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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება  

 

1. შპს ავიცენას საზოგადოებრივ კოლეჯში სასწავლო პროცესისა და საგანმანათლებლო 

პროგრამების  ხარისხიანად წარმართვისათვის გამოიყენება ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმები, რომლის მიზანია სწავლების ხარისხის მუდმივი მონიტორინგი, განვითარება 

და სრულყოფა. დასახული მიზნების განხორციელებისათვის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური იყენებს ე.წ. PDCA  (P– Plan - დაგეგმე, D – Do - განახორციელე, C – Check - 

შეამოწმე, A – Act - განავითარე) ციკლს; 

2. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, დაწესებულებას შემუშავებული აქვს 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა, 

რომელსაც იყენებს სასწავლო პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად განათლების 

ხარისხის განვითარების შიდა მექანიზმების საშუალებით; 

3. ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმის სისტემა ძირითადად დაფუძნებულია 

პროფესიული სტუდენტების, პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და 

დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე;  

4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების მიზნით კოლეჯი შეიმუშავებს 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების სისტემას, რის გამოც, ადგენს 

პროგრამის შეფასებისათვის სხვადასხვა სახის დოკუმენტაციას (პროფესიული 

სტუდენტებისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლების კითხვარებს, 

კურსდამთავრებულთა სტატისტიკას, დამსაქმებელთა კითხვარებს, ინტერვიუს შედეგებს, 

დასწრების ოქმებს მოდულის შიდა შეფასებისათვის და სხვა);  

5. გამოკითხვის შედეგების გათვალისწინებით, პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემდგომი სრულყოფის მიზნით, პროგრამების განხორციელების შეფასების 

შედეგების საფუძველზე, კოლეჯის ხარისხის უზურუნველყოფის სამსახური შეიმუშავებს 

რეკომენდაციებს და წარუდგენს კოლეჯის დირექტორს;  

6. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აფასებს პროგრამის განხორიელებისას 

გამოყენებული სასწავლო და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის არსებობის/მდგომარეობის 

საკითხს; 

7. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ფასდება, რამდენად უწყობს ხელს 

პროფესიული განათლების მასწავლებელი პროფესიულ სტუდენტებს (მათ შორის 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს) ინტერაქტიურ სწავლა-

სწავლების პროცესს.  

 

დანართი 1 - მონიტორინგის ჯგუფის მიერ თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და 

შეფასების პროცესზე პერიოდული დასწრების შედეგების ამსახველი ოქმი; 

დანართი 2 - პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის კითხვარი; 

დანართი 3 - პროფესიული განათლების მასწავლებლის გამოკითხვის ფორმა 

დანართი 4 - კურსდამთავრებულის გამოკითხვის ფორმა; 



დანართი 5 - დამსაქმებლის კითხვარი 

 

 

დანართი 1 

 

შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი 

 

მონიტორინგის ჯგუფის მიერ თეორიულ და პრაქტიკულ 
მეცადინეობებსა და  შეფასების პროცესზე პერიოდული დასწრების 

შედეგების ამსახველი 
 

ოქმი N 

 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება და დონე 
 

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

 

მოდულის 

სახელწოდება:____________________________________________________________ 

 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის სახელი, 

გვარი:____________________________  

 

თეორიული მეცადინეობა  
 

 პრაქტიკული მეცადინეობა  

 

შეფასება 
 
 

 

1 განსახილველი თემა შესაბამისობაშია კალენდარული გეგმით 
გათვალისწინებულ თემატიკასთან  

 

დიახ არა 

 

2 პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ გამოყენებული 
სწავლების მეთოდები შესაბამისობაშია კალენდარულ გეგმასთან და 
მოდულთან  

 

დიახ არა 

 

3 გამოყენებული სასწავლო რესურსები შესაბამისობაშია კალენდარულ 
გეგმასა და მოდულთან 



 

 

დიახ არა 
 
 
 

4 პროცესი მიმდინარეობს სტუდენტთა/მსმენელთა აქტიური ჩართულობით  

 

დიახ არა 

 

 
 

5 სასწავლო პროცესისათვის განკუთვნილი საათები საკმარისია  

 

დიახ არა 

 

რეკომენდაცია:____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

მონიტორინგის ჯგუფის წევრები:  
1.________________________________________________________  

(სახელი, გვარი, ხელმოწერა) 
 

2. 

_________________________________________________________

___  
(სახელი, გვარი, ხელმოწერა) 

 

3. _____________________________________________________________  
(სახელი, გვარი, ხელმოწერა) 

 

4. _____________________________________________________________ 
 

(სახელი, გვარი, ხელმოწერა) 
 

5. _____________________________________________________________ 
 

(სახელი, გვარი, ხელმოწერა) 

 
 
 

 

თარიღი:________________________________  
(რიცხვი, თვე, წელი) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

დანართი 2 
 
 

შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი 

 

                                                პროფესიული სტუდენტის კითხვარი 

გამოკითხვა ანონიმურია და მიზნად ისახავს მოდულური სწავლების  პროცესის შეფასებას, 

პრობლემების იდენტიფიცირებისა და სწავლების შემდგომ გაუმჯობესებას. მადლობას გიხდით 

თანამშრომლობისათვის! 

 

გთხოვთ,  X-ით აღნიშნოთ თქვენთვის მისაღები პასუხი. საჭიროების შემთხვევაში გააკეთეთ 

სათანადო კომენტარი/რეკომენდაცია! 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  

 

 

საიდან მოიპოვეთ ინფორმაცია პროფესიული 

განათლებისა  და ჩვენი კოლეჯის შესახებ? 

 

 

 

N შეკითხვები დიახ ნაწილობ 

რივ 

არა კომენტარი / რეკომენდაცია 

1. წინასწარი სამუშაოები 

 

1 კოლეჯთან ხელშეკრულების 

დადებისას გაეცანით თუ არა 

დაწესებულების შიანაგანაწესს? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი 

პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

2 იცნობთ თუ არა სასწავლებლის 

ნორმატიულ დოკუმენტებს (წესდებას, 

მისიას, სტრატეგიულ და სამოქმედო 

გეგმებს)?(უარყოფითი ან ნაწილობრივი 

პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

3 იცნობთ თუ არა სტუდენტის სტატუსის 

შეჩერების, შეწყვეტისა და აღდგენის 

წესებს? (უარყოფითი ან ნაწილობრივი 

პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

4 გაქვთ თუ არა ინფორმაცია მობილობის 

(შიდა და გარე) პროცედურებისა და 

ვადების შესახებ? (უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხისას, 

    

 

 

 



კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

 

6 ეცნობით თუ არა დაწესებულების 

ვებგვერდზე განთავსებულ 

ინფორმაციას?(უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხისას, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

7 არის თუ არა ვებგვერდზე 

განთავსებული ინფორმაცია თქვენთვის 

საჭირო და სასარგებლო?(უარყოფითი 

ან ნაწილობრივი პასუხისას, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

8 იცნობთ თუ არა  თქვენს უფლებებსა და 

კანონიერი ინტერესების დაცვის 

მექანიზმებს? (უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხისას, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

 

    

9 გისარგებლიათ თუ არა თქვენი 

კანონიერი ინტერესების დაცვის 

მექანიზმებით? (დადებითი ან 

ნაწილობრივი პასუხის შემთხვევაში 

შენიშვნა/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ მოკლე განმარტება) 

    

2. საგანმანათლებლო პროგრამა და სასწავლო პროცესი 

1 იცნობთ თუ არა საგანმანათლებლო 

პროგრამის შინაარსს?(უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხისას, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

2 როგორ ფიქრობთ, საგანმანათლებლო 

პროგრამაში შემავალი მოდულების 

ერთობლიობა საკმარისია თუ არა თქვენ 

მიერ არჩეული პროფესიის 

დასაუფლებლად? (უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხის შემთხვევაში, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ მოკლე განმარტება) 

    

 

 

 

 

3 მოდულების სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული თანმიმდევრობა 

სწორად არის თუ არა განსაზღვრული? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 

შემთხვევაში, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ მოკლე განმარტება)  

    

 

 

 

 

4 თქვენი აზრით,  მოდულის/პროგრამის 

ფარგლებში მიღწეული სწავლის 

    

 



შედეგები გამოგადგებათ მომავალ 

პროფესიულ 

საქმიანობაში?(უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხისას, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

 

 

 

5 გაგაცნოთ თუ არა კოლეჯმა სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელი 

წესი?(უარყოფითი ან ნაწილობრივი 

პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

6 იცნობთ თუ არა   სასწავლებელში 

მოქმედ  შედეგების 

დადასტურების/შეფასების  აპელაციის 

პროცედურებს?(უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხისას, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

 

7 თქვენი აზრით, საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხანგრძლივობა 

მიზანშეწონილია თუ არა, პროფესიის 

დასაუფლებლად? (უარყოფითი 

პასუხის ან ნაწილობრივი შემთხვევაში, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ მოკლე განმარტება) 

    

 

 

 

 

 

8 რამდენად საკმარისია მოდულში 

მოცემული  საათები შესაბამისი 

პრაქტიკული უნარების 

დასაუფლებლად? (უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხისას, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

9 გაგაცნოთ თუ არა 

დაწესებულებამ/პროფესიული 

განათლების მასწავლებელმა თქვენი 

მიღწევების შეფასება/დადასტურების 

პროცედურები მოდულის/პროგრამის 

ფარგლებში? (ნაწილობრივი პასუხისას, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

10 გთავაზობთ თუ არა 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი ექსკურსიებს 

ორგანიზაციებში / 

საწარმოებში,  პროფესიის  

სპეციფიკის.უკეთ ჩაწვდომის 

მიზნით? 

 

    

11 გაწვდით თუ არა პარტნიორი 

კომპანიის წარმომადგენელი / 

    



დაწესებულების შესაბამისი 

პასუხისმგებელი პირი ინფორმაციას 

საწარმოში/ორგანიზაციაში არსებული 

წესებისა და რეგულაციების შესახებ 

(ასეთი მოდულის არსებობის 

შემთხვევაში)?(ნაწილობრივი 

პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

12 გისარგებლიათ თუ არა თქვენს 

საჭიროებებზე მორგებული 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი 

პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

3. რესუსრები და სასწავლო გარემო 

1 აკმაყოფილებს თუ არა დაწესებულების 

სასწავლო რესურსები 

(სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ-

რესურსები, პროგრამით/მოდულით 

გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების ათვისებას? (უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხის შემთხვევაში 

კომენტარი/რეკომანედაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

2 სასწავლო ტექნიკური 

აღჭურვილობა/სასწავლო 

მასალები შეესაბამება თუ არა 

პროგრამით/მოდულით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებს? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 

შემთხვევაში 

კომენტარი/რეკომანედაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

3  რამდენად ხელმისაწვდომია სასწავლო 

და ტექნიკური რესურსები თქვენთვის? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 

შემთხვევაში 

კომენტარი/რეკომანედაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

 

    

4 სასწავლო აუდიტორიებში არსებული 

კომპიუტერები აკმაყოფილებს თუ არა 

პროგრამით/მოდულით 

გათვალისწინებული შედეგების 

ათვისებას? (უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხის შემთხვევაში 

კომენტარი/რეკომანედაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

5 არის თუ არა სათანადო 

ადაპტირებული გარემო სსსმ და შშმ 

    



პირებისათვის? (აღნიშნული შეკითხვა 

მხოლოდ სსსმ და შშმ პირებისთვისაა 

გათვალიწინებული, უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი პასუხის შემთხვევაში 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

6 არის თუ არა საწარმოო პრაქტიკის 

ობიექტი ადაპტირებული? (აღნიშნული 

შეკითხვა მხოლოდ სსსმ და შშმ 

პირებისთვისაა გათვალიწინებული, 

უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

7 არის თუ არა მეცადინეობის ცხრილი 

თვალსაჩინო და ხელმისაწვდომი? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი 

პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

 

    

8 კმაყოფილი ხართ თუ არა კოლეჯის 

ადმინისტრაციის მომსახურებით? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 

შემთხვევაში 

კომენტარი/რეკომანედაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება და 

დააკონკრეტეთ ადმინისტრაციის 

სტრუქტურიდან რომელი 

წარმომადგენელი  მოგემსახურათ 

არასათანადოდ) 

    

9 სასწავლებლის ადმინისტრაცია ახდენს 

თუ არა რეაგირებას თქვენი მიმართვის 

შემთხვევაში? (უარყოფითი ან 

ნაწილობრივი  პასუხის შემთხვევაში, 

კომენტარი/რეკომანედაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

4. პროფესიული ორიენტაცია და კარიერული მხარდაჭერა 

1 გსმენიათ თუ არა თუ არა კოლეჯში 

კარიერული მხადაჭერის სერვისის 

შესახებ და გისარგებლიათ თუ არა ამ 

შეთავაზებით? (დადებითი  ან 

ნაწილობრივი პასუხის შემთხვევაში, 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

2 გაწვდით თუ არა კოლეჯის 

ადმინისტრაცია ინფორმაციას 

დასაქმებისა  და შემდგომი კარიერული 

განვითარების  შესაძლებლობებთან 

დაკავშირებით? (დადებითი ან 

ნაწილობრივი პასუხის შემთხვევაში 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

    



გააკეთეთ განმარტება) 

3 გარდა საგანმანათლებლო 

საქმიანობისა, გთავაზობთ თუ არა 

კოლეჯი სხვა ტიპის აქტივობებს? 

(დადებითი ან ნაწილობრივი პასუხის 

შემთხვევაში 

კომენტარი/რეკომენდაციის ველში 

გააკეთეთ განმარტება) 

    

კითხვარის შევსების თარიღი  -------------------- 

 

 

 

 

დანართი 3 

 

 

 
შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი 

 

 პროფესიული განათლების მასწავლებლის გამოკითხვის ფორმა 

  
გამოკითხვა მიზნად ისახავს  სწავლების პროცესის შეფასებას, პრობლემების იდენტიფიცირებისა და 

სწავლების შემდგომ გაუმჯობესებას. თქვენი პასუხები, შენიშვნები და რეკომენდაციები ჩვენთვის 

მნიშვნელოვანია! 

 

გთხოვთ, X-ით აღნიშნოთ თქვენთვის მისაღები პასუხი. საჭიროების შემთხვევაში გააკეთეთ სათანადო 

შენიშვნა/რეკომენდაცია! 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  

 

 

მოდულის სახელწოდება  

 

 

მოდულის განმახორციელებელი 

(გვარი, სახელი, საკონტაქტო ინფორმაცია) 

 

 

 
N შეკითხვები დიახ ნაწილობ 

რივ 

არა შენიშვნა / რეკომენდაცია 

1 იცნობთ თუ არა სრულად აღნიშნულ 

მოდულურ პროგრამას? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

2 პირადად მონაწილეობდით თუ არა 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

ადაპტირებისა და სასწავლო გეგმის 

შემუშავების პროცესში?  

(დადებითი ან ნაწილობრივი პასუხის 

    

 

 

 

 



შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 
ველში გააკეთეთ განმარტება, რა სახის 

იყო თქვენი მონაწილეობა) 

3 სარგებლობთ თუ არა კალენდარული 

გეგმით საგანმანათლებლო პროგრამის/ 

მოდულის განხორციელების პროცესში? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

4 მოახდინეთ თუ არა მოდულის 

ადაპტირება პროფესიული 

სტუდენტის, მათ შორის სსსმ 

სტუდენტების საჭიროებებისთვის?  

(დადებითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 
ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

5 საჭიროებს თუ არა მოდულის 

შემადგენელი კომპონენტები (დამხმარე 

ჩანაწერები) დამატებით 

დაკონკრეტებას/ განმარტებას? 

(დადებითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

6 საჭიროებს თუ არა რაიმე ტიპის 

ცვლილებას მოდულის დამხმარე 

ჩანაწერები კალენდარული გეგმის 

ფარგლებში? 

(დადებითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

7 საჭიროებს თუ არა მოდულის დამხმარე 

ჩანაწერები რაიმე ტიპის ცვლილებას 

პროფესიული სტუდენტის შეფასების 

დაგეგმვისას?  

(დადებითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

8 შეესაბამება თუ არა რეკომენდებული 

თემატიკა მისაღწევ სწავლის შედეგებს? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

9 რამდენად შეესაბამება 

რეკომენდებული სწავლების მეთოდები 

მისაღწევ სწავლის შედეგებს? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 
ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

10 რამდენად შეესაბამება 

რეკომენდებული მტკიცებულებები 

    

 



დასადასტურებელ სწავლის შედეგებს? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 
ველში გააკეთეთ განმარტება) 

 

 

 

11 თქვენი აზრით, რამდენად შეესაბამება 

რეკომენდებული შეფასების 

ინსტრუმენტები დასადასტურებელ 

შესრულების კრიტერიუმებს? 

(უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, 
შენიშვნა/რეკომანდაციის ველში 
გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

12 შეცვლიდით თუ არა რამეს მოდულის 

შინაარსში?  

(დადებითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

13 ადეკვატურია თუ არა საათების 

გადანაწილება სწავლის შედეგებისა და 

დატვირთვის ფორმების (თეორიული 

მეცადინეობა, პრაქტიკული 

მეცადინეობა, დამოუკიდებელი 

მუშაობა, შეფასება) მიმართ? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

14 არის თუ არა უზრუნველყოფილი 

თქვენი მოდული საჭირო მასალებითა 

და ნედლეულით? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

15 არის თუ არა უზრუნველყოფილი 

თქვენი მოდული საჭირო 

საგანმანათლებლო რესურსებით 

(სახელმძღვანელოები, 

ინტერნეტრესურსები, კომპიუტერები, 

პრინტერი და ა.შ.)  

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

 

16 ხომ არ საჭიროებს რაიმე ტიპის 

კორექტირებას პროგრამის სასწავლო 

გეგმა?  

(დადებითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

17 მოდულური სწავლების ეფექტიანად 

წარმართვის მიზნით, ხომ არ 

საჭიროებთ რაიმე საკითხებზე 

დამატებით ტრეინინგს/ 

    



კონსულტირებას?  

(დადებითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 
ველში გააკეთეთ განმარტება) 

18 ახდენს თუ არა კოლეჯის 

ადმინისტრაცია შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხოციელებისას სათანადო 

ადმინისტრირებას?  

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

19 

 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხელმძღვანელთან 

თანამშრომლობთ თუ არა 

პროგრამის/მოდულის ფარგლებში? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 
ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

20 ითვალისწინებს თუ არა სასწავლებლის 

ადმინისტრაცია თქვენს 

რეკომენდაციებს?  

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი პასუხის 
შემთხვევაში, შენიშვნა/რეკომანდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

კითხვარის შევსების თარიღი -------------------- 

 

 

გისურვებთ წარმატებებს და მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის! 

 

 

 

დანართი 4 

 

 

 
შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი 

 

 კურსდამთავრებულის გამოკითხვის ფორმა 

 
გამოკითხვა ანონიმურია და მიზნად ისახავს მოდულური სწავლების პროცესის შეფასებას, 

პრობლემების იდენტიფიცირებისა და სწავლების შემდგომ გაუმჯობესებას. თქვენი პასუხები, 

შენიშვნები და კომენტარები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია! 

 

გთხოვთ, X-ით აღნიშნოთ თქვენთვის მისაღები პასუხი. საჭიროების შემთხვევაში გააკეთეთ სათანადო 

კომენტარი/რეკომენდაცია! 

 



საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება, 

რომელიც დაამთავრეთ 

 

 

საიდან შეიტყვეთ პროფესიული განათლებისა 

და ჩვენი კოლეჯის შესახებ? 

 

 
N შეკითხვები დიახ ნაწილობ 

რივ 

არა კომენტარი / რეკომენდაცია 

1 კმაყოფილი ხართ თუ არა თქვენ მიერ 

დასრულებეული საგანმანათლებლო 

პროგრამის? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი 
პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

2 კმაყოფილი ხართ თუ არა 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხანგრძლივობით? 

 (უარყოფითი ან ნაწილობრივი 
პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

3 საკმარისია თუ არა საგანმანათლებლო 

პროგრამით გათვალისწინებული 

თეორიული და პრაქტიკული 

მეცადნიეობებისათვის გამოყოფილი 

დრო? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი 
პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

4 რამდენად სრულყოფილი იყო 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

ათვისების მიზნით კოლეჯის მიერ 

შეთავაზებული მომსახურება და 

რესურსები (ადმინისტრირება, 

მასწავლებელი, ლიტერატურა და ა.შ.)  

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი 
პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

 

5 როგორ ფიქრობთ, საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში შეძენილი 

ცოდნა, უნარები და კომპეტეციები 

საკმარისია თუ არა დასაქმებისათვის? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი 
პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

 

 

 

6 საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში შეძენილი ცოდნის გარდა, 

გესაჭიროებათ თუ არა დამატებით 

სტაჟირება? 

(დადებითი ან ნაწილობრივი 
პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება)  

    

 

 

 

 

7 შეგიწყოთ თუ არა ხელი კოლეჯმა     



დასაქმებაში? 

(დადებითი ან ნაწილობრივი 
პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

8 გაუწევდით თუ არა რეკომენდაციას 

მესამე პირებს ჩვენს დაწესებულებაში 

პროფესიული განთლების მისაღებად? 

(უარყოფითი ან ნაწილობრივი 
პასუხისას, კომენტარი/რეკომენდაციის 

ველში გააკეთეთ განმარტება) 

    

9 გააკეთეთ დამატებითი 

კომენტარი/რეკომენდაცია/შენიშვნა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კითხვარის შევსების თარიღი -------------------- 

 

 

გისურვებთ წარმატებებს და მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის! 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 5 

 

 

 
შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი 

 
დამსაქმებლის კითხვარი 

 
 

 
გამოკითხვა მიზნად ისახავს დამსაქმებელსა და საგანმანათლებლო სექტორს შორის თანამშრომლობის 

გაუმჯობესებას. თქვენი მოსაზერბები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია! 

 

 

პოტენციური დამსაქმებელი ორგანიზაციის 

სახელწოდება და მისამართი: 

 

 

 

საკონტაქტო პირი: 
(გვარი, სახელი, სამსახურეობრივი პოზიცია, 

საკონტაქტო ინფორმაცია) 

 

 

 

1.  რამდენია ქვენს ორგანიზაციაში დასაქმებულთა რიცხვი? 

 



               

                      20 - ზე ნაკლები                                  20 ადამიანი                                     20 - ზე მეტი                               

 

2. დაალაგეთ რიგის მიხედვით, რა უნარ-ჩვევების მქონე კადრს დაასაქმებდით თქვენს ორგანიზაციაში (ჩაწერეთ 1-

დან 7-მდე ციფრები პრიორიტეტულობის მიხედვით, შესაძლებელია, რამდენიმე უნარს ერთნაირ პრიორიტეტს 

ანიჭებდეთ) 

 

 

თეორიული 

ცოდნა 
პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევები 
გუნდური 

მუშაობა 
გადაწყვეტილ

ების მიღების 

უნარი 

ინტერკულტ

ურული 

კომპეტენციებ

ი (მაგ. უცხო 

ენების 

ცოდნა) 

ემპათია (თვით)რეფლ

ექსია 

       

 

 

3. დაასაქმებდით თუ არა თქვენს ორგანიზაციაში აქვს პროფესიული განათლების მქონე პირს? 

 

 

                                                       დიახ                                                          არა                                                          

 

 

4. იცნობთ თუ არა საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემას? 

 

 

                                                    დიახ                                                              არა                                        

 

 

5. გადიან თუ არა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები თქვენს 

ორგანიზაციაში საწარმოო პრაქტიკას/დარგობრივი მოდულების პრაქტიკულ კომპონენტს? 

 

 

                                              დიახ                                                                       არა 

 

 

6. არიან თუ არა თქვენს ორგანიზაციაში დასაქმებულებს შორის  შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი 

კოლეჯის  კურსდამთავრებულები? 

 

                                             დიახ                                                                        არა 

 

 

7.  ვაკანსიის წარმოშობის შემთხვევაში, როგორ ახდენთ საჭირო კადრის მოძიებას? 

 

 

       ა) ვუკავშირდები საგანმანათლებლო დაწესებულებებს 

 

      ბ) კონკურსით 

 



      გ) პირადი ნაცნობობით 

 

      დ) რეკომენდაციით 

 

      ე) სხვა ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებაში/განვითარებაში? 

 

 

                                                 დიახ                                                                        არა 

 

 

9. იცნობთ თუ არა ჩვენს კოლეჯში არსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრმებს? 

 

 

                                                 დიახ                                                                       არა 

 

 

10. გაქვთ თუ არა კონტაქტი ჩვენი დაწესებულების პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პასუხისმგებელ 

პირთან და გაწვდით თუ არა იგი ინფორმაციას ჩვენი კოლეჯის კურსდამთავრებულების შესახებ? 

 

 

                                                    დიახ                                                                     არა 

 

11. ესაჭიროება თუ არა კუსდამთავრებულს სავალდებულო სტაჟირების გავლა თქვენს ორგანიზაციაში 

დასასაქმებლად? 

 

 

                                                    დიახ                                                                   არა 

 

 

12. დაასახელეთ სირთულეები, რომლებსაც აწყდებით კადრების შერჩევის დროს (შესაძლებელია რამდენიმე პასუხის 

მონიშვნა) 

      

     ა) კვალიფიციური კადრების ნაკლელობა 

      

     ბ) შეთავაზებული ანაზღაურებით უკმაყოფილება 

      

     გ) ნაკლები კომუნიკაცია საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან 

 

     დ) სხვა ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                   

13. გსმენიათ თუ არა პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ? 

 

 

                                                     დიახ                                                                              არა 

 

14. მოახდენდით თუ არა პროფესიული მომზადების სერტიფიკატის მქონე აპლიკანტის თქვენს ორგანიზაციაში 

დასაქმებას (პასუხი გაეცით მე - 13 კითხვის დადებითად გაცემის შემთხვევაში)? 



 

                                                     დიახ                                                                              არა 

 

 

15. მოახდენდით თუ არა თქვენს ორგანიზაციაში დასაქმებული კადრების პროფესიული გადამზადების პროგრამაში 

ჩართვას (პასუხი გაეცით მე - 13 კითხვის დადებითად გაცემის შემთხვევაში)? 

 

                                               

                                                     დიახ                                                                              არა 

 

 

 

 

კითხვარის შევსების თარიღი -------------------- 

 

 
 


