
პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის 

მსმენელთა კმაყოფილების კითხვარი 

კითხვარი იძლევა შესაძლებლობას  სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი"  მსმენელებს მისცეს 

შესაძლებლობა თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი 

მოსაზრებები  მომზადება/გადამზადების პროგრამის ფარგლებში  სასწავლო 

პროცესის შესახებ, შეაფასოს სასწავლო გარემო და საგანმანათლებლო 

რესურსები.                                                                 

მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა თქვენგანმა მაქსიმალურად გამოხატოს 

საკუთარი მოსაზრებები, შენიშვნები და სურვილები. ეს აძლევს კოლეჯს 

შესაძლებლობას გააუმჯობესოს მომზადების/გადამზადების პროგრამა.   

უმეტეს შეკითხვას გარდა ავტომატური მოსანიშნი პასუხებისა, კითხვარს აქვს ველი 

„სხვა-------„, სადაც გაქვთ შესაძლებლობა გამოხატოთ უფრო კონკრეტული და 

დეტალური მოსაზრებები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. 

არ ხდება შემვსები პირის იდენტურობის დაფიქსირება.                           

კითხვარის შევსების საშუალო ხანგრძლივობა არის 10  წუთი. 

კითხვითი ნიშნის ქვემოთ იგულისხმება „სხვა“ პასუხი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროფესიული მომზადების/გადამზადების  პროგრამა, რომელსაც წარმოადგენთ   

--------  

მომზადება/გადამზადების პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები შეესაბამება თუ 

არა თქვენს მოლოდინებს? 

შეესაბამება 
მეტნაკლებად შეესაბამება 
არ შეესაბამება 
?? ??  



ვფიქრობ, რომ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგები 

გამომადგება       მომავალ  პროფესიულ საქმიანობაში 

დიახ 
ნაწილობრივ 
არა 
?? ??  

მასწავლებელი/მასწავლებლები გასაგებად ხსნიან მასალას 

დიახ 
ნაწილობრივ 
არა 
?? ??  

სწავლის პროცესში  მასწავლებლ(ებ)ისაგან ვიღებ საჭირო დახმარებას და 

კონსულტაციას 

დიახ 
ნაწილობრივ 
არა 
?? ??  

მასწავლებელი სისტემატიურად იძლევა შეფასებას, რჩევებსა და რეკომენდაციებს 

ჩემს მიღწევებთან დაკავშირებით 

დიახ 
არა 
ნაწილობრივ 
?? ??  

შედეგზე გათვალისწინებული საათების რაოდენობა საკმარისია პრაქტიკული 

უნარების დასაუფლებლად? 

დიახ 
არა 
ნაწილობრივ 
?? ??  

შემოთავაზებული სასწავლო რესურსები(სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ 

რესურსები) აკმაყოფილებს ჩემს სასწავლო საჭიროებას. 

დიახ 
არა 
ნაწილობრივ 
?? ??  

სასწავლო ტექნიკური აღჭურვილობა/სასწავლო მასალები მთელი ჯგუფისათვის 

საკმარისია და არ გვაქვს პრობლემა ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით 

დიახ 
არა 



ნაწილობრივ 

უზრუნველყოფილი იყავით თუ არა პრაქტიკის ობიექტზე შესაბამისი სასწავლო 

გარემოთი და რესურსებით? 

დიახ 
არა 
ნაწილობრივ 
?? ??  

რას შეცვლიდით პროგრამაში? შედეგში?* 

საკითხებს 
საათებს 
მასწავლებელს 
ინსტრუქტორს 
პარტნიორ ორგანიზაციას 
?? ??  

გაქვთ თუ არა რაიმე სახის  რეკომენდაცია,   რომლის გათვალისწინებაც ჩვენი 

მხრიდან  არის შესაძლებელი ? 

----------  

პროფესიული განათლების მიღების მსურველებს ვურჩევ განათლების მისაღებად 

,,ბლექსში" მოვიდნენ 

დიახ 
არა 

პროფესიული მომზადების/გადამზადების  პროგრამა, რომელსაც წარმოადგენთ   

?? ??  

მომზადება/გადამზადების პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები შეესაბამება თუ 

არა თქვენს მოლოდინებს? 

შეესაბამება 
მეტნაკლებად შეესაბამება 
არ შეესაბამება 
?? ??  

ვფიქრობ, რომ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგები 

გამომადგება       მომავალ  პროფესიულ საქმიანობაში 

დიახ 
ნაწილობრივ 
არა 
?? ??  

მასწავლებელი/მასწავლებლები გასაგებად ხსნიან მასალას 

დიახ 
ნაწილობრივ 



არა 
?? ??  

სწავლის პროცესში  მასწავლებლ(ებ)ისაგან ვიღებ საჭირო დახმარებას და 

კონსულტაციას* 

დიახ 
ნაწილობრივ 
არა 
?? ??  

მასწავლებელი სისტემატიურად იძლევა შეფასებას, რჩევებსა და რეკომენდაციებს 

ჩემს მიღწევებთან დაკავშირებით 

დიახ 
არა 
ნაწილობრივ 
?? ??  

შედეგზე გათვალისწინებული საათების რაოდენობა საკმარისია პრაქტიკული 

უნარების დასაუფლებლად? 

დიახ 
არა 
ნაწილობრივ 
?? ??  

შემოთავაზებული სასწავლო რესურსები(სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ 

რესურსები) აკმაყოფილებს ჩემს სასწავლო საჭიროებას. 

დიახ 
არა 
ნაწილობრივ 
?? ??  

სასწავლო ტექნიკური აღჭურვილობა/სასწავლო მასალები მთელი ჯგუფისათვის 

საკმარისია და არ გვაქვს პრობლემა ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით 

დიახ 
არა 
ნაწილობრივ 

უზრუნველყოფილი იყავით თუ არა პრაქტიკის ობიექტზე შესაბამისი სასწავლო 

გარემოთი და რესურსებით? 

დიახ 
არა 
ნაწილობრივ 
?? ??  

რას შეცვლიდით პროგრამაში? შედეგში? 



საკითხებს 
საათებს 
მასწავლებელს 
ინსტრუქტორს 
პარტნიორ ორგანიზაციას 

?? ??  

გაქვთ თუ არა რაიმე სახის  რეკომენდაცია,   რომლის გათვალისწინებაც ჩვენი 

მხრიდან  არის შესაძლებელი ? 

???? ? ?   

პროფესიული განათლების მიღების მსურველებს ვურჩევ განათლების მისაღებად 

,,ბლექსში" მოვიდნენ 

დიახ 
არა 

 


