
დისტანციური  სწავლების პროცესის კვლევის კითხვარი პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებისათვის 

 

          წარმოდგენილი კითხვარის მიზანია გავიგოთ თქვენი აზრი ელექტრონულ დისტანციურ 
სწავლებასთან დაკავშირებით. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ კითხვარში მოცემულ ყველა შეკითხვას 
და რაც შეიძლება ზუსტი, გულახდილი პასუხები გასცეთ. გახსოვდეთ, რომ კითხვარში არ არის სწორი 
და არასწორი პასუხები. მნიშვნელოვანია მხოლოდ თქვენი აზრის დაფიქსირება. ამიტომ, უპასუხეთ 
დასმულ კითხვებს ისე, როგორც თქვენ მიგაჩნიათ სწორად, ზოგიერთ კითხვაზე შესაძლებელია 
რამდენიმე პასუხის არჩევაც. 
  
      კითხვარის ბოლოს სასურველია წერილობით შეაფასოთ ელექტრონული სწავლების პროცესის 
მიმდინარეობა. გამოკითხვა ანონიმურია. თქვენი პასუხები დაგვეხმარება სამომავლოდ, საჭიროების 
შემთხვევაში, ელექტრონული სწავლების  პროცესის გაუმჯობესებაში. კოლეჯის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს ელექტრონული სწავლების პროცესის კმაყოფილების 
კვლევას და მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს. 

 
1.რომელი პლატფორმა იყო ძირითადი საკომუნიკაციო საშუალება დისტანციური სწავლების 
დროს? 
ა) ZOOM-ის პლატფორმა   ბ) Facebook  გ) CISCO  დ) Google Class Room  
 
2. გქონდათ თუ არა ამ პლატფორმის გამოყენების გამოცდილება? 
ა) დიახ   ბ) არა  
 
3.პროფესიული სტუდენტები ყოველთვის დროზე ერთვებოდნენ მიწოდებულ ელექტრონულ 
საკომუნიკაციო ლინკს? 

       ა) დროზე მოდიოდნენ, მაგრამ საკმაო დროს კარგავდნენ საორგანიზაციო საქმეებში; 
       ბ) მეცადინეობის დაწყებისთანავე   ხდებოდა ელექტრონული მისამართის დადება,რაც იწვევდა  
             დროის   დაკარგვას; 
       გ) დაწყებამდე 10 წუთით ადრე ხდებოდა ელექტრონული მისამართის მიწოდება  და მეცადინეობა    
          სრულად ხორციელდებოდა. 

     
     4. ეთანხმები თუ არა - სტუდენტები თვლიან, რომ სწავლების ხარისხზე  უარყოფითად 
მოქმედებდა მეცადინეობების ჩატარება დამხმარე საშუალებების  გამოყენების   გარეშე 
          ა)საერთოდ არ ვეთანხმები ;   ბ)არ ვეთანხმები;     გ)ვეთანხმები;  დ)სრულიად ვეთანხმები. 

    5 . ვიყენებდი   მაგალითებს და ილუსტრაციებს მასალის ნათლად გადმოსაცემად...  
       ა)საერთოდ არ ვეთანხმები ;   ბ)არ ვეთანხმები;     გ)ვეთანხმები;  დ)სრულიად ვეთანხმები. 

 
    6. როგორი იყო სტუდენტების რეაქცია პროფესიული განათლების მასწავლებლების 
მზადყოფნასთან    დამატებითი კონსულტაციების  ჩატარების შესახებ? 
    ა) კმაყოფილებით შეხვდნენ,  რომ განმსაზღვრელი შეფასების წინ ჩატარდებოდა კონსულტაციას; 
     ბ) თვლიან, რომ ყველაფერი გასაგებია და კონსულტაცია არ ესაჭიროებათ; 
     გ) ამ თემაზე საუბარი საერთოდ არ ყოფილა. 
 
   7. სტუდენტის მიერ დისტანციური გაკვეთილის გაცდენების ძირითადი მიზეზებია ...   
     ა)  სტუდენტის მხრიდან შესაბამისი ტექნიკური მხარდაჭერის (მოწყობილობისა და ინტერნეტთან 
წვდომის) არქონა; 
     ბ) დისტანციური სწავლების დროს  მასწავლებელი ვერ ახერხებდა არასრული ტექნიკური 
საშუალებებით მეცადინეობის ჩატარებას და მეცადინეობები უინტერესო იყო; 
     გ) თვლიდნენ სწავლების ასეთ პირობებში შედეგს ვერ მოიტანდა; 
     დ) გაცდენების შემთხვევები უმნიშვნელო იყო. 



 
  8. დისტანციური სწავლების პერიოდში განმსაზღვრელი შეფასების ჩატარება შესაძლებელია, თუ 

  ა) შეფასების მიმართულება არის - პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით, ინსტრუმენტი კი 
ქრონომეტრაჟით გადაღებული ფოტოები; 

  ბ) შეფასების მიმართულება არის - გამოკითხვა, შეფასების ინსტრუმენტი კი ელექტრონული ტესტი; 
  გ) შეფასების მიმართულება- გამოკითხვა, შეფასების ინსტრუმენტი კი ზეპირი გამოკითხვა. 

 
 9. ელექტრონული დისტანციური სწავლების  დადგენილ დროსა და დადგენილი ხანგრძლივობით 
ჩატარებას აკონტროლდებდნენ შესაბამისი სამსახურები … 
       ა) კი                    ბ) არა                  გ) იშვიათად 
 
10. დისტანციურ სასწავლო პროცესში ჩართული სტუდენტების დასწრების აღრიცხვაზე 
ზედამხედველობას აკონტროლდებდნენ შესაბამისი სამსახურები … 
       ა)კი                    ბ) არა                  გ.იშვიათად 
 
11. დისტანციური  სასწავლო პროცესის  მიღმა დარჩენილი სტუდენტების აღრიცხვას და მიზეზების 
კვლევას ახორციელებდნენ პროგრამის ხელმძღვანელები ან/და შესაბამისი სამსახურები … 
       ა)კი                    ბ) არა                  გ)იშვიათად 
12. ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას -   ონლაინ სწავლების დროს  უკეთ სწავლობენ,უფრო მეტ კავშირს 
ამყარებენ ერთმანეთთან და შეუძლიათ უკეთ გაეცნონ ერთმანეთს... 

       ა)კი                                    ბ)არა 

13. ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას -   ონლაინ სწავლების დროს  უკეთესად ჩააბარებენ განმსაზღვრელ 
შეფასებას … 

      ა)კი                                    ბ)არა 

14. ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას - ონლაინ სწავლების დროს სტუდენტები  უფრო მნიშვნელოვან 
დისკუსიებს მართავენ რეფლექსიის დროს... 

      ა)კი                                    ბ)არა 

15. ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას - ონლაინ სწავლების დროს სტუდენტები,რომლებიც იშვიათად 
მონაწილეობდნენ სალექციო დისკუსიებში,მეტად არიან ჩართულნი დისტანციური სწავლების 
დროს... 

     ა)კი                                    ბ)არა 

16. ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას - ონლაინ სწავლების დროს  უკეთაა შესაძლებელი ორგანიზება 
გაუწიო ისეთ საქმიანობას, როგორიცაა ტესტირება, უკუკავშირი... 

    ა)კი                                    ბ)არა 

 17. ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას - ონლაინ სწავლებისათვის   საჭირო საბაზო ტექნოლოგიური 
განათლება პროფესიული განათლების მასწავლებლებს აქვთ, ხოლო პროფესიულ სტუდენტებს არა ... 

     ა)კი                                    ბ)არ 

ელექტრონული სწავლების   მიმდინარეობის თქვენეული შეფასება: 
 

დადებითი მხარე- 

უარყოფითი მხარე - 
 

 

მადლობა თანამშრომლობისათვის 


	წარმოდგენილი კითხვარის მიზანია გავიგოთ თქვენი აზრი ელექტრონულ დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ კითხვარში მოცემულ ყველა შეკითხვას და რაც შეიძლება ზუსტი, გულახდილი პასუხები გასცეთ. გახსოვდეთ, რომ კითხვარში არ არ...

