
დანართი  

დამტკიცებულია სსიპ - კოლეჯის  „თეთნულდი“   

დირექტორის 2020წლის 13 აპრილის 

 № 02//06  ბრძანების საფუძველზე 

 

 

სსიპ-კოლეჯის ,,თეთნულდი“  პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  

საფუძველზე   შექმნილი პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის განხორციელების შეფასების 

სისტემა 

 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასება სსიპ-კოლეჯის ,,თეთნულდი“ პროფესიული 

საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმია და 

მნიშვნელოვანია კოლეჯში სასწავლო პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად და 

უზრუნველსაყოფად. 

2. კოლეჯში ,,თეთნულდი“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 

შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასება ხორციელდება 

პროფესიული სტუდენტების მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების გაანალიზებისა და კოლეჯის 

დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული 

შეფასების კითხვარების მეშვეობით. 

3. დაინტერესებულ პირთა მიერ შევსებული კითხვარების ანალიზი წარმოადგენს პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი სრულყოფის საფუძველს და ხელს უწყობს აღნიშნული 

პროგრამების შემდგომი სრულყოფისათვის ნაკლოვანებებისა და ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით 

შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებას. 

4. კოლეჯის,,თეთნულდი“პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 

შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასება ხორციელდება 

პროფესიული სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, პროფესიული განათლების პედაგოგებისა და 

დამსაქმებლების მიერ კითხვარების საშუალებით. 

5. კვლევის შედეგების საფუძველზე შექმნილი საერთო სურათი ხელს უწყობს კოლეჯის 

ადმინისტრაციას აძლევს შესაბამის მიმართულებას უკეთ დაგეგმონ სასწავლო პროცესი, სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვისას გაითვალისწინონ გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი შენიშვნები და 

დაინტერესებულ პირთა დამოკიდებულება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების 

მიმართულებით. 

6. დამსაქმებელთა კითხვარის შემთხვევაში, ხორციელდება იმ დამსაქმებელთა გამოკითხვა, რომელთანაც 

კოლეჯს გაფორმებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დამსაქმებლის კითხვარი 
 

სამუშაო  ძალაზე  დამსაქმებელთა  მოთხოვნის  შესწავლა 

1. რა ინფორმაციას ფლობთ მესტიაში არსებულ კოლეჯზე „თეთნულდი“ 

ა) ------------------ 

ბ) ------------------ 

გ) ------------------ 

დ) ----------------- 

ე) ------------------ 

ვ) ------------------ 

ზ) არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

2. პირველად საიდან მიიღეთ ინფორმაცია კოლეჯის ,,თეთნულდი“ არსებობის შესახებ? 

ა) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო------ 

ბ) ტელევიზია ----------- 

გ) მეგობრები/ნათესავები -------- 

დ) სარეკლამო ბუკლეტი --------- 

ე) დამსაქმებლები --------- 

ვ) სხვა ------ 

ზ) მიჭირს პასუხის გაცემა 
 

3. რა  გზით  ახდენთ   თქვენთვის  საჭირო  ახალი  კადრების   მოზიდვას? 

 

ა) დასაქმების  სახელმწიფო  სამსახურის  მეშვეობით-------- 

 

ბ)დასაქმების  კერძო სამსახურის  მეშვეობით----------------- 

გ)  რეკლამის ( განცხადების)  საშუალებით---------------------- 

 

დ)პირადი კონტაქტებითა  და  რეკომენდაციებით-------------------- 

 

ე)სასწავლო  დაწესებულებებიდან------------------------------------- 

 

4. გაქვთ  თუ  არა  პრობლემები  გარკვეული  პროფესიის  კადრების  მოზიდვისას? 

 

 

დიახ------ 

 

არა--------- 

 

იშვიათად---------- 

 

5. ამჟამად  კონკრეტულად  რომელი  პროფესიების  კადრების  ნაკლებობას    განიცდით  და  რასთან  

არის  ეს  დაკავშირებული?(ჩამოწერეთ  თქვენი   დეფიციტური  პროფესიები  და    მიგვითითეთ   

შემდეგი  მიზეზები) 

 

(დეფიციტური  პროფესიები) 

 

1.--------------------------------------------------------------------------- 

 



2.--------------------------------------------------------------------------- 

 

3.---------------------------------------------------------------------------- 

 

4.--------------------------------------------------------------------------- 

 

5.------------------------------------------------------------------------------ 

 

6.----------------------------------------------------------------------------- 

 

7. არ მაქვს კადრების ნაკლებობა 

 

(მიზეზები) 

 

ა)  ქვეყანაში  ამ  პროფესიის  კადრები  არ  მზადდება------- 

 

ბ) არა  აქვთ  სათანადო  თეორიული  და  პრაქტიკული  ცოდნა------ 

 

გ) არ  ვიცით  ვის  მივმართოთ   საჭირო  კანდიდატურის  მოსაძიებლად---- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

დ) არ  არიან  თანახმა  იმუშაონ  იმ  პირობებზე (ხელფასზე, სამუშაო გრაფიკი), რომელსაც  დამსაქმებელი  

სთავაზობს; 

 

ე) არ  უნდათ  რაიონში ( სოფელში  ან  სხვა  ქალაქში)  მუშაობა---------------------------------- 

 

6. რამდენად  შეესაბამება  დასაქმებული  პერსონალის  კვალიფიკაცია  თქვენი  ორგანიზაციის  

მოთხოვნებს? 

 

ა)სრულად----- 

 

ბ) ნაწილობრივ---- 

 

 გ)არ  შეესაბამება------ 

7. თუ არ შეესაბამება , მიუთითეთ კონკრეტულად რა არ გაკმაყოფილებთ? 

ა) მიღებული თეორიული ცოდნა 

ბ) კონკრეტული პროფესიული კვალიფიკაცია 

გ) პრაქტიკული უნარ–ჩვევების არარსებობა 

დ) მენეჯმენტის უნარ–ჩვევების არარსებობა 

ე) უცხო ენის ცოდნა 

ვ) საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან (კომპიუტერთან) მუშაობის უნარი 

ზ) კომუნიკაბელურობა 

თ) საქმისადმი შემოქმედებითი მიდგომა 

ი) ინიციატივა 

კ) სხვა––––––––– 

8. ახორციელებთ თუ  არა თქვენი პერსონალის  კვალიფიკაციის  ამაღლებას? 

 

ა)  სისტემატურად; 

ბ) პერიოდულად; 

გ) იშვიათად; 

დ) არა; 

ე ) ------------ 

 

9. გაქვთ  თუ  არა  რეგულარული  კავშირი  შესაბამისი  პროფილის  პროფესიულ  სასწავლებლებთან? 



 

ა) დიახ; 

ბ) არა; 

 

თუ კი  გაქვთ კავშირი,  გთხოვთ მიუთითეთ  პროფესიული  კოლეჯის  დასახელება: 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. გთხოვთ აღნიშნეთ  რა  მიზნით  ამყარებთ  კავშირს  პროფესიულ სასწავლებლებთან: 

 

ა)  ვასაქმებთ მათ  კურსდამთავრებულებს  ----------- 

ბ) ვუხდით  თანხას  ჩვენი  ახალი  თანამშრომლების  მომზადებაში---- 

გ) ვუხდით  თანხას  ჩვენი  თანამშრომლების  გადამზადებაში---- 

დ) მათ  სტუდენტებს  ჩვენს  საწარმოში  პროფესიული  პრაქტიკის გავლის  შესაძლებლობას  ვაძლევთ----- 

ე) პერიოდულად ვთანამშრომლობთ  მათი სასწავლო  პროგრამებთან  დაკავშირებით---- 

 

11. თუ  ისურვებდით   რომელიმე    კოლეჯთან  თანამშრომლობას; 

 

ა) დიახ--- 

ბ) არა--- 

გ) არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 

               თუკიისურვებდით, მიგვითითეთ რომელთან -------------           

 

12. რა  სახის  თანამშრომლობას  ისურვებდით    კოლეჯთან? 

ა) პროფესიული სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკის უზეუნველყოფით ---- 

ა) განვიხილავდით  შესაძლებლობებს   მათი  კურსდამთავრებულთა  დასაქმებისთვის ---- 

ბ) შესაძლოა  გადაგვეხადა  თანხა  ჩვენი  ახალი  თანამშრომლების  მომზადებისათვის---- 

გ) შესაძლოა  გადაგვეხადა  თანხა    ჩვენი  თანამშრომლების    გადამზადებისათვის ---- 

დ) შესაძლოა  პერიოდულად გვემუშავა   მათთან  სასწავლო  პროგრამებთან  დაკავშირებით --- 

ე) სხვა ----------------- 

ვ) მიჭირს პასუხის გაცემა -------- 

 

13. უკანასკნელი  ერთი  წლის  განმავლობაში პროფესიული   სასწავლებლების   რამდენი 

ახალკურსდამთავრებული  მიიღეთ  სამუშაოზე? 

 

ა) (მიუთითეთ)------------- 

ბ) არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 

14. რა ზოგად მოთხოვნებს უყენებთ კურსდამთავრებულებს? 

 

 

 

 

 

 

15. რომელი უცხო ენის/ენების და რა დონეზე ფლობას თხოვთ კურსდამთავრებულებს? 

 

(მიუთითეთ) 

 



1.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ------------------------------------------------------------------------------------- 

16. რა კომპიუტერულ პროგრამებს უნდა ფლობდეს კურსდამთავრებული? 

 

 

 

 

 

 

 

17. თქვენი  აზრით  რა  დრო შეიძლება  დაჭირდეს  მოსამზადებელ  კადრს პროფესიული 

კვალიფიკაციის ასათვისებლად? 

 

ა) მიუთითეთ  პერიოდი(დრო)-------------------------------------------- 

ბ) არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

18. იგეგმება  თუ  არა თქვენს  ორგანიზაციაში უახლოეს  2-3  წელიწადში  დასაქმებულთა  რაოდენობის  

ცვლილება? 

 

ა)  იგეგმება  მნიშვნელოვანი  ზრდა------- 

ბ) იგეგმება  უმნიშვნელო  ზრდა------ 

გ) იგეგმება  მნიშვნელოვანი  შემცირება----- 

დ) იგეგმება  უმნიშვნელო  შემცირება------ 

ე) ცვლილებები  არ  არის  დაგეგმილი---- 

ვ) არ  ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა----- 

 

 

 

19. თქვენი აზრით, როგორი მოთხოვნებია ჩვენს  კოლეჯში არსებულ  სპეციალობებზე? 

                   (იგულისხმება ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომით ბაზარზე) 

 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

20. უახლოესი  ერთი  წლის  განმავლობაში   რა  პროფესიის ( სპეციალობის)  პერსონალი  შეიძლება  

დაგჭირდეთ?(  მიუთითეთ  საჭირო  სპეციალობები  და   სავარაუდო  რაოდენობა) 

 

ა)პროფესია(სპეციალობა)---------------------------------------რაოდენობა--------- 

 

ბ)  პროფესია(სპეციალობა)---------------------------------------რაოდენობა--------- 

 



გ) პროფესია(სპეციალობა)---------------------------------------რაოდენობა--------- 

 

დ) პროფესია(სპეციალობა)---------------------------------------რაოდენობა--------- 

 

ე) პროფესია(სპეციალობა)---------------------------------------რაოდენობა--------- 

 

ვ) პროფესია(სპეციალობა)---------------------------------------რაოდენობა--------- 

 

საერთოდ  არ  დამჭირდება-------------------- 

 

მიჭირს  პასუხის  გაცემა----------------------- 

 

21. გთხოვთ მოგვაწოდოთ რეკომენდაციები იმის შესახებ, როგორ შეიძლება გაიზარდოს ჩვენი 

კურსდამთავრებულების კონკურენტუნარიანობა თქვენს სფეროში შრომის ბაზარზე (ცვლილებები 

სასწავლო პროგრამებში, სტაჟირება და /ან პრაქტიკა შესაბამის ორგანიზაციებში და ა.შ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ხომ  არ  გაქვთ  რაიმე შენიშვნა ან კონკრეტული  შემოთავაზება? 

 

 

 

 

 

 

   23. სტუდენტების პროფესიული დასაქმებისათვის  პრიორიტეტების მიხედვით მიუთითეთ ქულები (1-10) 

სადაც ერთი არის ყველაზე დაბალი და 10 არის ყველაზე მაღალი) 
 

 

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სტუდენტთა კითხვარი 

 

ძვირფასო სტუდენტებო, გვაინტერესებს თქვენი აზრი იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ, 

რომელზეც სწავლობთ. ამიტომ გთხოვთ, გულწრფელად გასცეთ პასუხი ქვემოთ მოყვანილ კითხვებს. 

თქვენი პასუხები გამოყენებული იქნება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემდგომი 

სრულყოფისათვის. 

1. რატომ   აირჩიეთ სსიპ კოლეჯი „თეთნულდი“? 

 

 

 

ა)ხელსაყრელი აგდილდებარეობის გამო 

ბ)სხვა 

ალტერნატივა არ 

მქონდა 

გ)იდეალური 

პირობებია 

დ) ვიცი რომ მაღალი დონის მასწავლებლები მასწავლიან 

 

2რის მიხედვით შეარჩიეთ სასურველი პროფესია  

ა)დასაქმების  მეტი შანსი მექნება 

ბ) ოჯახში ესე უნდოდათ 

გ) სულ მინდოდა ამ პროფესიის სწავლა 

 

 

3. გაკმაყოფილებთ თუ არა  კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა? 

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

 

4რომელ მოდულს  გამოარჩევდით? დაასაბუთეთ რატომ  

 

ა) 

 

 

 

ბ)  არ მსურს პასუხის გაცემა 

 

 

 

5.შეაფასეთ პედაგოგები მათ მიერ წაკითხული თეორიული და პრაქტიკული სწავლების 

ხარისხის მიხედვით: 

მომწონს (მიუთითეთ პედაგოგები) 



 

 

არ მომწონს (მიუთითეთპედაგოგები) 

 

6. ამართლებს თუ არა თქვენს იმედებს  კოლეჯის „თეთნულდი“  მიერ შემოთავაზებული საგაკვეთილო 

პროცესი ? 

ა)სრულიადმაკმაყოფილებს: 

ბ) ნაწილობრივ მაკმაყოფილებს:  

გ) მიმაჩნია, რომ არადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია: 

 

7. თვლით თუ არა რომ კოლეჯში მიღებული განათლება შრომის ბაზარზე დასაქმებისა და 

წარმატების საშუალებას მოგცემთ? 

 

ა)დარწმუნებული ვარ ამაში 

ბ) იმედი მაქვს ნაწილობრივ ასე იქნება  

გ) არ მაქვს ამისი იმედი 

 

8. თვლით, რომ სწავლისათვის აუცილებელი ინფორმაცია ყოველთვის დროულად 

ხელმისაწვდომია  ? 

ა) კი  

ბ) არა 

გ)ნაწი

ლობრი

ვი 

 

9. ადმინისტრაციული პერსონალი არის კეთილგანწყობილი, სტუდენტებს ექცევიან სამართლიანად და 

თანასწორად, ცდილობენ მათ დახმარებას 

კი (სურვილისამებრმიუთითეთსახელები) 

 

არა(სურვილისამებრმიუთითეთსახელები) 

 

 

11. ხომ არ ქონია  საგაკვეთილო პროცესის დროს ადგილი ბულინგს ? 

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

12. ხართ თუ არა  კმაყოფილი კოლეჯის  ინფრასტრუქტრურით  ? 

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

 

13. ხომ არ ქონია მასწავლებლების  მხირდან   ადგილი მიკერძოებას, 

რომელიმე სტუნდტის მიმართ ? 



ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

 

 

14. ხომ არ არის რომელიმე  მოდული,   რომელიც  

ცხრილში გაქვთ, მაგრამ არ ჩაგტარებიათ?  

ა)კი 

ბ)არა 

 

15. რა მოლოდინი გაქვთ სწავლის დასრულების შემდეგ ?  
 

 

 

   

16. რამდენი ქულით შეაფასებდით კოლეჯს „თეთნულდი“  0-100 ? 

 

 

 

17.რამეს ხომ არ შეცვლიდით  ან დაამატებდით ? 

 

 

 

გმადლობთ   თანამშრომლობისთვის! 

 

 

 

 

 

 

 

 



პედაგოგთა კითხვარი 

 

ძვირფასო პედაგოგებო, გვაინტერესებს თქვენი აზრი იმ პროფესიულისაგანმანათლებლო პროგრამის 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ, 

რომელსაც ასწავლით. ამიტომ გთხოვთ, პასუხი გასცეთ ქვემოთ მოყვანილ 

კითხვებს.თქვენიპასუხებიგამოყენებულიიქნებაპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

შემდგომისრულყოფისათვის. 

 

მიუთითეთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა დამოდულის სახელწოდება 

 

 

1. სასწავლო  ინფრასტრუქტურა  ჩემს  მიერ  წაკითხული კურსის შესაბამისია.  

ა) კი 

ბ) არა (გთხოვთ, დაასაბუთოთ თქვენი აზრი) 

 

გ) ნაწილობრივ 

 

2. სასწავლო  და სამუშაო გარემო კომფორტულია და სასიამოვნო, შესაძლებელია ინტერნეტით და კომპიუტერით 

სარგებლობა, მუშაობის  პროცესში თავსვ გრძნობ უსაფრთხოდ და დაცულად, არის დამოუკიდებელი 

მუშაობის და დასვენების შესაძლებლობა. 

ა) კი 

ბ)არა 

გ) ნაწილობრივ 

 

3.სასწავლო  პროცესის  ს რულყოფილად  წარმართვისათვის  აუცილებელი  ინფორმაციასა  და მარეგულირებელ 

აქტებზე ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია. 

ა) კი  

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

კომენტარები და წინადადებები სამუშაო პირობებისა და საშუალებების შესახებ 

 

4. ბიბლიოთეკაში არის საჭირო  სასწავლო  მასალები, საჭიროების შემთხვევაში ადმინისტრაცია აფინანსებს და ხელს 

უწყობს სასწავლო მასალების შექმნასა და შეძენას: 

ა) კი 

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

5.ადმინისტრაციული  პერსონალი არის კეთილგანწყობილი, ცდილობენ  მასწავლებლის  დახმარებას 

(სურვილისამებრ მიუთითეთ სახელი დაგვარი). 

ა)კი  

 

ბ)არა

 

გ)ნაწილობრივ  



6.პედაგოგის  შემოქმედითობა  მოტივირებულია  .არის სწავლების პროცესისადმი  ინოვაციური 

მიდგომების დანერგვის  შესაძლებლობა. 

ა) კი  

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

 

7.პედაგოგი  სასწავლო პროცესში მაქსიმალურად ავლენს თავის  უ ნარებს და შესაძლებლობებს  

ა)კი 

ბ) არა( გთხოვთ დაასაბუთოთ)  

გ) ნაწილობრვ 

 

8. არის თუ არა ამჟამად არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე  

შექმნილი  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ხანგრძლივობა თქვენთვის მისაღები 

ა)კიბ 

)არა 

გ)ნაწილობრივ 

დ)თქვენიმოსაზრება 

 

9.მისაღებია თუ  არა  თქვენთვის  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის საფუძველზე  

შექმნილი  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის სასწავლო  გეგმა 

ა) კი  

ბ) არა 

გ) ნაწილობრივ 

 

10. გთხოვთ, თქვენი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე  შექმნილი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტანდარტის მიხედვით შეაფასოთ, თუ რამდენად იქნა 

მიღწეული შედეგები შესაბამისი პროგრამის გავლის შემდეგ 

ა) შედეგები მიღწეულია 

ბ) შედეგები ნაწილობრივ მიღწეულია  

გ) შედეგები არ არის მიღწეული 

 

11.თქვენი აზრით, უნდაა იყოს  თუ  არა  ჩართული პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  შემუშავებაში 

დამსაქმებლები,  პროფესიული  ასოციაციები და სხვა დაინტერესებული  მხარეები  (პროფესიული სტუდენტები ან 

მათი მშობლები) 

ა) კი  

ბ)  არა 

გ) ნაწილობრივ 

 

12.თქვენი აზრით ,ამ  პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული   საგანმანათლებლო   პროგრამის  ძლიერი   მხარეა: 

 

13.თქვენი  აზრით, ამ  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პ როგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული საგანმანათლებლო   პროგრამის  სუსტი   მხარეა: 

 



 

 

14.რამეს  ხომ  არ  შეცვლიდით   პროფესიული   საგანმანათლებლო   პროგრამის  ჩარჩო   დოკუმენტის 

საფუძველზე   შექმნილი  პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  სრულყოფისათვის? 

       _ 

15. სასწავლო პროცესის ზოგადი შეფასება 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

გმადლობთ თანამშრომლობისთვის! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კურსდამთავრებულთა კვლევა 

 

 

გთხოვთ, შეავსოთ მოცემული კითხვარი. 

 

თქვენს მიერ გამოყოფილი დრო დაგვეხმარება სწორად დავგეგმოთ სასწავლო პროცესი და ვიზრუნოთ 

სტუდენტებში იმ კვალიფიკაციების და უნარების განვითარებაზე, რომელიც მათ დაეხმარებათ სამსახურის 

ძიების პროცესში. 

კვლევაში თქვენი მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. ინტერვიუზე თანხმობის შემთხვევაშიც კი შეგიძლიათ 

არ უპასუხოთ თქვენთვის არასასურველ შეკითხვას.  
 

სასწავლო დაწესებულების  დასახელება   

სასწავლო დაწესებულების  ადგილმდებარეობა 

(ქალაქი) 

 

სასწავლო პროგრამის დასახელება (საფეხური)   

 

 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯში 

 მიღებული პროფესიული განათლებით 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

გთხოვთ შეაფასოთ10 ბალიანი შკალით, სადაც 1 ქულა არის მინიმალური და  

ნიშნავს, რომ  ძალიან დაბალია, ხოლო 10 არის მაქსიმალური  

და ნიშნავს, რომ ასეთი ძალიან მაღალი 

 

 
D1. ასაკი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

<20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 

           

 

D2. სქესი 

0. მდედრობითი 

1. მამრობითი 

 

D3. თქვენი ამჟამინდელი საქმიანობა (დასაშვებია რამდენიმე პასუხი) 

1. მუშაობთ, მაგრამ არა თქვენი კოლეჯში მიღებული პროფესიით 

2. მუშაობთ კოლეჯში მიღებული პროფესიით 

3. სწავლობთ პროფესიულ სასწავლებელში 

4. სწავლობთ უმაღლეს სასწავლებელში 

5. ხართ სტაჟიორი 

6. გაქვთ საკუთარი ბიზნესით 

7. დაბრუნდით სკოლაში სწავლის გასაგრძელებლად 

8. სხვა (მიუთითეთ) ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



რამდენად კმაყოფილი ხართ 

G1. კოლეჯში მიღებული პროფესიით? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

G2. სასწავლებლით? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

G3. რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯში მიღებული თეორიული ცოდნით? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

G4. რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯში მიღებული პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

G5. რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯის მხრიდან დასაქმებაზე ზრუნვით? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

G6. რამდენად კმაყოფილი ხართ სწავლების მეთოდებით 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

G7.რამდენად კმაყოფილი ხართ პრაქტიკული მეცადინეობით 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

G8 . რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებულობით 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 

 

 

U. გთხოვთ, მიუთითოთ, პირადად თქვენთვის რამდენად უზრუნველყო კოლეჯმა ქვემოთ  ჩამოთვლილი ცოდნის 

მიღება და უნარების განვითარება  

 

U1.კომუნიკაციის უნარი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

U2.საქმის წარმოებისა და ორგანიზების უნარი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

U3.გუნდური მუშაობის უნარი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

U4.პრობლემურ სიტუაციაში სწორი მოქმედების უნარი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

U5.მათემატიკური უნარები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

U6.კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

U7.გამართული მეტყველების უნარი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 



U8.უცხო ენის ცოდნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

U9.პრაქტიკული უნარები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

U10. თეორიული ცოდნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 
 

K1. კოლეჯში სწავლის პერიოდში ისწავლე თუ არა რაიმე ისეთი ,რასაც თვლი რომ არ გჭირდებოდა? 

1._______________ 

2._______________ 

3._______________ 

4._______________ 

 99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

K2. კოლეჯში სწავლის პერიოდში იყო თუ არა რაიმე რაც არ ისწავლე, მაგრამ გჭირდებოდა 

1._______________ 

2._______________ 

3._______________ 

4._______________ 

 99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

K2. იყავით თუ არა დასაქამებული? 

1.  კი   2. არა 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

K3. რამდენხანს იყავით დასაქმებული 

______________________________________ 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 
 

K4. რა მიზეზით თქვით უარი მუშაობაზე 

 

1. ხელფასის სიმცირის გამო; 

2. სამუშაო გრაფიკის გამო; 

3.მათი მოთხოვნები  აღემატებოდა ჩემს პროფესიულ განათლებას. 

4. სხვა 

99. მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

 
გმადლობთ თანამშრომლობისათვის 

 

 

 

 

 

 

 



კურსდამთავრებულთა კითხვარი 

 

ძვირფასო კურსდამთავრებულებო, გვაინტერესებს თქვენი აზრი იმ პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

შესახებ, რომელსაც დაეუფლეთ. ამიტომ გთხოვთ, გულწრფელად გასცეთ პასუხი ქვემოთ მოყვანილ 

კითხვებს. თქვენი პასუხები გამოყენებული იქნება საგანმანათლებლო პროგრამის შემდგომი 

სრულყოფისათვის. 

 

მიუთითეთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

1. არის თუ არა ამჟამად არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლოპროგრამის ხანგრძლივობა თქვენთვისმისაღები 

ა)კიბ 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

დ)თქვენი მოსაზრება 

 

 

2. დაგაკმაყოფილათ თუ არა არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმამ (სასწავლო ცხრილში 

მოდულების ჩამონათვალმა და მათ დროში განაწილებამ)? 

ა) სასწავლო გეგმა აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს, ყველა მოდული საჭიროა,რაც შევისწავლე 

ბ) ვფიქრობ, სასწავლო გეგმიდან ამოსაღებია შემდეგი მოდული: 

 

გ) ვფიქრობ მეტი დრო სჭირდება შემდეგ მოდულს: 

 

 

3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასაწყისშივე გავეცანი მოდულებს, შესაბამის კალენდარულ გეგმას. ისინი 

ზუსტად ასახავს პროგრამის შინაარსს, იძლევა პროფესიის დაუფლების შესაძლებლობას. 

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

 

4.დაგაკმაყოფილათ თუ არა კოლეჯში ცოდნის შეფასების არსებულმა ინსტრუმენტებმა? ცოდნის შეფასება ხდება 

გამჭვირვალედ, დამსახურებულად და სამართლიანად გამორიცხულია პროტექციონიზმი. 

ა) სრულიად დამაკმაყოფილა. (შეფასების ინსტრუმენტი, პედაგოგის ობიექტურობა, 

შეფასებისთვის/მომზადებისთვის გამოყოფილიდრო) 

ბ) ნაწილობრივ დამაკმაყოფილა. (შეფასების ინსტრუმენტი, პედაგოგის ობიექტურობა, 

შეფასებისთვის/მომზადებისთვის გამოყოფილიდრო) 



გ) არ დამაკმაყოფილა. (შეფასების ინსტრუმენტი, პედაგოგის ობიექტურობა, 

შეფასებისთვის/მომზადებისთვის გამოყოფილიდრო 

5.შეაფასეთ პედაგოგები მათმიერჩატარებული თეორიული და პრაქტიკულისწავლების 

ხარისხისმიხედვით: 

მომწონს (მიუთითეთ პედაგოგები) 

 

 

არ მომწონს (მიუთითეთ პედაგოგები) 

 

6. დაგაკმაყოფილათ თუ  არა პროფესიული  კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკურმა 

უზრუნველყოფამ? (შეგიძლიათ შემოხაზოთ რამდენიმეპასუხი) 

ა) სრულიად დამაკმაყოფილა: აუდიტორიები, ლაბორატორიები, კომპიუტერული ტექნიკა, 

ინტერნეტი,ბიბლიოთეკა,წიგნადიფონდი,ვებ-გვერდი,პრაქტიკისბაზა(ხაზიგაუსვით,რაც მოგწონთ). 

ბ) ნაწილობრივ დამაკმაყოფილა: აუდიტორიები,ლაბორატორიები, კომპიუტერული ტექნიკა, 

ინტერნეტი,ბიბლიოთეკა,წიგნადიფონდი,ვებ-გვერდი,პრაქტიკისბაზა(ხაზიგაუსვით,რაც 

მხოლოდნაწილობრივმოგწონთმოგწონთ). 

გ) მიმაჩნია, რომ არადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია: აუდიტორიები, ლაბორატორიები, 

კომპიუტერულიტექნიკა,ინტერნეტი,ბიბლიოთეკა,წიგნადიფონდი,ვებ-გვერდი,პრაქტიკის ბაზა (ხაზი 

გაუსვით რაც არ მოგწონთ). 

 

7. გთხოვთ, თქვენი პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი 

პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  შესაბამისი  პროფესიული სტანდარტის მიხედვით შეაფასოთ, თუ 

რამდენად იქნა მიღწეული შედეგები 

ა) შედეგები მიღწეულია 

ბ) შედეგები ნაწილობრივ მიღწეულია გ) 

შედეგი არ არის მიღწეული 

 

8. ამ პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  ჩარჩო  დოკუმენტის  საფუძველზე  შექმნილი  პროფესიული 

საგანმანათლებლო  პროგრამის  გავლას  სხვასაც ვურჩევდი. 

ა) კი 

 ბ) არა 

9.კოლეჯში სასწავლო პროცესი სასიამოვნო გარემოში მიმდინარეობდა.  

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

 

10. კოლეჯში მიღებულმა განათლებამ  შრომის  ბაზარზე  დასაქმებისა და წარმატების საშუალება მომცა 

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 



11. სწავლისათვის აუცილებელი ინფორმაცია ყოველთვის დროულად ხელმისაწვდომი იყო   

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

 

12.თვლით თუ არა, რომ სწორი არჩევანი გააკეთეთ   

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

 

13.რა მოგწონდათ სასწავლო პროცესში ყველაზე მეტად? რას შეცვლიდით? 

 

 

 

 

 

გმადლობთთანამშრომლობისთვის! 



 

დამსაქმებლის კითხვარი 

 

ძვირფასო დამსაქმებლებო, გვაინტერესებს თქვენი აზრი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიულისაგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ. 

ამიტომ გთხოვთ, გულწრფელად გასცეთ პასუხი ქვემოთ მოყვანილ კითხვებს. თქვენი პასუხები 

ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და გამოყენებული იქნება საგანმანათლებლო პროგრამის შემდგომი 

სრულყოფისათვის. 

 

მიუთითეთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

1. გაკმაყოფილებთ თუ არა არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმა (მოდულების 

ჩამონათვალი და მათი დროში განაწილება)? 

ა) სასწავლო გეგმა მაკმაყოფილებს, ყველა მოდული საჭიროა, რაც გეგმითაა გათვალისწინებული; 

ბ) ვფიქრობ, სასწავლო გეგმიდან ამოსაღებია შემდეგი მოდული : 

 

გ) ვფიქრობ მეტი დრო სჭირდება შემდეგ მოდულს : 

 

დ) ვფიქრობ მოდულებს თანმიმდევრობა დარღვეულია, კონკრეტულად: 

 

 

ე) სასწავლო გეგმის სრულყოფის მიზნით ვისურვებდი მასში ცვლილებების შეტანას, კონკრეტულად: 

 

ვ) სხვა: 

 

 

2.არის თუ არა ამჟამად არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობა თქვენთვის 

მისაღები 

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

ე)თქვენი მოსაზრება 

3.გთხოვთ, კურსდამთავრებულის მომზადების ხარისხის მიხედვით შეაფასოთ, თუ რამდენად იქნა მიღწეული 

შედეგები 

ა) შედეგები მიღწეულია 

ბ) შედეგები ნაწილობრივ მიღწეულია 

გ) შესაბამისი მოდული საჭიროებს გადახედვას 

 

 

 

 

 



 

4. კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საკმარისი არის თუ არა კვალიფიციური 

სპეციალისტის მოსამზადებლად 

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

5.კოლეჯში მიღებული განათლება შრომის ბაზარზე დასაქმებისა და წარმატების საშუალებას მისცემს 

კურსდამთავრებულს 

ა)კი 

ბ)არა 

გ)ნაწილობრივ 

 

6. თქვენი აზრით ამ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 

შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ძლიერი მხარეა: 

ა)პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მომუშავე პედაგოგები 

ბ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

გ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პრაქტიკის ობიექტი 

დ) სხვა: 

 

7. თქვენი აზრით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შექმნილი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სუსტი მხარეა: 

ა)პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მომუშავე პედაგოგები 

ბ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

გ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პრაქტიკის ობიექტი 

დ)სხვა:  

 

8. მიიღებდით თუ არა თქვენთან სამუშაოდ ამ პროფესიული საგანმანათლებლოპროგრამის 

ჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეშექმნილიპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამის 

კურსდამთავრებულს? 

ა) მივიღებდი 

ბ)არმივიღებდი  

გ) არ ვიცი 

დ)სხვა  

 

9.წარმოგვიდგინეთ თქვენი რეკომენდაციები 

 

 

 

10.მიუთითეთ დაწესებულება 

 



 

გმადლობთ თანამშრომლობისთვის! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


