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შესავალი 

 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ორიენტირის (შემდგომში -კოლეჯი) მიერ 

ჩატარებული  კვლვის ანგარიშს,  რომლის მიზანი იყო  რაოდენობრივი კვლევის მეთოდის 

გამოყენებით გამოკვეთილიყო კოლეჯში არსებული ელექტრონული/დისტანციური 

სწავლების საჭიროებები და კვლევის შედეგების შესაბამისად კოელჯს უზრუნველეყო 

სერვისების გაუმჯობესება. 

გლობალური პანდემიის პირობებში, 2020  წელს საქართველოში სწავლა - სწავლების 

პროცესში გაჩნდა სწავლების ახალი მეთოდი-დისტანციური სწავლება. კორონავირუსის 

(Covid-19) გამოწვევების საპასუხოდ და საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფის 

მიზნით, კოლეჯმა მიიღო გადაწყვეტილება სწავლა-სწავლება გაეგრძელებინა 

ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით(zoom). დისტანციურ საწავლების მეთოდის 

დანერგვამდე, კოლეჯმა პროფესიულ სტუდენტებთან ჩაატარა zoom-ის პლატფორმაზე 

წვდომის კვლევა. კვლევაში მონაწილეობდა კოლეჯის 171 პროფესიული სტუდენტი და 

დაფიქსირდა 171 დადებითი პასუხი, ანუ მოდულური სწავლების 171 აქტიური 

სტუდენტიდან zoom-ის პლატფორმაზე წვდომა ჰქონდა გამოკითხული სტუდენტების 

100%-ს. აქედან გამომდინარე კოლეჯმა მიიღო  დისტანციურ სწავლების მეთოდის 

გამოყენების გადაწყვეტილება, იმ მოდულებსა და სწავლის შედეგებზე, რომელიც 

რელევანტური იყო ამ მეთოდისთვის.  

ვინაიდან, ხარისხიანი ონლაინ სწავლა - სწავლების პროცესი მოითხოვს ადამიანური 

რესურსების, ტექნიკური მხარდამჭერი ჯგუფისა და ელექტრონული ბიბლიოთეკის 

მზაობას, შესაბამისად, შპს ორიენტირში, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ, 

ჩატარდა კვლევა -„ელექტრონული/დისტანციური სწავლების შეფასება“. მასში 

მონაწილეობა მიიღეს კოლეჯის,  სხვადასხვა პროგრამის პროფესიული განათლებსი 

მასწავლებლებმა, ასევე კოლეჯის აქტიური სტატუსის მქონე  პროფესიულმა  

სტუდენტებმა.  

რაოდენობრივი კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა დისტანციური სწავლების 

ხარისხისა და ონლაინ სწავლების პროცესში პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებისათვის, ასევე სტუდენტებისთვის გაწეული ტექნიკური მხარდაჭერის 

შეფასება. 
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II. კვლევის დიზაინი და მეთოდოლოგია 

2.1 კვლევის მეთოდი 

კოლეჯში, კვლევის ფარგლებში „ელექტრონული/დისტანციური სწავლების შეფასება“ 

,გამოყენებულ  იქნა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, რომელიც გამოკითხვის მიზნით   

კითხვარის გამოყენებას  მოიცავდა. 

კვლევის ობიექტი-კოლეჯში ელექტრონული/დისტანციური სწავლის პროცესი. 

კვლევის საგანი-კოლეჯში მიმდინარე დისტანციური სწავლების პროცესში წარმოშობილი 

პრობლემების განსაზღვრა. 

ვინაიდან, დისტანციური სწავლა-სწავლების პროცესი   კოლეჯში აქტიურად 

მიმდინარეობს  საკვლევ სეგმენტად განისაზღვრა კოლეჯის პროფესიული განთლების 

მასწავლებლები და პროფესიული სტუდენტები. 

კვლევა განხორციელდა შპს ორიენტირში დასაქმებული პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების და პროფესიული სტუდენტების, ონლაინ გამოკითხვის გზით, 

სტრუქტურირებული კითხვარის გამოყენებით, რომელიც განთავსებული იყო Google Doс-ზე, 

კითხვარი დაეგზავნა  კოლეჯის მასწავლებლებს და აქტიური სტატუსის მქონე პროფესოილ 

სტუდენტებს. 

2.2 შერჩევის ერთობლიობა 

რაოდენობრივი კვლევის განსახორციელებლად გამოყენებულ იქნა მიზნობრივი შერჩევის 

მეთოდი, რომლის ფარგლებში შეირჩა შპს ორიენტირის  პროფესიული მასწავლებელები და  

აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტები, კოლეჯში  არსებული ყველა პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამიდან: ფარმაცია(სააფთიაქო), საექთნო განათლება, საფინანსო 

სერვისები, ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-პედაგოგი და კბილის სატექნიკო საქმე. 
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III. კვლევის მიზანი და ამოცანები 

 

3.1. კვლევის მიზანი 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა კოლეჯში ელექტრონული / დისტანციური სწავლების 

ხარისხის, ონლაინ სწავლების პროცესში კოლეჯის მიერ გაწეული ტექნიკური 

მხარდაჭერის შეფასება. 

3.2 კვლევის ამოცანები: 

კოლეჯში მიმდინარე დისტანციური სწავლების პროცესის დადებითი და უარყოფითი 

მხარეების გამოვლენა: 

 ზუმის (zoom) პლატფორმით სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად მიმდინარეობის 

შეფასება; 

 სხვა ონლაინ პლატფორმის გამოყენების შესაძლებლობის შეფასება; 

 პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო მასალების მიწოდების მეთოდის 

განსაზღვრა; 

 მოდიფიცირებული სასწავლო ცხრილის შეფასება; 

 დისტანციურ სწავლებაზე ადაპტირებული სწავლების მეთოდების შეფასება; 

 დისტანციურად სწავლის შედეგების დადასტურების პროცესის ვალიდურობის, 

გამჭვირვალობის და სამართლიანობის შეფასება; 

 ადმინისტრაციასთან კომუნიკაციის შეფასება; 

 დისტანციური სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების და პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო ტრენინგების დაგეგმვის 

განსაზღვრა; 

 დისტანციური სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების და პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო ტუტორიალების შექმნის 

განსაზღვრა. 
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III. კოლეჯ შპს ორიენტირში განხორციელებული რაოდენობრივი 

კვლევის შედეგები 

 

შპს ორიენტირის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ჩაატარა 

ელექტრონული/დისტანციური სწავლების შეფასების კვლევა, რომლის ფარგლებში 

გამოიკითხნენ ფარმაცია(სააფთიაქო), საექთნო განათლება, საფინანსო სერვისები, ბაგა-

ბაღის აღმზრდელი-პედაგოგი და კბილის სატექნიკო საქმე, პროგრამების პროფესიული  

მასწავლებელები და  აქტიური სტატუსის მქონე   სტუდენტები. რაოდენობრივი კვლევა 

განხორციელდა სტრუქტურირებული კითხვარი გამოყენებით, რომელიც მოიცავდა 

დახურულ და ღია კითხვებს და დაეგზავნათ  კვლევაში მონაწილეებს. 

გთავაზობთ  მიღებული კვლევის შედეგების განხილვას. 

3.1 კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლების 

რაოდენობრივი კვლევის შედეგი 

როგორც ზემოთ აღნიშნულია, კითხვარი დაეგზავნა კოლეჯში არსებული ყველა პროგრამის 

პროფესიულ მასწავლებლებს.  კვლევაში მონაწილეობა მიიღო  30 პროფესიული განათლების 

მასწავლებელმა. 

კოლეჯის მასწავლებლებს ვთხოვეთ დაეფიქსირებინათ, თუ ჰქონდათ ელექტრონული/ 

დისტანციური სწავლების გამოცდილება. აღმოჩნდა, რომ უმრავლესობას 86,7%-ს ჰქონდათ მსგავსი 

გამოცდილება, თუმცა მასწავლებლების მცირე ნაწილმა  13,3% -მა განაცხადა, რომ არ 

განუხორციელებიათ ელექტორონული სწავლება. (იხ. დიაგრამა N1). 

 

86,7%

13,3%

დიაგრამა N1. გავქვთ ელექტრონული/ დისტანციური სწავლების გამოცდილება?

დიახ

არა
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გამოკითხულთა უმრავლესობა 90% აფიქსირებს, რომ ჩართულები არიან ელექტრონული / 

დისტანციური სწავლების პროცესში, ხოლო მცირე მათგანი, 10% უარყოფს, რომ ჩართულები არიან. 

(იხ. დიაგრამა N 2). 

 

ზოგადად, ელექტრონული/დისტანციური სწავლების პროცესს გამოკითხულთა 53,3% აფასებს 

დადებითად,უარყოფითად 3,4%, ხოლო 43,3% ნეიტრალური პოზიცია დააფიქსირა. (იხ. დიაგრამა N 3). 

 

 

90%

10%

დიაგრამა N2. შპს ორიენტირში ჩართული ხართ/იყავით ელექტრონული/ 

დისტანციური სწავლების პროცესში?

დიახ

არა

53,3%

4%

43,3%

დიაგრამა N3. როგორ შეაფასებდით ზოგადად ელექტრონული/დისტანციური სწავლების

პროცესს?

დადებითად

უარყოფითად

ნეიტრალურად
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გამოკითხულთა 83,3% მიიჩნევს, რომ მეცადინეობები, ზუმის პლატფორმის მეშვეობით, შეუფერხებლად 

მიმდინარეობს, 13,3% კი ნაწილობრივ ეთანხმება აღნიშნულს, 3.4 % უარყოფითად აფასებს. (იხ. დიაგრამა N4). 

 

გამოკითხულთა 60 % არ მიიჩნია მიზანშეწონილად, ზუმის (zoom) პლატფორმის გარდა, სასწავლო პროცესში 

სხვა პლატფორმის გამოყენება.(იხ. დიაგრამა N 5). 

 

83%

13%

4%

დიაგრამა N4. ზუმის (zoom) პლატფორმით სასწავლო პროცესი შეუფერხებლად

მიმდინარეობს?

სრულად ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები

სრულად არ ვეთანხმები

23,3%

60%

დიაგრამა N5. მიგაჩნიათ, რომ სასურველია სხვა ონლაინ პლატფორმის გამოყენება?

დიახ

არა

არ ვიცი

სასურველი შეიძლება არ არის, 

შესაძლებელია სხვა პლატფორმის

გამოყენება

ზომის პლატფორმის გამოყენება

სავსებით მისაღებია ჩემთვის

ჯერჯერობით სრულიად საკარისია
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დისტანციური სწავლების პროცესში პროფესიული მასწავლებელთა უმეტესობა უპირატესობას ანიჭებს 

სოციალურ ქსელს ფეისბუქს (facebook). 

 

პროფესიული განათლების სტუდენტებს, გამოკითხულთა 50% აწვდის სასწავლო მასალას სოციალური 

ქსელის მეშვეობით ფეისბუქს (facebook), 30% ზუმის (zoom) პლატფორმით, ხოლო 20% ელექტრონული 

ფოსტით. 

 

 

50%

30%

20%

დიაგრამა N7. პროფესიული სტუდენტისათვის სასწავლო მასალის მიწოდებისთვის

რა გზას მიმართავთ?

სოციალური ქსელი

ელ. ფოსტა

ზუმის (zoom) პლატფორმა

სხვა
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კოლეჯის პედაგოგების 100% მიიჩნევს, რომ მოწესრიგებულია მოდიფიცირებული სასწავლო ცხრილი. (იხ. 

დიაგრამა N 8). 

 

კვლევაში მონაწილეთა პროფესიული მასწავლებლების 70% მიიჩნევს, რომ მათ მიერ გამოყენებული 

სწავლების მეთოდები ადაპტირებულია ელექტრონულ სწავლებაზე, ხოლო 20% ნაწილობრივ იზიარებს 

უმრავლესობის პოზიციას და 10%-ს აქვს სრულიად განსხვავებული მოსაზრება. (იხ. დიაგრამა N 9). 

 

100%

დიაგრამა N8. მოწესრიგებულია სასწავლო ცხრილი?

სრულიად ვეთანხმები

ნაწობრივ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

70%

20%

დიაგრამა N9. ჩემ მიერ გამოყენებული სწავლების მეთოდები ადაპტირებულია

ელექტრონულ სწავლებაზე?

სრულიად ვეთანხმები

ნაწობრივ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

ჩემი მოდულის ძირითადი ნაწილი

პრაქტიკულია და ონლაინ რთულია

სასურველის შეფასების მეთოდებიც

ადაპტირებული იყოს

ელექტრონულად

ზოგიერთი მოდულის შედეგი არ

მაძლევს ადაპტირების საშუალებას ამ

ეტაპზე
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გამოკითხულთა 30%-ს მიაჩნია, რომ დისტანციური სწავლის შედეგების დადასტურების პროცესი, 

უზრუნველყოფს შეფასების ვალიდურობას. აღნიშნულ მოსაზრებას 63,3%-ი ეთანხმება ნაწილობრივ, 

მხოლოდ მცირე ნაწილმა მონიშნა პასუხი „სრულად ვეთანხმები“. (იხ. დიაგრამა N 10). 

 

კოლეჯის გამოკითხულ მასწავლებლების 33,3%-ს მიაჩნია, რომ დისტანციურად სწავლის შედეგების 

დადასტურების პროცესი უზრუნველყოფს შეფასების გამჭვირვალობას. აღნიშნულ მოსაზრებას 63.3% 

ეთანხმება ნაწილობრივ, მხოლოდ 3,4 % არ ეთანხმება. (იხ. დიაგრამა N 11). 

 

30%

63,3%

დიაგრამა N10.მიგაჩნიათ, რომ დისტანციურად შედეგის დადასტურების პორცესი

უზრუნველყოფს შეფასების ვალიდურობას?

სრულიად ვეთანხმები

ნაწობრივ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

თეორიულ სწავლებას კი, 

პრაქტიკულს არა

56,7%

33,3%10%

დიაგრამა N11.მიგაჩნიათ, რომ დისტანციურად შედეგის დადასტურების პორცესი

უზრუნველყოფს შეფასების გამჭვირვალობას?

სრულიად ვეთანხმები

ნაწობრივ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები
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გამოკითხულთა 33,3%-ს მიაჩნია, რომ დისტანციურად სწავლის შედეგების დადასტურების პროცესი 

უზრუნველყოფს სამართლიანობას, აღნიშნულ მოსაზრებას 63,3% ეთანხმება ნაწილობრივ, მხოლოდ 3,4 % 

სრულად არ ეთანხმება. (იხ. დიაგრამა N 12). 

 

პროფესიული მასწავლებლების  56,7 %-ს მიაჩნია, რომ ონლაიან მეცადინეობებზე, პროფესიულ სტუდენტთა 

დასწრება უცვლელი დარჩა, 23,3 % მიიჩნევს, რომ მათი რაოდენობა გაიზარდა, ხოლო დანარჩენი თვლის, რომ 

შემცირდა. (იხ. დიაგრამა N 13). 

 

63.3%

33.3%

4%

დიაგრამა N12.მიგაჩნიათ, რომ დისტანციურად შედეგის დადასტურების პორცესი

უზრუნველყოფს შეფასების სამართლიანობას?

სრულიად ვეთანხმები

ნაწობრივ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

23,3%

13,3

56,7%

დიაგრამა N13. დისტანციური სწავლებისას,  ონლაინ მეცადინეობაზე პროფესიულ

სტუდენტების დასწრება?

გაიზარდა

შემცირდა

უცვლელი დარჩა

ვინც დაინტერესებულია შედეგით, 

ისევე ესწრება როგორც

არადისტაციური სწავლების დროს

არ მაქვს გამოცდილება
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გამოკითხულთა პროფესიულის განათების მასწავლებლებმა შეაფასეს კომუნიკაცია   ადმინისტრაციასთან 

ელექტრონულ სწავლებაზე გადასვლის შემდეგ და პასუხები შემდეგი სახისაა: გაუმჯობესდა - 83,3%, 

უცვლელი დარჩა-10%, გაუარესდა, არ მაქვს გამოცდილება. (იხ. დიაგრამა N 14). 

 

 

კითხვაზე - „ ელექტრონული/დისტანციური სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით,  საჭიროდ  

მივიჩნევ ჩემი  კომპიუტერული ტექნოლოგიების კომპეტენციების ამაღლებას? “ უმეტესმა დააფიქსირა, რომ 

ესაჭიროება კომპიუტერული ტექნოლოგიების კომპეტენციების ამაღლება. (იხ. დიაგრამა N 15). 

 

10%

83,3%

დიაგრამა N14. კომუნიკაცია ადმინისტრაციასთან ელექტრონულ სწავლებაზე

გადასვლის შემდეგ? 

გაუმჯობესდა

უცვლელი დარჩა

გაუარესდა

არ მაქვს გამოცდილება

57,6%

30%

დიაგრამა N15. ელექტრონული/დისტანციური სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების

მიზნით,  საჭიროდ მივიჩნევ ჩემი კომპიუტერული ტექნოლოგიების კომპეტენციების

ამაღლებას? 

დიახ

არა

სხვა

სასურველია

სასურველია მეტი უნარ-ჩვევების

შეძენა კომპიუტერულ უნარჩვევებთან

დაკავშირებით

საინტერესო იქნება თაიმსის ცოდნაც
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კოლეჯი დაინტერესდა, თუ რა სახის ტრენინგი ესაჭიროებოდათ მასწავლებლებს კვალიფიკაციის 

ამაღლების მიზნით. მასწავლებლებმა დააფიქსირეს, რომ ესაჭიროებათ შემდეგი შინაარსის 

ტრენინგი:  

 სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება დისტანციური სწავლების დროს; 

 დისტანციური სწავლების მეთოდები; 

 შეფასების ინსტრუმენტის შექმნის მეთოდები; 

 დისტანციური დადასტურების ტექნოლოგიები; 

 სხვადასხვა ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით ლექცია/სემინარების 

ჩატარების დაგეგმვა; 

 შეხვედრები უცხო ენის პედაგოგებთან ინფორმაციის გაზიარების მიზნით; 

 პრაქტიკული მუშაობა (power pont-ში); 

 ტრენინგი კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესახებ. 

 

მასწავლებლები გამოიკითხნენ, თუ რა სახის ვიდეო ტუტორიალების (მოკლე 

ვიდეოინსტრუქცია) / საინფორმაციო ინსტრუქციების (გთხოვთ მიუთითოთ თემატიკა) 

შექმნას მიიჩნევენ საჭიროდ სწავლების პროცესის ხელშესაწყობად. კვლევის შედეგად 

დადგინდა: 

 სხვადასხვა პლატფორმების, ვებ- გვერდების გამოყენება ონლაინ სწავლებისთვის. 

 სხვადასხვა თემატური ვიდეორგოლები; 

 ონლაინ პლატფორმების სრული შესაძლებლობების გაცნობა; 

 ელექტრონული შეფასების მეთოდების შესახებ; 

 საექთნო მანიპულაციების, გადაუდებელი დახმარების ვიდეო რესურსები; 

 ნებისმიერი ინსტრუქცია საჭირო იქნება,რაც დაკავშირებულია სწავლების პროცესის და 

შედეგების დადასტურების პროცესთან; 

 დისტანციურად შედეგის დასადასტურებელი ინსტრუმენტების შექმნის მიმართულებით 

პროგრამების სწავლება; 

 თანამედროვე ბიოქიმიურ თემატიკაზე; 

 ზუმის ან ტიმსის გამოყენების ინსტრუქცია; 

 იმ პლატფორმის მოხმარების შესახებ, რომელიც გამოიყენება ონლაინ სწავლებისას; 

 გამოკითხვის, დავალებების მიღება/გასწორებისთვის გამოსაყენებელი პლატფორმების 

გაცნობა; 

 უცხო ენაზე მოკლე ფილმების ჩვენება; 

 სტუდენტთა საინფორმაციო ვიდეო რგოლების; 

 მოკლე ინსტრუქციები (Power Point-ში); 

 საგნობრივი თემატიკის ტრენინგები. 
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3.2 კოლეჯის პროფესიული განათლების სტუდენტების რაოდენობრივი 

კვლევის შედეგები 

კოლეჯის მიერ განხროციელებულ კვლევაში გამოკითხული სტუდენტების 52,1% იყო 18-20 წლის ასაკის, 

18,5% 21-23 წლის, 8,4%  24-27 წლის, 19,3% 28 და ზემოთ ასაკის. ხოლო მონაწილეთა 89,9 % არის მამრობითი 

და 10,1% მდედრობითი სქესი. 

კვლევის ფარგლებში მონაწილე სტუდენტებმა შეაფასეს ელექტრონული სწავლების პროცესს კოლეჯში. 

კოლეჯის სტუდენტთა უმეტესობა დადებითად აფასებს დისტანციური სწავლა-სწავლების პროცესს. (იხ. 

დიაგრამა N16.)  

 

გამოკითხული სტუდენტების უმრავლესობა (70,6%) აღნიშნავს, რომ ზუმის პლატფორმის გამოყენებით 

სწავლის პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს. 

  

 

70,6%

27,7%

დიაგრამა N17. ლექციები ზუმის მეშვეობით შეუფერხებლად მიმდინარეობს? 

დადებითად

ნეიტრალურად

ნეგატიურად

62,2%

32,8%

5%

დიაგრმა N16. როგორ შეაფასებდით ელექტრონული სწალების პროცესს კოლეჯში?

დადებითად

ნეიტრალურად

ნეგატიურად



 

  

შპს „ორიენტირი“  

 

15 

პროფესიული სტუდენტების 80,7 %-ს მიაჩნია, რომ მათ ყველა საჭირო სასწავლო მასალა შეუფერხებლად 

მიეწოდებათ, ხოლო 3,3% - ს თვლის პირიქით. 

  

პროფესიულ სტუდენტთა უმეტესობა (91,6 %) მიიჩნევს, რომ მათი სასწავლო ცხრილი მოწესრიგებულია. (იხ. 

დიაგრამა N19). 

 

 

  

 

80,7%

16%

დიაგრამა N18. ყველა საჭრო სასწავლო მასალა შეუფერხებლად მომეწოდება? 

დადებითად

ნეიტრალურად

ნეგატიურად

91,6%

8,4%

დიაგრამა N19. მოწესრიგებულია სასწავლო ცხრილი

დადებითად

ნეიტრალურად

ნეგატიურად
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როგორც კვლევამ აჩვენა სტუდენტებს მიაჩნიათ, რომ სწავლების მეთოდები ადაპტირებულია 

ელექტრონული სწავლების პროცესისათვის (იხ. დიაგრამა N 20). 

 

საინტერესო იყო სტუდენტის აზრი ელექტრონული სწავლების პროცესში ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რა 

საჭიროებს გაუმჯობესებას. მათ პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა იხ. დიაგრამა N21. 

 

 

 

73,1%

21%

დიაგრამა N20. სწავლების მეთოდები ადაპტირებულია ელექტრონული

სწავლებისთვის? 

დადებითად

ნეიტრალურად

ნეგატიურად

52.1%

25,2%

10,9%

16,8%

21.8%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

სხვა

სწავლების მეთოდები

კომუნიკაცია

ადმინისტრაციასთან

კომუნიკაცია მასწავლებლებთან

მასწავლებლების კომპიუტერული ტექნოლოგიების

გამოყენების კომპეტენცია

დიაგრამა. N 21 თქვენი აზრით, ელექტრონული სწავლების პროცესში ქვემოთ

ჩამოთვლილთაგან რა საჭიროებს გაუმჯობესებას ( შეგიძლიათ არიჩიოთ რამდენიმე

პასუხი):
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III. კვლევის ანალიზი  

 

საკვლევი თემის აქტუალობიდან   და კორონავირუსის (Covid-19) პანდემიის გავრცელების 

გამო, დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, კოლეჯის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ, განხორციელდა პროფესიულ მასწავლებელთა და 

სტუდენტთა გამოკითხვა. კვლევის ფარგლებში შემუშავდა კითხვარი, რომლის მიზანი იყო 

კოლეჯში დისტანციური სწავლების ხარისხისა და ონლაინ სწავლების პროცესში კოლეჯის 

მიერ პროფესიული მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის გაწეული ტექნიკური 

მხარდაჭერის შეფასება. კითხვარი დაეგზავნა კოლეჯის ყველა პროფესიულ მასწავლებელს 

და აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტს. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 30 

პროფესიულმა მასწავლებელმა და 119 სტუდენტმა. 

კვლევაში მონაწილეთა პროფესიულ მასწავლებელთა უმრავლესობამ დააფიქსირა, რომ 

აქვთ დისტანციური სწავლების გამოცდილება. ისინი დადებითად აფასებენ 

ელექტრონული სწავლების პროცესს და მიაჩნიათ, რომ მეცადინეობები ზუმის (zoom) 

პლატფორმის მეშვეობით შეუფერხებლად მიმდინარეობს. კოლეჯის მასწავლებლებს სხვა 

პლატფორმის გამოყენება, ამ ეტაპზე, მიზანშეწონილად არ მიაჩნიათ. თითოეული 

გამოკითხული მასწავლებელი მიიჩნევს, რომ სასწავლო ცხრილი მოწესრიგებულია, ხოლო 

უმეტესი მათგანი თვლის, რომ მათ მიერ გამოყენებული სწავლების მეთოდები 

ადაპტირებულია ელექტრონულ სწავლეის მეათოდზე ხოლო, გამოკითხულთა მცირე 

ნაწილი მიიჩნევს, რომ სწავლის შედეგების დადასტურების პროცესი არ უზრუნველყოფს 

შეფასების ვალიდურობას, გამჭვირვალებასა და სამართლიანობას. 

კვლევაში მონაწილეთა პროფესიულ სტუდენტთა უმეტესობა, ელექტრონულ სწავლების 

პროცესს დადებითად აფასებს. ასევე, უმეტესს მათგანს მიაჩნია, რომ ზუმის (zoom) 

პლატფორმის მეშვეობით სწავლის პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს და ისინი 

უზრუნველყოფილნი არიან ყველა საჭირო მასალით, მოწესრიგებულია სასწავლო ცხრილი, 

სწავლის მეთოდები ადაპტირებულია დისტანციური სწავლებისთვის. 

კვლევის შედეგების ანალიზმა გამოკვეთა მასწავლებლებისთვის დისტანციური 

სწავლებისთვის განმავითარებელი ტრენინგის, თემატური ვიდეო ტუტორიალების შექმნის 

საჭიროება კვალიფიკაციის ამაღლებისთვისა და ონლაინ სწავლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის მიზნით. უმრავლესობას ესაჭიროება კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და 
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სწავლის პროცესის ხელშესაწყობად სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება გამოცდილების 

გაზიარების მიზნით. ასევე, მნიშვნელოვანია გაუმჯობესდეს მასწავლებლების 

ტექნოლოგიური და დისტანციური სწავლების კომპეტენცია.  

VII. რეკომენდაცია 

კოლეჯში ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე გაიცა 

შემდეგი სახის რეკომენდაციები: 

 დაიგეგმოს ტრენინგ -კურსები მასწავლებლის კვალიფიკაციის განსავითარებლად; 

 ჩატარდეს დისტანციური სწავლებისთვის განმავითარებელი ტრენინგი; 

  შეიქმნას თემატური ვიდეო ტუტორიალები კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის და 

ონლაინ სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით; 

 კოლეჯში განხორციელდეს შეხვედრების ორგანიზება გამოცდილების გაზიარების 

მიზნით; 

 გაუმჯობესდეს კომუნიკაცია როგორც მასწავლებლებთან, ისე ადმინისტრაციასთან.  

 

VIII. ინტერვენცია 

 

კოლეჯის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ გამოკვეთა პროფესიული განთლების 

მასწავლებლებისათვის ტრენინგის ჩატარების აუცილებლობა. შესაბამისად, შპს 

ორიენტირში დაიგეგმა მასწავლებლების ტრენინგი „სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა 

ჰეტეროგენულ გარემოში“, რომელიც განხორციელდა 2021 წლის 4-6 მარტს ონლაინ 

ფორმატში (zoom-ის პლატფორმა). მას ესწრებოდნენ კოლეჯის პროფესიული 

მასწავლებლები: ნანა იაძე, ლალი კალატოზიშვილი, ნათელა გოზალიშვილი, მაია 

ცუკილაშვილი, მაია ასანიძე, მედეა ზურაბიშვილი, ლაშა გაბისონია, თამარ ბერიშვილი, 

თამარ შარაშენიძე, მაია პაპიაშვილი, დარეჯან ბენდელიანი, დავით აფრიდონიძე, მერი 

ჯალიაშვილი, ნონა გალოგრე, ირინე მეტრეველი, თეონა კაპანაძე, მაკა ადეიშვილი, თეონა 

კაპანაძე, მანანა სტურუა, მარიამ ჩაფიძე, ქეთევან აფრიდონიძე, მერი ჯალიაშვილი, ნონა 

გალოგრე, ირინე მეტრეველი, თეონა კაპანაძე, მაკა ადეიშვილი, თეონა კაპანაძე, მანანა 

სტურუა, მარიამ ჩაფიძე, ქეთევან ბუხნიკაშვილი, ნანა ჩხარტიშვილი, ბელა მინდელი; 
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სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსი ნონა ფანჯიკიძე და სასწავლო 

პროცესის კოორდინატორი ლია ბუღაძე. 

ტრენინგს უძღვებოდა კომუნიკაციის ექსპერტი, პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი, PH. D. 

მაკო ჯაოშვილი. ფასილიტატორის მიერ, ტრენინგის, „სწავლების ხარისხის 

უზრუნველყოფა ჰეტეროგენულ  გარემოში,“ მსვლელობისას განხილული იქნა შემდეგი 

საკითხები: 

 ჰეტეროგენულ გარემოში, პროფესიული მასწავლებლის საჭირო კომპეტენციები; 

 მასწავლებელთა ძირითადი უნარ-ჩვევები; 

 სწავლების ეფექტიანობის კრიტერიუმები; 

 მასწავლებელთა მოტივაცია; 

 ფასილიტაციის რისკები; 

 ტრანსფერული უნარების გამყარების მეთოდები; 

 აქტიური სწავლების სტრატეგია; 

 ალტერნატიული სტრატეგია; 

 ინტეგრირება და რეფლექსია. 

ტრენინგის დასრულების შემდეგ, პროფესიულ მასწავლებლებთან უკუკავშირმა აჩვენა, 

რომ  განხილული საკითხები, საინტერესო და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მათთვის, რაც 

ხელს შეუწყობს მათ, სწავლების პროცესის ხარისხიანად და ეფექტურად წარმართვაში. 

 აღსანიშნავია, რომ რეკომენდაციების გათვალისწინებით შპს ორიენტირში დაიგეგმება 

ტრენინგების ციკლი, სადაც ჩართულები იქნებიან  კოლეჯის მასწავლებლები, მათი 

ინტერესების გათვალისწინებით. ასევე, მიმდინარეობს ვიდეო ტუტორიალების ბანკის 

შექმნა, რათა გაუმჯობესდეს კოლეჯ შპს ორიენტირში ელექტრონული / დისტანციური 

სწავლა-სწავლების პროცესი. დაწყებულია შეხვედრების ციკლი დარგის ექპერტ-

ფასილიტატორებთან საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით. 
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დანართი 1. კითხვარი პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის 

ელექტრონული/დისტანციური სწავლების შეფასება 

ძვირფასო  კოლეგებო, 

     მიმდინარე  გამოკითხვის  მიზანია  კოლეჯში ,,ორიენტირი“ ელექტრონული / დისტანციური 

სწავლების ხარისხის, 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. გავქვთ  ელექტრონული/ დისტანციური სწავლების გამოცდილება? 

o დიახ 

o არა 

 

2. შპს ორიენტირში ჩართული ხართ/იყავით  ელექტრონული/ დისტანციური სწავლების 

პროცესში? 

o დიახ 

o არა 

3. როგორ შეაფასებდით ზოგადად ელექტრონული/დისტანციური სწავლების პროცესს? 

o დადებითად    

o ნეიტრალურად 

o ნეგატიურად 

მე-2 და მე-3 პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, განმარტოთ თქვენი შეხებულება 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.  ზუმის პლატფერმის გამოყენებით სასწავლო პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს? 

o სრულად ვეთანხმები  

o ნაწილობრივ ვეთანხმები  
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o სრულად არ ვეთანხმები  

5. მიგაჩნიათ, რომ  სასურველია სხვა ონლაინ პლატფორმის გამოყენება? 

o დიახ 

o არა  

o არ ვიცი 

6. დისტანციური სწავლებისას რომელ პლატფორმას ანიჭებთ უპირატესობას? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

7. პროფესიული სტუდენტისათვის სასწავლო მასალის  მიწოდებისთვის რა გზას მიმართავთ? 

o სოციალური ქსელი (facebook) 

o ელ.ფოსტა 

o ზუმის  (zoom) პლატფორმა 

o სხვა________________________________________________________________________ 

8. მოწესრიგებულია სასწავლო ცხრილი? 

o სრულად ვეთანხმები  

o ნაწილობრივ ვეთანხმები  

o სრულად არ ვეთანხმები  

9. ჩემ მიერ გამოყენებული სწავლების მეთოდები ადაპტირებულია ელექტრონულ სწავლებაზე? 

o სრულად ვეთანხმები  

o ნაწილობრივ ვეთანხმები  

o სრულად არ ვეთანხმები  

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

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10. მიგაჩნიათ, რომ   დისტანციურად შედეგის დადასტურების პორცესი  უზრუნველყოფს  

შეფასების  ვალიდურობას? 

o სრულად ვეთანხმები  

o ნაწილობრივ ვეთანხმები  

o სრულად არ ვეთანხმები  
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11. მიგაჩნიათ , რომ   დისტანციურად შედეგის დადასტურების პორცესი  უზრუნველყოფს  

შეფასების  გამჭვირვალობას? 

o სრულად ვეთანხმები  

o ნაწილობრივ ვეთანხმები  

o სრულად არ ვეთანხმები  

12. მიგაჩნიათ , რომ   დისტანციურად შედეგის დადასტურების პორცესი  უზრუნველყოფს  

შეფასების  სამართლიანობას? 

o სრულად ვეთანხმები  

o ნაწილობრივ ვეთანხმები  

o სრულად არ ვეთანხმები  

13. დისტანციური სწავლებისას,  ონლაინ მეცადინეობაზე   პროფესიულ სტუდენტების დასწრება? 

o სრულად ვეთანხმები  

o ნაწილობრივ ვეთანხმები  

o სრულად არ ვეთანხმები  

14. კომუნიკაცია   ადმინისტრაციასთან ელექტრონულ სწავლებაზე გადასვლის შემდეგ?  

o სრულად ვეთანხმები  

o ნაწილობრივ ვეთანხმები  

o სრულად არ ვეთანხმები  

15. ელექტრონული/დისტანციური სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით,  საჭიროდ  

მივიჩნევ ჩემი  კომპიუტერული ტექნოლოგიების კომპეტენციების ამაღლებას?   

o დიახ 

o არა  

o არ ვიცი 

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

კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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17. რა სახის სამუშაო შეხვედრებს(გთხოვთ მიუთითოთ, სამუშაო შეხვედრების თემატიკა) მიიჩნევთ 

საჭიროდ თქვენი კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის    და სწავლების პროცესის ხელშესაწყობად? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

18. რა სახის ვიდეო ტუტორიალების(მოკლე ვიდეოინსტრუქცია) / საინფორმაციო ინსტრუქციების  

(გთხოვთ მიუთითოთ თემატიკა)შექმნას მიიჩნევთ საჭიროდ  სწავლების პროცესის 

ხელშესაწყობად? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

19. გთხოვთ, მიუთითოთ პროგრამა, რომელზეც დასაქმებული ხართ. 

o ფარმაცია(სააფთიაქო) 

o საექთნო განათლება 

o კბილის სატექნიკო საქმე 

o ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი 

o საფინანსო სერვისები 

20. ასაკი 

o 25-30 

o 31-35 

o 36-40 

o 41-45 

o 46-50 

o 51-55 

o 56-60 

o 61-65 

o 66 და მეტი 
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დანართი 2. კითხვარი პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის  

ელექტრონული/დისტანციური სწავლების შეფასება 

ძვირფასო  სტუდენტებო, 

მიმდინარე გამოკითხვის მიზანია კოლეჯ ორიენტირში ელექტრონული / დისტანციური სწავლების 

ხარისხის, ონლაინ სწავლების პროცესში კოლეჯის მიერ გაწეული ტექნიკური მხარდაჭერის შეფასება. 

თქვენგან გულწრფელი უკუკავშირის მიღება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კითხვარის შესავსებად 

დაგჭირდებათ მაქსიმუმ 10 წუთი. გამოკითხვა ანონიმურია. 

1. როგორ შეაფასებდით ელექტრონული სწალების პროცესს კოლეჯში? 

o დადებითდ   

o ნეიტრალურად 

o ნეგატიურად 

2. ლექციები ზუმის მეშვეობით შეუფერხებლად მიმდინარეობს? 

o დადებითდ   

o ნეიტრალურად 

o ნეგატიურად 

3. ყველა საჭრო სასწავლო მასალა შეუფერხებლად მომეწოდება? 

o  დადებითდ   

o ნეიტრალურად 

o ნეგატიურად 

4. მოწესრიგებულია სასწავლო ცხრილი? 

o დადებითდ   

o ნეიტრალურად 

o ნეგატიურად 

5. სწავლების მეთოდები ადაპტირებულია ელექტრონული სწავლებისთვის? 

o დადებითდ   

o ნეიტრალურად 

o ნეგატიურად 

6. თქვენი აზრით, ელექტრონული სწავლების პროცესში ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რა საჭიროებს 

გაუმჯობესებას ( შეგიძლიათ არიჩიოთ რამდენიმე პასუხი): 

o მასწავლებლების კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების კომპეტენცია 
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o სწავლების მეთოდები 

o კომუნიკაცია ადმინისტრაციასთან 

o კომუნიკაცია მასწავლებლებთან 

o სხვა: 

7. ასაკი 

o 18-20 

o 21-23 

o 24-27 

o 28 და ზემოთ 

8. სქესი 

o მდედრობითი 

o მამრობითი 

9. მიუთითეთ პროგრამა, რომელზეც სწავლობთ: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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