
სსიპ  კოლეჯი „ბლექსი“  

კოლეჯის პროფესიული განათლების  მასწავლებელთა თვითშეფასება და 
საჭიროებათა კვლევა 

 

პროფესიული განათლების  მასწავლებელთა თვითშეფასება ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც 
გამოიყენება პროფესიული განათლების მასწავლებლის საჭიროებათა კვლევის მიზნით, მისი 
განვითარების დაგეგმვისა და  კოლეჯში  სწავლების ხარისხის განვითარებისთვის.  

 

პროფესიული განათლების  მასწავლებელის სახელი გვარი - 
საგანმანათლებლო პროგრამა - 
მოდული - 

  
 

N  სისტემა 
ტიურად 

პერიოდ 
ულად 

არასო 
დეს 

შენიშვნა 

1. მონაწილეობას ვღებულობ   პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების შემუშავებისა და სრულყოფის პროცესში 

    

2. ვახორციელებ პროფესიული სტუდენტის   სწავლებასა და 
შეფასებას   შესაბამისი  პროგრამით  გათვალისწინებული  
მოთხოვნებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 

    

3. ვუზრუნველყოფ  პროფესიულ სტუდენტებში  პროგრამის 
შესაბამისი ცოდნის,  უნარ-ჩვევებისა და კომპეტენციების  
გამომუშავებას 

    

4. შევიმუშავებ  და დროულად  ვაწვდი შესაბამის 
პასუხისმგებელ პირს პროფესიული სტუდენტის  შეფასების 
ინსტრუმენტებს     კოლეჯის მიერ დადგენილი წესის 
შესაბამისად 

    

5. შევიმუშავებ  და დროულად  ვაწვდი შესაბამის 
პასუხისმგებელ პირს  კალენდარული გეგმებს   კოლეჯის 
მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 

    

6. საჭიროების შემთხვევაში, მონაწილეობა ვღებულობ  შშმ და 
სსსმ პროფესიული სტუდენტ(ებ)ისათვის ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და  განხორციელების 
პროცესში კოლეჯის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 

    

7. საჭიროების შემთხვევაში, მონაწილეობას ვღებულობს 
პროფესიული სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და  განხორციელების 
პროცესში კოლეჯის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად 

    

8. ვუწევ პროფესიულ  სტუდენტებს  კონსულტირებას  
აკადემიური  შეფასების გაუმჯობესების მიზნით  

    

9. ვუზრუნველყოფ პროფესიული სტუდენტის შეფასების 
სისტემის ვალიდურობას, სანდოობას, გამჭირვალეობას, 
სამართლიანობასა და  ობიექტურობას  

    



10. დროულად ვაწვდი შესაბამის პასუხისმგებელ პირს 
პროფესიული სტუდენტის შეფასების მტკიცებულებებს, 
უწყისებს 

    

11. მაღალ პროფესიულ დონეზე ვატარებ მეცადინეობებს 
შესაბამისი სასწავლო რესურსების გამოყენებით 

    

12. წერილობითი ფორმით ვითხოვ სასწავლო პროცესისათვის 
საჭირო მასალა-ნედლეულს, კოლეჯის მიერ დადგენილი 
წესის შესაბამისად 

    

13. ვიყენებ ჯგუფურ ინტერაქციას/ ურთიერთობას 
სტუდენტებთან: ა).სტუდენტებს ვაძლევ საშუალებას დასვან 
კითხვები და მიიღონ შესაბამისი პასუხები; 
ბ). სტუდენტებს ვაძლევ ერთმანეთისათვის მოსაზრებებისა 
და ცოდნის გაზიარების საშუალებას; 
 გ).სტუდენტებს საშუალება აქვთ გამოეხატონ თავიანთი 
იდეები და კრიტიკული მოსაზრებები. 

    

14. ვუზრუნველყოფ სწავლების პროცესში უსაფრთხოების 
ნორმების დაცვას; პრაქტიკული კომპონენტის სწავლების 
პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში,  შესაბამისი 
ინსტრუქტაჟის ჩატარებას და ვაწარმოებ პროფესიულ 
სტუდენტთა ინფორმირების ჟურნალს  

    

15.   მუშაობის პერიოდში წამოჭრილი პრობლემების შესახებ 
ინფორმაციის ვაწვდი  დირექციისა და  ადმინისტარციას 

    

16. ვზრუნავ საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და 
მონაწილეობას ვღებულობ პროფესიული განათლების 
მასწავლებელთა  კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 
კოლეჯის მიერ შეთავაზებულ სწავლებებში 

    

17. ვიცავ მოქმედი კანონმდებლობით, კოლეჯის წესდებით,  
შინაგანაწესით, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით 
და  კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური 
სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ პირობებს. 

    

 
  

 
ზემოაღნიშნული თვითშეფასებიდან  გამომდინარე გთხოვთ, ჩამოწეროთ  ის  საკითხები, 
რაშიც გჭირდებათ კოლეჯის მხარდაჭერა კონსულტაციის,  პედაგოგიური  თუ დარგობრივი 
მიმართულებით კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით.  
 გთხოვთ, საკითხების ჩამოწერის დროს გაითვალისწინოთ პრიორიტეტები. 
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