
სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,ბლექსი“ 

ტურიზმის  სექტორის დამსაქმებელთა კვლევის კითხვარი 

ორგანიზაციის დასახელება 

პოზიცია (მიუთითეთ თქვენი პოზიცია) 

სახელი და გვარი 

ტელეფონი 

ვებ-გვერდი 

1. რა საშუალებით ღებულობთ ინფორმაციას პროფესიული განათლების შესახებ ( 

შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე პასუხი) 

ტელევიზია 

ახლობლები/მეგობრები 

სოციალური ქსელები 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების თანამშრომელი 

პროფესიული განათლების ვებ.გვერდი 

კოლეჯის ვებ გვერდი 

სხვა 

2.  რა სახის თანამშრომლობა გაკავშირებთ ბლექს - თან? (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე 

პასუხი) 

გვაქვს გაფორმებული მემორანდუმი/ხელშეკრულება  თანამშრომლობის შესახებ 

პროფესიულ სტუდენტებს ვთავაზობთ საწარმოო პრაქტიკას 

შშმ  პირებს ვთავაზობთ  საწარმოო პრაქტიკას 

პროფესიულ სტუდენტებს ვასაქმებთ 

შშმ პირებს ვასაქმებთ 

მონაწილეობას ვღებულობთ სხვადასხვა ღონისძიებაში სასწავლებლებთან ერთად 

ვთანამშრომლობთ დუალური პროგრამის ფარგლებში 

მონაწილეობს ღებულობთ საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების პროცესში 

სხვა 

3. თქვენი აზრით, რა სარგებლობა მოაქვს თქვენთვის  ბლექს-თან  თანამშრომლობას? 

4.  რომელი ორი უცხო ენაა თქვენი ორგანიზაციისთვის პრიორიტეტული? 

5.  როგორ შეაფასებდით თქვენს ორგანიზაციაში უსაფრთხოების ნორმების დაცულობას? 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

6. როგორ შეაფასებდით თქვენს ორგანიზაციაში არსებულ გარემოს პრაქტიკანტის 

მიმღებლობასა და მხარდაჭერასთან მიმართებაში? 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 



საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

7.  თქვენს ორგანიზაციაში რამდენად დაცული იქნება კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა 

უფლებები შრომის კანონთა კოდექსის მოთხოვნების გათვალისწინებით? 

დაბალი 

საშუალოზე დაბალი 

საშუალო 

საშუალოზე მაღალი 

მაღალი 

8. რამდენ საათიანი შრომის გრაფიკი გაქვთ თქვენს კომპანიაში? 

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

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

11.  გვითხარით ამ ეტაპზე რომელი პროგრამის ფარგლებში  თანამშრომლობთ ან უკვე 

თანამშრომლობდით ბლექს- თან? 

ბართენდერი 

სასტუმრო საქმისმწარმოებელი 

სარესტორნო საქმიმსმწარმოებელი 

კულინარიის ხელოვნება 

კონდიტერიის ხელოვნება  

არ ვთანამშრომლობთ 

 

12. გვითხარით სამომავლოდ რომელი პროგრამის ფარგლებში  გსურთ თანამშრომლობა 

ბლექს- თან? 

ბართენდერი 

სასტუმრო მომსახურება 

სარესტორნო მომსახურება 

კულინარიის ხელოვნება 

კონდიტერია 

13. 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 

 

თუ #13 შეკითხვას უპასუხეთ ,,არა" გამოტოვეთ დანარჩენი შეკითხვები 

14.  გვითხარით ამ ეტაპზე რომელი დუალური პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობთ 

,,ბლექსთან" ? 

კულინარიის ხელოვნება 

კონდიტერია 

არ ვთანამშრომლობთ 



15.  სამომავლოდ რომელი დუალური პროგრამის ფარგლებში გსურთ თანამშრომლობა  

ბლექს -თან? 

სასტუმრო მომსახურება 

სარესტორნო მომსახურება 

კულინარიის ხელოვნება 

კონდიტერია 

სხვა 

 

16. გაქვთ თუ არა ადაპტირებული გარემო შშმ პირებისათვის? (მაგ. პანდუსი) 

დიახ 

არა 

17. აქვს თუ არა დაწესებულებას მზაობა დუალური პროგრამის ფარგლებში მიიღოს შშმ 

პირი? 

დიახ 

არა 

არ ვიცი 

18.  გყავთ თუ არა კომპანიაში კვალიფიციური კადრი თქვენს მიერ შერჩეული პროფესიის 

მიმართულებით, რომელიც შეძლებს პროფესიულ სტუდენტთა სწავლებას კომპანიაში? 

სასტუმრო მომსახურება 

სარესტორნო მომსახურება 

კულინარიის ხელოვნება 

კონდიტერია 

 

 

 

 


