
სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,ბლექსი“ 

სამშენებლო   სექტორის პოტენციურ დამსაქმებელთა გამოკითხვა  

ორგანიზაციის დასახელება 

პოზიცია (მიუთითეთ თქვენი პოზიცია) 

სახელი და გვარი 

ტელეფონი 

ვებ-გვერდი 

1. რამდენად მნიშვნელოვანია სამუშაოს მაძიებელთა/სტაჟიორთა  თეორიული 

მომზადების დონე 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

2. რამდენად მნიშვნელოვანია  სამუშაოს მაძიებელთა/სტაჟიორთა   პრაქტიკული 

უნარები 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

3. რამდენად მნიშვნელოვანია   სამუშაოს მაძიებელთა/სტაჟიორთა კომუნიკაციის უნარი 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

4. რამდენად მნიშვნელოვანია სამუშაოს მაძიებელთა/სტაჟიორთა   გუნდში მუშაობის 

უნარი 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

5. რამდენად მნიშვნელოვანია  სამუშაოს მაძიებელთა/სტაჟიორთა  სამუშაო რეჟიმთან 

ადაპტაციის უნარი 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 



საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

6. რამდენად მნიშვნელოვანია სამუშაოს მაძიებელთა/სტაჟიორთა  უცხო ენის/ენების  

ფლობის უნარი 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

7. რომელ უცხო ენა/ენებია თქვენი ორგანიზიციისთვის პრიორიტეტული? (დაალაგეთ 

უცხო ენები უპირატესობის მიხედვთ) 

8. გაქვთ თუ არა სურვილი ითანამშრომლოთ კოლეჯ  ბლექს - თან 

9. აქვს თუ არა დაინტერესება თქვენს ორგანიზაციას საწარმოში მიიღოს ბლექსი -ს 

სამუშაოს მაძიებლები/სტაჟიორები 

არის დაინტერესება და გვაქვს შესაძლებლობაც 

არის დაინტერესება, მაგრამ არ გვაქვს შესაძლებლობა 

არ არის დაინტერესება და არ გვაქვს შესაძლებლობაც 

არ არის დაინტერესება 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

10. აქვს თუ არა დაინტერესება თქვენს ორგანიზაციას საწარმოში საწარმოო პრაქტიკაზე 

მიიღოს   ბლექსი -ს შშმ სამუშაოს მაძიებლები/სტაჟიორები? 

არის დაინტერესება და გვაქვს შესაძლებლობაც 

არის დაინტერესება, მაგრამ არ გვაქვს შესაძლებლობა 

არ არის დაინტერესება და არ გვაქვს შესაძლებლობაც 

არ არის დაინტერესება 

მიჭირს პასუხის გაცემა 

11. გაქვთ თუ არა ადაპტირებული გარემო შშმ პირებისთვის? (ეტლით 

მოსარგებლესათვის?) 

12. გვითხარით, გსურთ თუ არა მონაწილეობდეთ სამუშაოზე დაფუძნებული/დუალური 

სწავლების პროცესში? (დუალურ პროგრამად ითვლება ის პროგრამა, რომლის სწავლის 

შედეგების 50% - ზე მეტი მიიღწევა საწარმოში. პირი დასაქმებულია და პრაქტიკულ 

უნარ - ჩვევებს ეუფლება საწარმოში და პარალელურად სწავლობს კოლეჯში). 

დიახ 

არა 

არ ვიცი 

13. როგორ შეაფასებდით თქვენს ორგანიზაციაში უსაფრთხოების ნორმების დაცულობას? 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

14. როგორ შეაფასებდით თქვენს ორგანიზაციაში არსებულ გარემოს პრაქტიკანტის 

მიმღებლობასა და მხარდაჭერასთან მიმართებაში? 



დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

15. თქვენს ორგანიზაციაში რამდენად დაცული იქნება კოლეჯის პროფესიულ 

სტუდენტთა უფლებები შრომის კანონთა კოდექსის მოთხოვნების გათვალისწინებით? 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

16. რამდენ საათიანი შრომის გრაფიკი გაქვთ თქვენს კომპანიაში? 

17.  ღებულობთ თუ არა სამსახურში არასრულწლოვნებს (15-18 წლამდე)? 

18. რამდენ საათიანი გრაფიკით მუშაობენ არასრულწლოვნები (15-18) წლამდე? 

19. გვითხარით ამ ეტაპზე რომელი პროგრამის ფარგლებში გსურთ თანამშრომლობა 

ბლექსთან? 

ელექტროობა 

იატაკისა და ფილის სამუშაოები 

შემდუღებელი 

თაბაშირისა და მუყაოს კონსტრუქციები 

მემონტაჟე 

ზეინკალ - სანტექნიკოსი 

სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობა 

საბათქაშე სამუშაოების წარმოება 

სამღებრო სამუშაოების წარმოება 

საავტომობილო გზების მშენებლობა 

რკინიგზის გზებისა და ლიანდაგების მშენებლობა 

ხის მხატვრული დამუშავება 

ქვის მხატვრული დამუშავება 

ლითონის მხატვრული დამუშავება 

ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები 

ჰაერის კონდიცირება 

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიები 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი 

სხვა 

20. გვითხარით რომელი პროფესიის სპეციალისტებზე გექნებათ მოთხოვნა თქვენს 

კომპანიაში უახლოესი სამი წლის განმავლობაში  ? 

  ელექტროობა 

იატაკისა და ფილის სამუშაოები 

შემდუღებელი 

თაბაშირისა და მუყაოს კონსტრუქციები 



მემონტაჟე 

ზეინკალ - სანტექნიკოსი 

სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობა 

საბათქაშე სამუშაოების წარმოება 

სამღებრო სამუშაოების წარმოება 

საავტომობილო გზების მშენებლობა 

რკინიგზის გზებისა და ლიანდაგების მშენებლობა 

ხის მხატვრული დამუშავება 

ქვის მხატვრული დამუშავება 

ლითონის მხატვრული დამუშავება 

ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები 

ჰაერის კონდიცირება 

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიები 

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი 

სხვა 

   

21. გექნებათ თუ არა სურვილი ვაკანსიების არსებობის შემთხვევაში კადრების მოძიების 

მიზნით მიმართოთ ბლექს - ს? 

დიახ 

არა 

არ ვიცი 

 

 

 

 


