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                                              კვლევის მეთოდოლოგია 

 

კვლევის მიზანი: კოლეჯის ,,ორიენტირი“ პროფესიული განათლების 
მასწავლებელთა კმაყოფილების შესწავლა კოლეჯში მიმდინარე სასწავლო და 
ადმინისტრაციული პროცესების მიმართ.   
  კვლევის ამოცანები: პროფესიული სტუდენტებისგან უკუკავშირის მიღება 
შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 

 სასწავლო პროცესი 
  კოლეჯის ინფრასტუქტურა 
 მოდულის განხორციელებისათვის საჭირომასალა/ნედლეულის, 

ინვენტარის, მატერიალური რესურსის და კომპიუტერული ტექნიკით 
უზრუნველყოფა 

 კოლეჯის სტრატეგიული გეგმის, მისიიის და ხედვის შემუშავების 
პროცესში ჩართულობა 

  საბიბლიოთეკო რესურსი 
 ანაზღაურების წახალისების სისტემა 
  ადმინისტრაციულ მხრადაჭერა და სხვ. 

 
 

კვლევის მეთოდი: კვლევის მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად გამოვიყენეთ 
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, რომელიც საფუძვლად დაედო კვლევის 
ინსტრუმენტის (კითხვარის დიზაინს) შემუშავებას. 

სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა გამოკითხვის, კერძოდ კითხვარის 
გამოყენებით. 

კვლევის ობიექტი - კოლეჯი ,,ორიენტირი“.  

შერჩევის ერთობლიობა- პროფესიული განათლების მასწავლებლებს, კითხვარი 
დაეგზავნათ სოციალური ქსელის მეშვეობით (მიზნობრივ ჯგუფებში). 
გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 43 პროფესიული განათლების მასწავლებელმა. 
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                                                    კვლევის   ანალიზი 

 
 როგორც კვლევის ანალიზმა აჩვენა, გამოკითხულთა 41. 9 % კოლეჯში 

მუშაობს ერთიდან სამ წლამდე, 27.9%- 3-დან 6 წლამდე, 14%-6- დან 10 
წლამდე, ხოლო გამოკითხულთა 14% კოლეჯში მუშაობს 10 წელზე ზევით. 

 გამოკითხული პროფესიული განათლების მასწავლებლებიდან -81,4% 
კოლეჯის ძლიერ მხარედ მიიჩნევენ (შესაძლო იყო რამდენიმე პასუხის 
მონიშვნა) პროგრამების განმახორციელებელ პროფესიული განათლების 
მასწავლებლებს, 74,4%- ადამიანურ (ადმინისტრაციულ) რესურსს, 62,8%-
მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას. ანაზღაურების და წახალისების სისტემას 
ასახელებს , შსაბამისად 14% და 4.7% 

 გამოკითხულთა 86% მონიშნა პასუხი ,,სრულიად ვეთანხმები“, კითხვაზე 
 ,, ვიცნობ ჩემ ფუნქცია-მოვალეობებს“,  ,,უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ    
ვეთანხმები-9,3% მა, ორმა მათგანმა მონიშნა პასუხი-,,უფრო არ ვეთანხმები, 
ვიდრე ვეთანხმები“. 
 პროფესიული განათლების მასწავლებლებს დავუსვით კითხვა, თუ რას 

მიიჩნევენ თავიანთ ძლერ მხარეებად, რაც მნიშვნელოვანია სტუდენტებთან 
ურთიერთობისას. პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა (შესაძლებელი 
იყო რამდენიმე პასუხის არჩევა) : 

• მიღებული ფორმალური განათლება- 86% 
• საკომუნიკაციო უნარები-72.1% 
• მიღებული არაფორმალური განათლება- 32,6% 
• ორატორული უნარები-51,2% 
• კონფლიქტების მართვის უნარი-34,9% 
• ემოციების მართვის უნარი- 44,2% 
 გამოკითხითხულთა უმრავლესობა- 81,4% აღნიშნავს, რომ  პროგრამის 

ხელმძღვანელი აწვდით ინფორმაციებს, დარგში მიმდინარე თანამედროვე 
ტენდენციებისა და ინოვაციების შესახებ. 14% -მა მონიშნა პასუხი-,,უფრო 
ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები, ხოლო ორმა მათგანმა -,,უფრო არ 
ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები“. 

 ასევე, გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ კოლეჯის 
ხელმძღვანელობა ზრუნავს მოდულის განხორციელებისათვის 
საჭირომასალა/ნედლეულის, ინვენტარის, მატერიალური რესურსის და 
კომპიუტერულიტექნიკით უზრუნველყოფაზე (83,7%-,,სრულიად 
ვეთანხმები“), 11.6%- ,,უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები“, ხოლო 
ორმა მათგანმა აირჩია პასუხი-,,უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები“. 
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 გამოკითხული პროფესიული განათლების მასწავლებლების  უმრავლესობა 
სრულიად ეთანხმება შეკითხვას ,,მოდული უზრუნველყოფილია მისი 
განხორციელებისათვის საჭირო სასწავლო წიგნადი ფონდით და 
ელექტრონული რესურსით“, 16,3 %-,,უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ 
ვეთანხმები“. მხო;ოდ ერთა მათგანმა აირჩია პასუხი--,,უფრო არ 
ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები“. 

 კვლევის ანალიზმა აჩვენა, რომ გამოკითხული პროფესიული განათლების 
მასწავლებლები სისტემატიურად ადევნებენ თვალს კოლეჯის ვებგვერდზე 
გამოქვეყნებულ ინფორმაციას  
• ყოველდღე -14% 
• კვირაში რამდენჯერმე-27.9% 
• კვირაში ერთხელ-23,3% 
• თვეში რამდენჯერმე-30,2% 
• არ ვეცნობი-4,7% (2) 

 გამოკითხულთა 90,7 % თვლის, რომ ვებგვერდზე განთავსებული 
ინფორმაცია უტყუარია და არ არის შცდომაში შეყვანი. 9,3% მონიშნა პასუხი 
,,მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები“ 

 ,,ვიცნობ კოლეჯის სტრატეგიული განვითარების გეგმას“ პასუხები 
შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

• სრულიად ვეთანხმები-65,1% 
• უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები-32,6% 
• უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები-2,3% 

 „ჩართული ვიყავი სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების 
პროცესში“ -გამოკითხულთა 53,3 %, -სრულიად ეთანხმება,  უფრო 
ეთანხმება ვიდრე არ ეთანხმები-32,6%, უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე 
ვეთანხმება-11.6%, ხოლო ერთმა მონიშნა, პასუხი- ,, სრულიად არ 
ვეთანხმები“. 

 ,,ვიცნობ კოლეჯის მისიას და ხედვას“ პასუხები შემდეგნაირად 
გადანაწილდა: 

• სრულიად ვეთანხმები-83,7 % 
• უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები-11,6% 
• უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები-2 % 

 ,,ჩართული ვიყავი კოლეჯის მისიისა და ხედვას შემუშავების პროცესში“-
გამოკითხულთა 55.8 %, -სრულიად ეთანხმება,  უფრო ეთანხმება ვიდრე არ 
ეთანხმები-37,2%, უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმება-2%, ხოლო 
ერთმა მონიშნა, პასუხი- ,, სრულიად არ ვეთანხმები“. 

 გამოკითხულთა 90,7 %-მა სრულიად ეთანხმება, რომ იცნობს კოლეჯის 
შინაგანაწესს, 16,3%  უფრო ეთანხმება ვიდრე არ ეთანხმება, რომ კოლეჯის 
სტრუქტურული ერთეულები ეფექტურად და კოორდინირებულად 
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ახორციელებენ თავიანთ ფუნქციებს, 7%- უფრო ეთანხმება ვიდრე არ 
ეთანხმები-ხოლო ერთი მათგანი უფრო არ ეთანხმება, ვიდრე ეთანხმება. 

 გამოკითხვაში 86%-ს მიაჩნია, რომ კოლეჯის ხელმძღვანელობის მხრიდან 
ხდება მყისიერი რეაგირება თანამშრომლების ახალ ინიციატივებზე (, 14%-
უფრო ეთანხმება ვიდრე არ ეთანხმება. 

 ვიცნობ კოლეჯში არსებულ პერსონალის წახალისების მექანიზმებს“-
პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

• სრულიად ვეთანხმები-41.9 % 
• უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები-37,2 % 
• უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები-11,6 % 
• სრულიად არ ვეთანხმები-9,3% 

 ,,კოლეჯს აქვს პერსონალის წახალისების სამართლიანი და გამჭვირვალე 
მიდგომა”პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა:სრულიად 

• სრულიად ვეთანხმები-44.2% 
• უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ ვეთანხმები-39,5 % 
• უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები-11,6 % 
• სრულიად არ ვეთანხმები-4.7% (2) 

 გამოკითხულთა 72.1% თვლის რომ მათ მიმართ განხორციელდა 
წამახალისებელი ღონისძიება, ხოლო 27,9% -,,არულიად არ ვეთანხმები“. 

 გამოკითხულთაგან 46,5%, კმაყოფილია ანაზრაურებით, 41,9%-მეტ-
ნაკლებად კმაყოფილია, 9,3%- უკმაყოფილოა, 2,3%-ძალზედ უკმაყოფილოა. 

 გამოკითხულთა 69,8% სრულიად ეთანხმება, რომ კოლეჯი ზრუნავს 
პროფესიული მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე, 23,3%-უფრო 
ეთანხმება  ვიდრე არ ვეთანხმება, ხოლო 7% უფრო არ ეთანხმება, ვიდრე 
ვეთანხმება. 

 გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა,თვლის, რომ მოდულის უკეთ 
წარმართვის და პიროვნული განვითარების მიზნით, საჭიროდ მიმაჩნია 
დამატებით ტრეინინგების /კონსულტაციების ჩატარება (98%). 

 გამოკითხული პროფესიული განათლებლების მასწავლებლებს სურთ 
შემდეგი თრენინგების გავლა: ,,დარგის გამოწვევების შესახებ“, 
,,კომპიუტერული უნარჩვევები“, ,,სასწავლო გეგმის ძირითადი 
კომპონენტები და მათ შორის ურთიერთკავშირი“; ,,სასწავლო აქტივობები 
და მეთოდები“; ,,სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ეროვნული გეგმების 
მოთხოვნების შესაბამისად“, ,,მოზარდთა და ზრდასრულთა სწავლების 
თავისებურებები“; ,,სწავლების თანამედროვე სტრატეგიები“ ,,ონალინ 
სწავლების შესაძლებლობებზე“ ,,სწავლების ინოვაციური მეთოდები“, 
,,კომუნიკაციის ხელოვნება“ და სხვ. 
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 გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა სრულიად ეთანხმება, რომ 
,,კოლეჯის შენობაში, სეზონურად უზრუნველყოფილია შესაბამისი 
მიკროკლიმატი“, კოლეჯში, სანიტარულ კვანძები აღჭურვილია 
შესაბამისი რესურსით და დაცულია სისუფთავე (მათ შორის :დაცულია 
კოვიდრეგულაციები), კოლეჯში არსებობს დაცვის სამსახური, რომლის 
თანამშრომლები ეფექტურად უზრუნველყოფენ შენობაში და შენობის 
გარე პარამეტრზე წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვას, 
ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის და ევაკუაციის გეგმა თვალსაჩინოდაა 
განთავსებული (83,7%-100%). 

 ყველა გამოკითხული თვლის (100%), რომ სამედიცინო კაბინეტი 
აღჭურვილია პირველადი დახმარებისათვის ყველა საჭირო რესურსით და 
მედიკამენტით, მათ შორის 46,5% -ს უსარგებლია პირველადი სამედიცინო 
დახმარებით (72,2% კმაყოფილია გაწეული მომსახურებით). 

 გამოკითხული პროფესიული განათლებლების მასწავლებლების   
რეკომენდაციები კოლეჯის საქმიანობის ხარისხის და მოდულის 
განხორციელების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის (ძირითადად თვლიან, 
რომ პროცესები კარგად მიმინარტეობა): ,,მეტი ტრენინგები და 
ინტერაქტივები“, ,,ანაზღაურებაზე დაფიქრება“, ,,პედაგოგის საათობრივი 
ანაზღაურების მომატება“, ,,არაფორმალური შეხვედრების ორგანიზება“, 
,,წახალისების მექანიზმების გაფართოვება“, ,,თუ შესაძლებელია რთული 
პროტეზებიდან საკითხების შეტანა“, ,,ამჯერად საკუთარ თავს ვთხოვ 
ინოვაციური მიდგომების დანერგვას“,სტუდებტების თანამნაწილეობა , 
ინტერაქტივები და უკუკავშირები“ და სხვ. 

 
        ძირითადი მიგნებები:  
 
     კვლევის ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ პროფესიული განათლების 
მასწავლებლების დიდმა უმრავლესობამ დააფიქსირა მაღალი კმაყოფილება 
კოლეჯში მიმდინარე სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესებით.  
     გამოკითხული პროფესიული განათლების მასწავლებლებიდან - კოლეჯის 
ძლიერ მხარედ მიიჩნევენ პროგრამების განმახორციელებელ პროფესიული 
განათლების მასწავლებლებს, ადმინისტრაციულ რესურსს, მატერიალურ-
ტექნიკურ ბაზას.  გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ კოლეჯის 
ხელმძღვანელობა ზრუნავს მოდულის განხორციელებისათვის საჭირომასალა/ 
ნედლეულის, ინვენტარის, მატერიალური რესურსის და 
კომპიუტერულიტექნიკით უზრუნველყოფაზე; მოდულები უზრუნველყოფილია 
მისი განხორციელებისათვის საჭირო სასწავლო წიგნადი ფონდით და 
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ელექტრონული რესურსით; კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულები ეფექტურად 
და კოორდინირებულად ახორციელებენ თავიანთ ფუნქციებს. 
გამოკითხითხულთა დიდი უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ  პროგრამის 
ხელმძღვანელი აწვდით ინფორმაციებს, დარგში მიმდინარე თანამედროვე 
ტენდენციებისა და ინოვაციების შესახებ,  ასევე, კვლევის ანალიზმა აჩვენა, რომ 
გამოკითხული პროფესიული განათლების მასწავლებლები სისტემატიურად 
ადევნებენ თვალს კოლეჯის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას და 
თვლიან, რომ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია უტყუარია და არ არის 
შცდომაში შეყვანი; თვლიან, რომ კოლეჯი ზრუნავს პროფესიული 
მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე; კოლეჯის ხელმძღვანელობის 
მხრიდან ხდება მყისიერი რეაგირება თანამშრომლების ახალ ინიციატივებზე; 
მათ მიმართ ხორციელდება წამახალისებელი ღონისძიებები. გამოკითხულთა 
ასევე დიდი უმრავლესობა სრულიად ეთანხმება, რომ კოლეჯის შენობაში, 
სეზონურად უზრუნველყოფილია შესაბამისი მიკროკლიმატი, სანიტარულ 
კვანძები აღჭურვილია შესაბამისი რესურსით და დაცულია სისუფთავე (მათ 
შორის :დაცულია კოვიდრეგულაციები), კოლეჯში არსებობს დაცვის სამსახური, 
რომლის თანამშრომლები ეფექტურად უზრუნველყოფენ შენობაში და შენობის 
გარე პარამეტრზე წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვას, ხანძარსაწინააღმდეგო 
ინვენტარის და ევაკუაციის გეგმა თვალსაჩინოდაა განთავსებული. ყველ 
რესპონდენტი თვლის , რომ სამედიცინო კაბინეტი აღჭურვილია პირველადი 
დახმარებისათვის ყველა საჭირო რესურსით და მედიკამენტით. 
           გამოკითხვაში მონაწილე პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა 
აღნიშნეს, რომ იცნობენ კოლეჯის სტრატეგიული განვითარების გეგმას და 
ჩართული იყვნენ სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესში. 
ამ შემთხვევაში არიან ისეთები რომლებმაც შემოხაზეს პასუხები: ,,უფრო არ 
ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები“ (2 ინტერვიუერი), ,,სრულიად არ ვეთანხმები“ 
(ერთი  ინტერვიუერი). თუმცა, უნდა აღინიშნოს, ყველა მათგანს პირად 
მეილებზე დაეგზავნათ გასაცნობად და განსახილველად სტრატეგიული 
განვითარების გეგმა და ეთხოვად წინადადების გამოგზავნა აღნიშნულთან 
დაკავშირებით.  
        გამოკითხვაში მონაწილე პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა  ასევე 
აღნიშნეს, რომ იცნობენ კოლეჯის მისიას და ხედვას და ჩართული იყვნენ მისი 
შემუშავების პროცესში.  არიან ისეთები რომლებმაც შემოხაზეს პასუხები: ,,უფრო 
არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები“ (2 ინტერვიუერი), ,,სრულიად არ ვეთანხმები“ 
(ერთი  ინტერვიუერი). თუმცა, ამ შემთხვევაშიც უნდა აღინიშნოს, ყველა მათგანს 
პირად მეილებზე დაეგზავნათ გასაცნობად და განსახილველად კოლეჯის ,,მისია 
და ხედვა“  და ეთხოვად წინადადების გამოგზავნა აღნიშნულთან დაკავშირებით. 
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      მიუხედავად იმისა, რომ კოლეჯის ადმინისტრაცია, მუდმივად ზრუნავს 
პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის და ინტენსიურად გეგმავს და 
ახორციელებს  სხვადასხვა ტრენინგებს, პროფესიული განათლების 
მასწავლებლებს, სურთ სხვადასხვა განმავითარებელი ტრენინგების ჩატარება. 
     კვლევის ანალიზისას გამოიკვეთა, რეკომენდაციები,  კოლეჯის პროფესიული 
განათლების მასწავლებლების პასუხებიდან გამომდინარე: 
   ა) სხვადასხვა განმავითარებელი ტრენინგები 
    ბ) წამახალისებელი ღონისძიებების გატარება 
    გ) სახელფასო პოლიტიკის გადახედვა. 
     
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/14/22, 11:40 AM პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კმაყოფილების კვლევა - Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/1dL4G4tvEKWkyx5LWZWO59j4xLlBkHgwRLUSo3x7eA7c/edit#responses 1/16

43 პასუხი

პასუხების მიღება

კოლეჯში ვმუშაობ

43 პასუხი

რეზიუმე შეკითხვა ინდივიდუალური

ერთ წლამდე
ერთი წლიდან 3 წლამდე
3 წლიდან 6 წლამდე
6 წლიდან 10 წლამდე
10 წლის ზევით

14%

14%

27,9%

41,9%

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კმაყოფილების კვლევა

შეკითხვები პასუხები 43 პარამეტრები

რაღაც არ არის წესრიგში. გადატვირთვა.  

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=ka&continue=https://docs.google.com/forms/d/1dL4G4tvEKWkyx5LWZWO59j4xLlBkHgwRLUSo3x7eA7c/edit%3Fusp%3Ddrive_web


3/14/22, 11:40 AM პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კმაყოფილების კვლევა - Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/1dL4G4tvEKWkyx5LWZWO59j4xLlBkHgwRLUSo3x7eA7c/edit#responses 2/16

კოლეჯის ძლიერ მხარედ/ მხარეებად მიმაჩნია

43 პასუხი

ვიცნობ ჩემ ფუნქცია-მოვალეობებს

43 პასუხი

0 10 20 30 40

ადამიანური რესურსი
(ადმინისტრაციული)

პროგრამების
განმახორციელებელი პროფეს…

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

ანაზღაურების სისტემა

წახალისების სისტემა

32 (74,4%)32 (74,4%)32 (74,4%)

35 (81,4%)35 (81,4%)35 (81,4%)

27 (62,8%)27 (62,8%)27 (62,8%)

6 (14%)6 (14%)6 (14%)

2 (4,7%)2 (4,7%)2 (4,7%)

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

9,3%

86%



3/14/22, 11:40 AM პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კმაყოფილების კვლევა - Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/1dL4G4tvEKWkyx5LWZWO59j4xLlBkHgwRLUSo3x7eA7c/edit#responses 3/16

ჩემი ძლიერი მხარეები, რომლებიც მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია

სტუდენტებთან ურთიერთობისას

43 პასუხი

პროგრამის ხელმძღვანელი გვაწვდის ინფორმაციებს, დარგში მიმდინარე

თანამედროვე ტენდენციებისა და ინოვაციების შესახებ

43 პასუხი

0 10 20 30 40

მიღებული ფორმალური განა…

საკომუნიკაციო უნარები

მიღებული არაფორმალური გ…

ორატორული უნარები

კონფლიქტების მართვის უნარი

ემოციების მართვის უნარი

gansakutrebuli damokidebuleb…

პროფესიული და მენეჯერულ…

37 (86%)37 (86%)37 (86%)

31 (72,1%)31 (72,1%)31 (72,1%)

14 (32,6%)14 (32,6%)14 (32,6%)

22 (51,2%)22 (51,2%)22 (51,2%)

15 (34,9%)15 (34,9%)15 (34,9%)

19 (44,2%)19 (44,2%)19 (44,2%)

1 (2,3%)1 (2,3%)1 (2,3%)

1 (2,3%)1 (2,3%)1 (2,3%)

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

14%

81,4%
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კოლეჯის ხელმძღვანელობა ზრუნავს მოდულის განხორციელებისათვის საჭირო

მასალა/ნედლეულის, ინვენტარის, მატერიალური რესურსის და კომპიუტერული

ტექნიკით უზრუნველყოფაზე

43 პასუხი

მოდული უზრუნველყოფილია მისი განხორციელებისათვის საჭირო სასწავლო

წიგნადი ფონდით და ელექტრონული რესურსით

43 პასუხი

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

11,6%

83,7%

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

16,3%

81,4%
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კოლეჯის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციებს ვეცნობი

43 პასუხი

ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია უტყუარია და არ არის შეცდომაში

შემყვანი

43 პასუხი

ვიცნობ კოლეჯის სტრატეგიული განვითარების გეგმას

43 პასუხი

ყოველდღე
კვირაში რამდენჯერმე
კვირაში ერთხელ
თვეში რამდენჯერმე
არ ვეცნობი

14%

30,2%

23,3%

27,9%

სრულიად ვეთანხმები
მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები
არ ვეთანხმები

9,3%

90,7%

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

32,6%

65,1%
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ჩართული ვიყავი სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესში

43 პასუხი

ვიცნობ კოლეჯის მისიას და ხედვას

43 პასუხი

ჩართული ვიყავი კოლეჯის მისიისა და ხედვას შემუშავების პროცესში

43 პასუხი

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

11,6%

32,6%

53,5%

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

11,6%

83,7%

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

37,2%

55,8%
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ვიცნობ კოლეჯის შინაგანაწესს

43 პასუხი

კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულები ეფექტურად და კოორდინირებულად

ახორციელებენ თავიანთ ფუნქციებს

43 პასუხი

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

16,3%

81,4%

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

7%

90,7%
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კოლეჯის ხელმძღვანელობის მხრიდან ხდება მყისიერი რეაგირება

თანამშრომლების ახალ ინიციატივებზე

43 პასუხი

რა საკითხის ინიცირება მოხდა თქვენი მხრიდან

33 პასუხი

სრულიად ვეთანხმები
მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები
არ ვეთანხმები

14%

86%

.
...

არ მიმიმართავს
არ წარმიდგენია სა…

ვერ ვიხსენებ
მისიის ნაწილში

პირადად არ მქონია
საჭირო რესურსებ…

უფრო მეტი მოტივ…
ჩატარდეს დარგო

0

1

2

1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)

2 (6,1%)2 (6,1%)2 (6,1%)

1 (3%)1 (3%)1 (3%)

2 (6,1%)2 (6,1%)2 (6,1%)

1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%1 (3%1 (3%1 1 1 
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ვიცნობ კოლეჯში არსებულ პერსონალის წახალისების მექანიზმებს

43 პასუხი

კოლეჯს აქვს პერსონალის წახალისების სამართლიანი და გამჭვირვალე

მიდგომა

43 პასუხი

კოლეჯის მხრიდან ჩემ მიმართ განხორციელდა წამახალისებელი ღონისძიება

43 პასუხი

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

9,3%

11,6%
37,2%

41,9%

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

11,6%
39,5%

44,2%

სრულიად ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

27,9%

72,1%
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კმაყოფილი ვარ ანაზღაურებით

43 პასუხი

კოლეჯი ზრუნავს პროფესიული მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე

43 პასუხი

მოდულის უკეთ წარმართვის და პიროვნული განვითარების მიზნით, საჭიროდ

მიმაჩნია დამატებით ტრეინინგების /კონსულტაციების ჩატარება

43 პასუხი

ძალზედ უკმაყოფილო
უკმაყოფილო
მეტ-ნაკლებად კმაყოფილი
კმაყოფილი
ძალზედ კმაყოფილი

9,3%

46,5%

41,9%

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

7%

23,3%

69,8%

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

25,6%

69,8%
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გთხოვთ დააკონკრეტოთ რა სახის ტრენინგის გავლას ისურვებდით თქვენი

პროფესიული განვითარებისთვის (გთხოვთ მიუთითოთ)

43 პასუხი

პროფესიონალური

0

.

...

კომპიუტერული უნარჩვევები

დარგის გამოწვევების შესახებ

ზოგადად საჭიროა თვითგანვითარება!  
სასწავლო გეგმის ძირითადი კომპონენტები და მათ შორის ურთიერთკავშირი; სასწავლო
აქტივობები და მეთოდები; სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ეროვნული გეგმების მოთხოვნების
შესაბამისად, მოზარდთა და ზრდასრულთა სწავლების თავისებურებები; სწავლების
თანამედროვე სტრატეგიები და სხვა მრავალი და საინტერესო ტრენინგი.

ვიცნობთ კოლეჯში დადგენილ უსაფრთხოების წესებს

43 პასუხი

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

18,6%

79,1%
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კოლეჯის შენობაში, სეზონურად უზრუნველყოფილია შესაბამისი

მიკროკლიმატი

43 პასუხი

კოლეჯში, სანიტარულ კვანძები აღჭურვილია შესაბამისი რესურსით და

დაცულია სისუფთავე (მათ შორის �დაცულია კოვიდრეგულაციები)

43 პასუხი

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

11,6%

86%

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

9,3%

88,4%
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კოლეჯში არსებობს დაცვის სამსახური, რომლის თანამშრომლები ეფექტურად

უზრუნველყოფენ შენობაში და შენობის გარე პარამეტრზე წესრიგის და

უსაფრთხოების დაცვას

43 პასუხი

ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის და ევაკუაციის გეგმა თვალსაჩინოდაა

განთავსებული

43 პასუხი

სრულიად ვეთანხმები
უფრო ვეთანხმები ვიდრე არ
ვეთანხმები
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე
ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

14%

83,7%

სრულიად ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

100%



3/14/22, 11:40 AM პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კმაყოფილების კვლევა - Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/1dL4G4tvEKWkyx5LWZWO59j4xLlBkHgwRLUSo3x7eA7c/edit#responses 14/16

სამედიცინო კაბინეტი აღჭურვილია პირველადი დახმარებისათვის ყველა

საჭირო რესურსით და მედიკამენტით

43 პასუხი

მისარგებლია პირველადი სამედიცინო დახმარებით

43 პასუხი

სრულიად ვეთანხმები
სრულიად არ ვეთანხმები

100%

ა) დიახ
ბ) არა53,5%

46,5%
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თუკი თქვენ წინა კითხვაზე შემოხაზეთ პაუხი ,,ა„ გთხოვთ დააკონკრეტოთ

კმაყოფილება გაწეული მომსახურებით

36 პასუხი

თქვენი წინადადებები კოლეჯის საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის

43 პასუხი

არ მაქვს

.

...

0

ყველა პროცესი კარგად მიმდინარეობს

ტრენინგები

პროფესიული განათლების მასწავლებლის შეფასების მეთოდების გაუმჯობესება 
და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა.

სხვადასხვა ტრენინგებისა და აქტივობების ჩატარება.

kolejis saqmianobas dadebitat vafaseb.

დიახ
არა

27,8%

72,2%
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თქვენი წინადადებები მოდულის განხორციელების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის

43 პასუხი

არ მაქვს

.

...

ტრენინგები

0

სტუდენტების შინაგანი და გარეგანი მოტივაციის გაზრდა.

არ მაქვს

შეხვედრები მოდულის განმახორცელებელ მასწავლებლებთან.

yvelaferi magal doneze xorcieldeba.
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