დიზაინი  ეხება გარკვეული ასაკის ადამიანების ჯგუფს, ამდენად, შედარებები 
დროის მიხედვით შესაძლოა არ იყოს აკურატული, მაგალითად, მიგრაციის მონაცემების ზრდის 
ან შემცირების გამო. იმის გამო, რომ შედეგები წარმოდგენილია ცხრილის სახით და ხაზს უსვამს 
შედარებებს ქვეყნებს შორის მათ მიერ სიაში დაკავებული ადგილის მიხედვით, ყურადღების მიღმა 
რჩება განათლებასთან დაკავშირებული ისეთი ფაქტორები, რომლებიც მონაცემების ყურადღების 
ცენტრში უნდა იყოს.

უფრო მეტიც, საქართველოს მონაცემთა ერთობლიობიდან გამორიცხულია სკოლების დიდი 
რაოდენობა, რადგან  სკოლები, სადაც სწავლების ენები აზერბაიჯანული და სომხურია, და 
აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებული სკოლები კვლევაში არ მონაწილეობენ. შესაბამისად, 
საქართველოში ჩატარებულ კვლევაში მოსწავლეთა მხოლოდ 88 პროცენტია წარმოდგენილი. 

განათლების სამინისტროს ვებგვერდი არ შეიცავს ინფორმაციას PISA-ს შედეგების შესახებ. 
განათლების სამინისტრო აკრიტიკებს საერთაშორისო კვლევას, განსაკუთრებით  კი მისი 
ჩატარების პერიოდს. სამწუხაროა, რომ საქართველომ გადაწყვიტა არ მიეღო მონაწილეობა 
PISA-ს კვლევაში 2012 წელს, რაც შესაძლებლობას მისცემდა ქვეყანას ჩაეტარებინა უკანასკნელ 
პერიოდში განათლების სფეროში განხორციელებული რეფორმების შედეგების მონიტორინგი. 
ნაცვლად ამისა, გაირკვა, რომ საქართველო გეგმავს PISA-ს  კვლევაში მონაწილეობას 2015 
წლისათვის.
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დანართი 3 
ცხრილები და დიაგრამები

ცხრილი 11: კითხვის ცოდნის არეალი: საშუალო, სტანდარტული ცდომილება   
და  მინიმალური კომპეტენციის  პროცენტი

 საშუალო სტანდარტული ცდომილება მინიმალური კომპეტენციის 
მქონე მოსწავლეების %

ინფორმაციის წვდომა 
და მოძიება 357 3.49 34.9

ინტეგრირება და 
განმარტება 385 2.59 40.8

გააზრება და შეფასება 367 3.28 37.4

განგრძობითი ტექსტები 381 2.88 40.8

არაგანგრძობითი 
ტექსტები 350 3.22 31.2

წყარო: PISA-ს დასკვნები

დიაგრამა 14: კითხვის მოსწრების ვარიაციის პროცენტი  
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წყარო: PISA-ს დასკვნები



მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA) საქართველოს  მონაცემთა ანალიზი

51

დიაგრამა 15: საშუალო მოსწრება PISA 2009-ის კვლევის მიხედვით  და მათემატიკისა და 
ბუნებისმეტყველების სწავლების საერთაშორისო ტენდენციები 2007 (VIII კლასისათვის) 
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დიაგრამა 16: მიმართება მათემატიკისა და კითხვის ტესტების ქულებს შორის 
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დიაგრამა 17: მიმართება მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო  
საგნების ტესტის ქულებს შორის 
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ცხრილი 12: ტესტის ქულები დემოგრაფიული ცვლადების მიხედვით23

   კითხვა მათემატიკა ბუნებისმეტყველება
 პროპორცია საშუალო (სც22) საშუალო (სც) საშუალო (სც)

სქესი
ქალი 49.30% 405 3.02 381 3.09 383 3.03
კაცი 50.70% 344 3.35 378 3.05 363 3.36
აკლია  
ინფორმაცია na na na na na Na na

სკოლის ტიპი
საჯარო 94.40% 371 2.97 377 2.84 370 3.07
კერძო 5.20% 435 12.3 435 15.3 424 9.28
აკლია 
ინფორმაცია 0.37% na na na na Na na

სკოლის 
ადგილმდებარეობა

სოფელი 34% 347 4,31 355 3,73 353 4,02
პატარა 
ქალაქი 11,4% 364 7,88 377 9,24 371 9,25

ქალაქი 21,1% 386 7,1 387 7,15 380 6,44
დიდი ქალაქი 7,96% 385 17,1 391 14,4 385 14,2
უფრო დიდი 
ქალაქი 25,3% 402 8,11 404 8,04 389 8,7

აკლია 
ინფორმაცია 0,29% na na na na Na na

სასაუბრო ენა 
სახლში

ტესტის ენა 94.60% 378 -2.72 382 -2.77 375 -2.86
სხვა ენა 2.28% 332 -17.4 365 -11.3 335 -14
აკლია 
ინფორმაცია 3.13% 321 -10.9 339 -8.21 346 -9.32

წიგნის ქონა
კი 86.30% 385 -2.82 388 -2.81 381 -2.89
არა 9.80% 331 -5.71 344 -5.18 335 -5.43
აკლია 
ინფორმაცია 3.90% 266 -8.24 304 -7.4 287 -7.61

კვალიფიციური 
მასწავლებლების 
ნაკლებობა

საერთოდ არა 70.89% 370 4.11 377 4.06 370 3.87
ძალიან ცოტა 25.40% 382 6.07 384 5.86 377 5.67
გარკვეული 
დოზით 3.60% 397 17.17 396 11.66 390 12.81

ბევრი 0% 0 0 0 0 0 0
აკლია 
ინფორმაცია 0.11% na na na na Na na

სკოლამდელ 
დაწესებულებაში 
დასწრება

არა 32.35% 356 3.97 364 3.69 359 3.84
კი ერთი წელი 
ან უფრო 
ცოტა

13.59% 379 5.89 394 5.48 384 5.28

კი, ერთი 
წელი ან 
უფრო მეტი

47.72% 398 3.06 396 3.17 389 3.54

აკლია 
ინფორმაცია 6.34% 293 5.95 312 6.44 308 6.43

“აღქმული 
შეფერხება 
მოსწავლის 
სწავლების 
პროცესში _ 
ალკოჰოლის ან 
ნარკოტიკების 
მიღება”

საერთოდ არა 89,66% 375 3,33 381 3,15 374 3,09

ძალიან ცოტა 3,79% 377 16,87 379 17,24 375 14,63
გარკვეული 
დოზით 0,38% 0 0 0 0 0 0

ბევრი 4,27% 354 17,28 356 14,53 345 14,19
მონაცემები 
აკლია 1,89% 378 25,11 389 28,39 370 29,15

23 სტანდარტული ცდომილება
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დანართი 4 
PISA-ს კვლევა

კითხვის ცოდნის დონეები

კითხვა: ცოდნის VI დონე

მეექვსე დონის ამოცანები, როგორც წესი, მკითხველისაგან მოითხოვს მრავალჯერადი დასკვნების, 
დეტალური და ზუსტი შედარებების გაკეთებასა და მასალის ურთიერთდაპირისპირებას. იგი 
მოითხოვს ერთი ან მეტი ტექსტის სრულ და დეტალურ გაგებას და, შესაძლოა, მოიცავდეს 
ინფორმაციის ინტეგრირებას ერთზე მეტი ტექსტიდან. ამოცანები მკითხველისაგან შესაძლოა 
მოითხოვდეს უცნობი იდეებისათვის ალღოს აღებას კონკურენტული მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 
არსებობის პირობებში და ინტერპრეტირებისათვის აბსტრაქციული კატეგორიების გენერირებას. 
გააზრებისა და შეფასების ამოცანები შესაძლოა მკითხველისაგან მოითხოვდეს უცნობი თემის 
ტექსტის კომპლექსური ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებას ან კრიტიკულ შეფასებას სხვადასხვა 
კრიტერიუმისა და პერსპექტივის მხედველობაში მიღებითა და ტექსტის მიღმა წარმოდგენილი 
სიახლის დახვეწილი გაგებით. ინფორმაციის წვდომისა და მოძიების ამოცანები ამ ეტაპზე 
მოიცავს ანალიზის დაკონკრეტება-დახვეწას და ტექსტში არსებული უჩინარი დეტალებისადმი 
განსაკუთრებულ ყურადღებას.

კითხვა: ცოდნის V დონე

ცოდნის ამ დონეზე ამოცანა ითვალისწინებს ინფორმაციის დაზუსტებას და მკითხველისაგან 
მოითხოვს  შეძლოს ტექსტში სიღრმისეულად მოცემული რამდენიმე რელევანტური ნაწილის 
დადგენა და ორგანიზება. გააზრების ამოცანა მოითხოვს კონკრეტულ ცოდნაზე დაფუძნებულ 
კრიტიკულ შეფასებას ან ჰიპოთეზას. ინტერპრეტაციის, ისევე როგორც გააზრების, ამოცანა 
მოითხოვს ნაცნობი ან უცნობი ფორმის ტექსტის დეტალურ და სრულ გაგებას. კითხვის ყველა 
ასპექტისთვის ამ დონის ამოცანა, როგორც წესი, უმკლავდება კონცეფციას მოლოდინის 
საწინააღმდეგოდ.

კითხვა: ცოდნის IV დონე

მეოთხე დონეზე ამოცანა გულისხმობს ინფორმაციის აღმოჩენას და მკითხველისაგან მოითხოვს 
ტექსტში ჩაქსოვილი ინფორმაციის რამდენიმე ადგილის დადგენასა და ორგანიზებას. ამ დონის 
ზოგიერთი ამოცანა მოითხოვს ტექსტის ნაწილის ენობრივი ნიუანსის ინტერპრეტირებას მთლიანი 
ტექსტის მხედველობაში მიღებით. ინტერპრეტირების სხვა ამოცანა მკითხველისაგან მოითხოვს 
ფორმალური ან საჯარო ცოდნის გამოყენებას ჰიპოთეზების გამოსათქმელად ან ტექსტის 
კრიტიკულად შეფასებისათვის. მკითხველმა უნდა შეძლოს გრძელი და კომპლექსური ტექსტის 
აკურატული გაგების დემონსტრირება, რომლის შინაარსი ან ფორმა შესაძლოა არც იყოს ნაცნობი.

კითხვა: ცოდნის III დონე

ცოდნის ამ დონეზე ამოცანა მკითხველისაგან მოითხოვს ინფორმაციის სხვადასხვა ნაწილს 
შორის კავშირის გამოვლენასა და დადგენას, რაც რამდენიმე პირობას უნდა პასუხობდეს. 
ინტერპრეტირების ამოცანა მკითხველისაგან მოითხოვს ტექსტის რამდენიმე ნაწილის 
ინტეგრირებას, მთავარი იდეის დადგენას კავშირის, სიტყვის ან ფრაზის მნიშვნელობის 
გაგებისათვის. მოსწავლეებმა შედარების, დაპირისპირების ან კატეგორიზებისას მხედველობაში 
უნდა მიიღონ სხვადასხვა მახასიათებელი. ხშირად საჭირო ინფორმაცია ტექსტში ნათლად არ არის 
წარმოდგენილი ან ტექსტში ბარიერია, მაგალითად, იდეა, რომელიც მოლოდინის საწინააღმდეგოა 
ან ნეგატიურადაა ჩამოყალიბებული. გააზრების ამოცანა მოითხოვს კავშირის, შედარების, 
ახსნა-განმარტების გაკეთებას ან ტექსტის მახასიათებლის შეფასებას. ზოგიერთი ამოცანა 
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მოითხოვს ტექსტის კარგი გაგების დემონსტრირებას და მის ნაცნობ, ყოველდღიურ ცოდნასთან 
დაკავშირებას. სხვა ამოცანა არ მოითხოვს ტექსტის დეტალურ გაგებას, მაგრამ აუცილებელია იმ 
ცოდნის გამოყენება, რომელიც საერთო ცოდნას არ წარმოადგენს და უფრო კონკრეტულია.

კითხვა: ცოდნის II დონე

მეორე დონის ზოგიერთი ამოცანა მკითხველისაგან მოითხოვს ინფორმაციის ერთი ან მეტი ნაწილის 
დადგენას, რომელიც შესაძლოა არ გამომდინარეობდეს ტექსტიდან და მოითხოვდეს რამდენიმე 
პირობის დაკმაყოფილებას. სხვა ამოცანები მოითხოვს ტექსტის მთავარი ამოცანის აღიარებას, 
ურთიერთკავშირის გაგებას ან ტექსტის შეზღუდული ნაწილის მნიშვნელობის კონსტრუირებას, 
როდესაც ინფორმაცია ტექსტში ნათლად არ არის მოცემული და მკითხველმა მცირე დოზით უნდა 
გამოიჩინოს ტექსტის დასკვნის გაკეთების უნარი. ამ დონეზე ტიპური გაანალიზების ამოცანა 
მკითხველისაგან მოითხოვს ტექსტის ნაწილებს შორის შედარების გაკეთებას ცოდნის გარეთ, 
საკუთარ გამოცდილებასა და დამოკიდებულებებზე დაყრდნობით.

კითხვა: ცოდნის I  დონე

ამ დონის ზოგიერთი ამოცანა მკითხველისაგან მოითხოვს ნათლად ჩამოყალიბებული ინფორმაციის 
ერთი ან მეტი დამოუკიდებელი ნაწილის დადგენას. ტექსტში, რომლის თემაც ნაცნობია, მთავარი 
თემის ან ავტორის მიზნის მიგნებას. ან ტექსტში მოცემულ ინფორმაციასა და ყოველდღიურ, 
საერთო ცოდნას შორის მარტივი კავშირის გავლებას. როგორც წესი, ტექსტში მოთხოვნილი 
ინფორმაცია ნათლად არის ჩამოყალიბებული და კონკურენტული ინფორმაცია ძალზე მცირე 
დოზითაა წარმოდგენილი. მკითხველს გარკვევით კარნახობენ ამოცანებსა და ტექსტში შესაბამისი 
ფაქტორების მხედველობაში მიღებას.

კითხვა: ცოდნის I ბ დონე

ცოდნის ამ დონეზე ამოცანა მკითხველისაგან მოითხოვს მოკლე, სინტაქსურად მარტივ, ნაცნობი 
კონტექსტისა და სახეობის ტექსტში ნათლად გამოკვეთილი ინფორმაციის ერთი ნაწილის დადგენას, 
ისეთის, როგორიცაა ნარატივი ან მარტივი სია. ტექსტი, როგორც წესი, მკითხველს ეხმარება 
ინფორმაციის განმეორებით, სურათებით ან ნაცნობი სიმბოლოებით გაგებისას. კონკურენტული 
ინფორმაცია მინიმალურადაა წარმოდგენილი. ამოცანაში, რომელიც ინტერპრეტირებას 
მოითხოვს, მკითხველს შესაძლოა დასჭირდეს ინფორმაციის შესაბამის ნაწილებს შორის მარტივი 
კავშირის დადგენა.

მათემატიკის ცოდნის დონეები

მათემატიკა: ცოდნის VI დონე

მეექვსე დონეზე მოსწავლეს შეუძლია კონცეპტუალიზაცია, გენერალიზაცია და  კვლევისა 
და რთული პრობლემური სიტუაციის მოდელირება.  სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროსა 
და წარმომადგენლობის მოხერხებულად დააკავშირება ერთმანეთთან; ღრმა მათემატიკური 
აზროვნება და მსჯელობა. მას შეუძლია ოსტატურად გამოიყენოს ცოდნა სიმბოლური და 
ფორმალური მათემატიკური ოპერაციებისა და ურთიერთობების ამოსახსნელად, მიდგომებებისა 
და სტრატეგიების განვითარების ხელშემწყობი ახალი სიტუაციების ამოსახსნელად. მოსწავლეს 
შეუძლია მოქმედებისა და მოსაზრების დასკვნის, ინტერპრეტირების, არგუმენტის ზუსტად 
ფორმულირება და გადმოცემა კონკრეტულ სიტუაციაში მისი გამოყენების მიზანშეწონილობის 
დემონსტრირებით.

მათემატიკა: ცოდნის  V დონე

მეხუთე დონეზე მოსწავლეს შეუძლია განავითაროს და იმუშაოს კომპლექსურ სიტუაციაზე 
მოდელების გამოყენებით, გამოავლინოს ბარიერი და ჩამოაყალიბოს კონკრეტული ვარაუდი. 
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შეუძლია შეარჩიოს, შეადაროს და შეაფასოს პრობლემის გადაჭრის შესაბამისი სტრატეგია, 
რომელიც ამ მოდელებთან დაკავშირებულ რთულ პრობლემასთან გამკლავებას გულისხმობს. 
მოსწავლეს შეუძლია მუშაობა სტრატეგიულად, ფართო, კარგად განვითარებული აზროვნებითა 
და მსჯელობის უნარით, შესაბამისად დაკავშირებული წარმომადგენლობით, სიმბოლური და 
ფორმალური მახასიათებლითა და ცოდნით, რომელიც ამ სიტუაციას ეხება.  მოსწავლეს შეუძლია 
საკუთარი მოქმედებების გააზრება, ფორმულირება და კომუნიკაცია ინტერპრეტირებითა და 
მსჯელობით.

მათემატიკა: ცოდნის IV დონე

მეოთხე დონეზე მოსწავლეს შეუძლია ეფექტურად იმუშაოს კომპლექსური სიტუაციებისათვის 
განკუთვნილ ზუსტ მოდელებთან, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს წინაღობებს და ვარაუდების 
გამოთქმას მოითხოვდეს. მას შეუძლია შერჩევა და სხვადასხვა გამოსახულების ინტეგრირება, 
მათ შორის, სიმბოლური გამოსახულებისა; პირდაპირ დააკავშირება ცხოვრებისეულ, რეალურ 
სიტუაციათან. ამ დონეზე მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს კარგად განვითარებული უნარი და 
იმსჯელოს მოხერხებულად, კონტექსტის გარკვეული ცოდნით. მას ასევე შეუძლია ჩამოაყალიბოს 
და გადმოსცეს განმარტებები და არგუმენტები ინტერპრეტირებაზე, არგუმენტებსა და 
მოქმედებებზე დაყრდნობით.

მათემატიკა: ცოდნის III დონე

მესამე დონეზე მოსწავლეს შეუძლია შეასრულოს ნათლად აღწერილი პროცედურა, მათ შორის 
ისეთიც, რომელიც მოითხოვს თანმიმდევრულ გადაწყვეტილებას. მას შეუძლია შეარჩნიოს 
და გამოიყენოს პრობლემის გადაჭრის ადვილი სტრატეგია. მოსწავლეს ამ დონეზე შეუძლია 
ინტერპრეტირება და გამოსახულების გამოყენება სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროზე 
დაყრდნობით, მსჯელობა ამ გამოსახულებების გამოყენებით. მას შეუძლია  ხანმოკლე კომუნიკაცია 
და ინტერპრეტაციის, შედეგებისა და მსჯელობის უნარის გამოვლენა.

მათემატიკა: ცოდნის  II დონე

მეორე დონეზე მოსწავლეს შეუძლია ინტერპრეტირება და სიტუაციის იდენტიფიცირება იმგვარი 
კონტექსტის მიხედვით, რომლის საფუძველზეც საჭიროა  არა უმეტეს პირდაპირი დასკვნის 
გაკეთება. მას შეუძლია ერთი წყაროდან შესაბამისი ინფორმაციის გამოცალკევება და ერთი 
გამოსახულებითი სტილის გამოყენება. მოსწავლეს ამ ეტაპზე შეუძლია ამოხსნას ელემენტარული 
ალგორითმები, ფორმულები, პროცედურები ან მოცემულობები. მას შეუძლია პირდაპირი 
მსჯელობა და შედეგების ინტერპრეტირება.

მათემატიკა: ცოდნის I დონე

პირველ დონეზე მოსწავლეს შუეძლია პასუხი გასცეს კითხვებს, რომლებიც ნაცნობ კონტექსტს 
მოიცავს, სადაც ყველა შესაბამისი ინფორმაციაა მოცემული და კითხვაც ნათლადაა 
ჩამოყალიბებული. შეუძლია პირდაპირი ინსტრუქციის მეშვეობით გამოავლინოს ინფორმაცია 
და მართოს რუტინული პროცედურა გარკვეულ და ნათლად მოცემულ სიტუაციაში. მოსწავლეს 
შეუძლია ნათელი მოქმედებების შეასრულება და მათი დაუყოვნებლივ მიდევნება მაგალითის 
განმეორებით.

საბუნებისმეტყველო საგნების ცოდნის დონე

საბუნებისმეტყველო საგნები: ცოდნის VI დონე

მეექვსე დონეზე მოსწავლეს შეუძლია თანმიმდევრულად განსაზღვროს, ახსნას და გამოიყენოს 
სამეცნიერო და  საბუნებისმეტყველო ცოდნა სხვადასხვა კომპლექსურ ცხოვრებისეულ სიტუა-
ციაში. შეუძლია დააკავშიროს სხვადასხვა საინფორმაციო წყარო და განმარტება ერთმანეთთან 
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და გამოიყენოს დასაბუთება ამ წყაროებიდან გადაწყვეტილების დასასაბუთებლად; შეუძლია 
ნათლად, მუდმივად, ღრმა საბუნებისმეტყველო ცოდნისა და მსჯელობის დემონსტრირება, აქვს 
სურვილი გამოიყენოს საკუთარი საბუნებისმეტყველო ცოდნა უცნობი საბუნებისმეტყველო 
და ტექნოლოგიური სიტუაციების გადაწყვეტის მხარდასაჭერად. მოსწავლეს ამ დონეზე 
შეუძლია გამოიყენოს საკუთარი ცოდნა და ჩამოაყალიბოს არგუმენტები რეკომენდაციებისა და 
გადაწყვეტილებების მხარდასაჭერად, რომლებიც მისი პირადი, სოციალური და გლობალური 
სიტუაციების ცენტრში მდებარეობს.

საბუნებისმეტყველო საგნები: ცოდნის V დონე

მეხუთე დონეზე მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს რთული ცხოვრებისეული სიტუაციის 
საბუნებისმეტყველო კომპონენტები, გამოიყენოს საბუნებისმეტყველო კონცეფცია, ისევე, 
როგორც ცოდნა ბუნებისმეტყველების შესახებ აღნიშნულ სიტუაციაში და შეადაროს, აირჩიოს, 
შეაფასოს შესაფერისი საბუნებისმეტყველო გარემოება, რომელიც ცხოვრებისეულ სიტუაციას 
პასუხობს. მოსწავლეს ამ ეტაპზე შეუძლია გამოიყენოს კარგად განვითარებული კვლევითი 
შესაძლებლობა, შესაბამისად, დააკავშიროს ცოდნა, ხოლო კრიტიკული მოსაზრება გამოიყენოს 
შესაფერის სიტუაციაში. მოსწავლეს შეუძლია ჩამოაყალიბოს მტკიცებულება და არგუმენტზე 
დაყრდნობით შეძლოს კრიტიკული ანალიზის გაკეთება.

საბუნებისმეტყველო საგნები: ცოდნის IV დონე

მეოთხე დონეზე მოსწავლეს შეუძლია ეფექტურად იმუშაოს ისეთ სიტუაციასა და საკითხზე, 
რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს ნათელ ფენომენს და მისგან მოითხოვდეს  ბუნებისმეტყველების 
როლის ან ტექნოლოგიების შესახებ დასკვნის გაკეთებას. მას შეუძლია არჩევა და სხვადასხვა 
საბუნებისმეტყველო სფეროსა  და  ნანოტექნოლოგიის განმარტებების ინტეგრირება; 
ცხოვრებისეული სიტუაციის ასპექტთან პირდაპირ დაკავშირება. საკუთარი მოქმედების 
გააანალიზება და მისი გადმოცემა საბუნებისმეტყველო ცოდნასა და მტკიცებულებებზე 
დაყრდნობით.

საბუნებისმეტყველო საგნები: ცოდნის III დონე

მესამე დონეზე მოსწავლეს შეუძლია გამოავლინოს ნათლად ჩამოყალიბებული საბუნებისმეტყველო 
საკითხი მთელ რიგ კონტექსტში. მას შუეძლია შეარჩიოს ფაქტი და ცოდნა, ახსნას გარკვეული 
ფენომენი და გამოიყენოს მარტივი მოდელი ან კვლევის სტრატეგია. მოსწავლეს ამ დონეზე 
შეუძლია სხვადასხვა საბუნებისმეტყველო სფეროდან კონცეფციის პირდაპირი გამოყენება; 
ფაქტებზე დაყრდნობით მოკლე განცხადების ჩამოყალიბება და გადაწყვეტილების მიღება 
საბუნებისმეტყველო ცოდნაზე დაყრდნობით.

საბუნებისმეტყველო საგნები:  ცოდნის II დონე

მეორე დონეზე მოსწავლეს აქვს ადეკვატური საბუნებისმეტყველო ცოდნა და შეუძლია 
მოსალოდნელი განმარტების მიცემა ნაცნობ სიტუაციაში ან დასკვნის გაკეთება მარტივ 
კვლევაზე დაყრდნობით. მას შეუძლია პირდაპირი მსჯელობა და საბუნებისმეტყველო კვლევისა 
ან ტექნოლოგიური პრობლემის გადაჭრის პირდაპირი ინტერპრეტირება.

საბუნებისმეტყველო საგნები: ცოდნის I დონე

პირველ დონეზე მოსწავლეს აქვს შეზღუდული საბუნებისმეტყველო ცოდნა, რომელიც შეუძლია 
მცირე ოდენობით გამოიყენოს ნაცნობ სიტუაციაში. მას შეუძლია ნათელი საბუნებისმეტყველო 
განმარტების გაკეთება, რომელიც, თავისთავად,  გამომდინარეობს მოცემული მტკიცებულებიდან.
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