
დანართი 3 

შპს ორიენტირი 

პროფესიული განთლების მასწავლებლის კითხვარი ელექტრონულ/დისტანციურ 

სწავლებაზე 

კითხვარიელექტრონულ/დისტანციურ სწავლებაზე 

 

ძვირფასო კოლეგებო, 

მიმდინარე გამოკითხვის მიზანია კოლეჯში 

,,ორიენტირი“ელექტრონული/დისტანციურისწავლებისხარისხის, ონლაინ სწავლების 

პროცესში კოლეჯის მიერ გაწეული ტექნიკური მხარდაჭერის შეფასება. 

თქვენი უკუკავშირის მიღება, დაგვეხმარება ელექტრონული/დისტანციური სწავლების 

პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებაში . 

კითხვარის შესავსებად დაგჭირდებათ მაქსიმუმ 10 წუთი. გამოკითხვა ანონიმურია. 

 

1. როგორ  შეაფასებდით  ზოგადად ელექტრონული/დისტანციური სწალების პროცესს 

 

დადებითად 

ნეიტრალურად 

ნეგატიურად 

2 და 3 პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ განმარტოთ თქვენი შეხედულება 

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

 

2. zoom-ით პლატფორმით სასწავლო პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს 

 

სრულიად ვეთანხმები 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 

სრულიად არ ვეთანხმები 

2 და 3 პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ შემაფერხებელი ფაქტორები 

3. მიგაჩნიათ , რომ  სასურველია სხვა ონლაინ პლატფორმის გამოყენება 

დიახ 

არა 

არ ვიცი 

4. დისტანციური სწავლებისას რომელ პლატფორმას ანიჭებთ უპირატესობას 

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

 

5. პროფესიული სტუდენტისათვის სასწავლო მასალის  მიწოდებისთვის რა გზას 

მიმართავთ?  

 

სოციალური ქსელი 



ელ.ფოსტა 

zoom-ის პლატფორმა 

სხვა---------------------------------- 

 

 

6. მოწესრიგებულია სასწავლო ცხრილი 

 

სრულიად ვეთანხმები 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 

სრულიად არ ვეთანხმები 

 

7. ჩემ მიერ გამოყენებული სწავლების მეთოდები ადაპტირებულია ელექტრონულ 

სწავლებაზე 

 

სრულიად ვეთანხმები 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 

სრულიად არ ვეთანხმები 

მე-2 და მე-3 პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ მიზეზ(ებ)ი 

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

8. მიგაჩნიათ , რომ   დისტანციურად შედეგის დადასტურების პორცესი  

უზრუნველყოფს  შეფასების  ვალიდურობას  

 

სრულიად ვეთანხმები 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 

სრულიად არ ვეთანხმები 

9. მიგაჩნიათ , რომ   დისტანციურად შედეგის დადასტურების პორცესი  

უზრუნველყოფს  შეფასების  გამჭვირვალობას  

სრულიად ვეთანხმები 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 

სრულიად არ ვეთანხმები 

10. მიგაჩნიათ , რომ   დისტანციურად შედეგის დადასტურების პორცესი  

უზრუნველყოფს  შეფასების  სამართლიანობას  

სრულიად ვეთანხმები 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 

სრულიად არ ვეთანხმები 

11. დისტანციური სწავლებისას,  ონლაინ მეცადინეობაზე   პროფესიულ სტუდენტების 

დასწრება 

გაიზარდა 



 შემცირდა 

უცვლელი დარჩა 

 

12. კომუნიკაცია   ადმინისტრაციასთან ელექტრონულ სწავლებაზე გადასვლის შემდეგ    

 

 გაუმჯობესდა 

 უცველი დარჩა  

გაუარესდა 

13. ელექტრონული/დისტანციური სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით,  

საჭიროდ  მივიჩნევ ჩემი  კომპიუტერული ტექნოლოგიების კომპეტენციების 

ამაღლებას  

დიახ  

არა 

სხვა-------------------------------------------------------------------------------------- 

14. რა სახის ტრენინგს(გთხოვთ მიუთითოთ კონკრეტულად) მიიჩნევთ საჭიროდ თქვენი 

კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის 

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

15. რა სახის სამუშაო შეხვედრებს(გთხოვთ მიუთითოთ , სამუშაო შეხვედრების 

თემატიკა) მიიჩნევთ საჭიროდ თქვენი კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის    და 

სწავლების პროცესის ხელშესაწყობად 

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

16.  რა სახის ვიდეო ტუტორიალების(მოკლე ვიდეოინსტრუქცია) / საინფორმაციო 

ინსტრუქციების  (გთხოვთ მიუთითოთ თემატიკა)შექმნას მიიჩნევთ საჭიროდ  

სწავლების პროცესის ხელშესაწყობად 

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

17. გთხოვთ, მიუთითოთ პროგრამა, რომელზეც დასაქმებული ხართ 

ფარმაცია(სააფთიაქო) 

საექთნო განათლება 

კბილის სატექნიკო საქმე 

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი 

საფინანსო სერვისები 

18. ასაკი 

25-30 

31-35 

36-40 



41-45 

46-50 

51-55 

56-60 

61-65 

66 და მეტი 

 

19. სქესი 

მდედრობითი 

მამრობითი 
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