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პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვა: 

მოდულის/სასწავლო კურსის შეფასება. 

პროგრამის განმახორციელებელი პირის შეფასება

სასწავლო მასალის შეფასება



 საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი ხარისხის
სრულყოფისათვის კოლეჯი იყენებს
სასწავლო პროცესში ჩართული
დაინტერესებული მხარეების უკუკავშირს, 
პროფესიული სტუდენტების კვლევის
მექანიზმს. 

 კვლევის მიზანია სწავლების ხარისხის
გაუმჯობესება, სრულყოფა და
მონიტორინგი, სასწავლო და მატერიალური
რესურსის ეფექტური გამოყენება და მისი
განვითარებ
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პროფესიულმა სტუდენტმა

 გამოკითხვა განხორციელდა 2020 წლის
იანვარში

 გამოკითხვა განხორციელდა googl.doc ის
მეშვეობით

 პროფესიულ სტუდენტებს გადაეგზავნაძთ
facebook ჯგუფში



 ძალიან კმაყოფილი-89.45

 მეტნაკლებათ კმაყოფილი-10.6%

 ძალიან უკმაყოფილი 0%



დიახ -92.4

 მეტ-ნაკლებად 7.6%

 არა 0%



დიახ 83.3%

 მეტ-ნაკლებად 16.7%

 არა0%



დიახ 93.8 %

 მეტ-ნაკლებად 3.4%

 არა 1.5%

რეკომენდაცია დაიგეგმოს ვებ-გვერდის
გაცნობის ღონისძიება



დიახ 57.1%

 მეტ-ნაკლებად 30.2%

 არა 12.7%
 რეკომენდაცია მოდულის- ინფორმაციული წიგნიერების

პროფესიული მასწავლებელი დაეხმაროს პროფესიულ
სტუდენტებს ელექტრონული ფოსტის შექმნაში



რეკომენდაცია დაიგეგმოს პროფესიული
სტუდენტების უფლება მოვალეობების
გაცნობის ღონისძიება







რეკომენდაცია პროფესიული
მასწავლებლების მხრიდან დაიგეგმოს
პრაქტიკული მეცადინეობები გაკვეთილის
გეგმები და გადაეგზავნოს სასწავლო
პროცესის მენეჯერს





 რეკომენდაცია პროფესიული მასწავლებლების მხრიდან
დაიგეგმოს მეცადინეობები გაკვეთილის გეგმები და
გადაეგზავნოს სასწავლო პროცესის მენეჯერს









 რეკომენდაცია პროფესიული სტუდენტების 3.5 % არ
მიუმართავს პრობლემის არსებობისას რადგან არ იცოდნენ
პრობლემის შემთხვევაში ვისთვის მიემართათ დაიგეგმოს
პროფესიული სტუდენტების უფლებების გაცნობის ღონისძიება



 რეკომენდაცია დაიგეგმოს პროფესიული
სტუდენტებისატვის და გაეცნოთ სამედიცინო ოთახის
ფუნქცია



რეკომედაცია ბიბლიოთეკის სარგებლობიოს
წესი გამოიკრას ყველა ჯგუფში რადგან
გაეცნონ პროფესიული სტუდენტები უფრო
მარტივად. აიტვირთოს facebook ჯგუფში





 რეკომენდაცია სასწავლო პროცესის მენეჯერმა ცხრილის
სახით გაგვაცნოს დაუდასტურებელი შეფასების
ინსტრუმენტები და დარგის სპეციალისტებთან
დაიგეგმოს შეხვედრა





 პროფესიული მასწავლებლები

 ყველა მათგანი თავაანთ საქმეში პროფესიონალებიი არიან,ძალიან ძლიერი ჯგუფი აქვთ

 მკაცრი მოთხოვნა საგნისადმი

 კოლეჯის ძლიერი მხარე ეს მისი გუნდურად მუშაობაა მომწონს მათი დამოკიდებულება
სტუდენტწბის მიმართ

 სტუდენტებს აწვდიან ამომწურავ ინფორმაციას,კმაყოფილი ვარ ლექტორების მუშაობით. 
სტუდენტს უქმნიან ისეთ გარემოს სადაც სტუდენტი თავს უსაფრთხოდ გრძნობს და იღებს კარგ
განათლებას.

 მომწონს რომ პროგრესებზე ორიენტირებადი და განვითარებადი კოლეჯია

 Scavleba umagles doneze

 Yvelaprit var kmayopili madlobas vuxdi direktoridan dawyebuli yvela leqtors da xarisxebis
menejers kalbaton nino dvals da adminstracias

 კოლეჯის ძლიერი მხარე ძლიერი ლექტორებია, ვამაყობ მათი შემართებით და მეგობრული
განწყობით სტუდენტების მიმართ....

 პროფესიონალთა გუნდი

 chveni zlieri leqtorebi

 პროფესიული ლექტორები❤

 კოლეჯში ძლიერუ გუნდია.

 გამოვაჩევ მათ პროფესიონალიზმს

 მომწონს მოდულური სწავლება

 განსხვავებლია

 ყველანი ძალიან კარგები არიან და ყველა სტუდენტს მხაში უდგებიან როგორც შეუძლით❤️🥰

 ძალიან კარგი



 pedagogebi tavisi propesionalizmit

 მოსწავლეს აძლევს კვალიფიციურ განათლებას

 გვყავს დლიერი ლექტორები რაცაა მთავარი სასწავლებლისთვის.. 

 ნიჭიერი ლექტორები❤👍👍

 უნდათ რომ ყოველყვის სტუდენტებმა კარგად შეისწავლონ თავიანთი საქმე და ამისთვის ყველაფერს აკეთებენ

 ვფიქრობ , რომ ერთ ერთი საუკეთესო კოლეჯია იმისთვის, რომ ისწავლო ყველანაირი კომფორტია.

 ძალიან კარგი პროფესიული მასწავლებლები

 არიან კვალიფიცირებული ლექტორები

 თანამედროვე სწავლება

 ყურადღებიანი და პროფესიონალი ლექტორები

 პროფესიონალიზმი

 სწავლის ხარისხი

 მკაცრი მოთხოვნა საგნისადმი

 საუკეთესო ლექტორები ყავს კოლეჯ "ამაგს" რაც განაპირობებს სტუდრნტების განათლების ხარისხს

 ლექტორები და განათლება

 ძლიერი მხარე კოლეჯს ისაქვს, რომ ყველანი ძალიან თბილები ხართ და ყოველთვის ხელს გვიწყობთ
ყველაფერში😍🥰 💗💖💝

 koleji yvelanairad dzlieria pedagogebit studentebit .

 ნიჭიერი ლექტორები

 კვალიფიციური პედაგოგები

 ლექტორთა კვალიპიციურობა



 არ აქვს

 Susti mxare ar aqvs

 Me araperze maqvs pretenzia yvelaprit var kmayopili da ver vxedav sust mxares

 სუსტი მხარე არ აქვს..

 არ ვიცი

 სუსტ მხარეს ვერ ვხედავ ამჟამად.

 უკეთეს გარემოს და მეტი საგნის დამატებას

 არ მომწონდა ზოგიერთი ლექტორი თვით დაჯერებულობა აკლდათ

 ვერ ასაქმებთ სათანადოდ დასაქმება მინდა

 სუსტიმხარე ჯერჯერობით არ აღმომიჩენია

 susti mxareebi ar shemimhnevia

 იმფრასტრუქტურა

 სუსტი მხარე ისეთი ვერაფერი მოვიფიქრე არ ვიცი..

 ზამთარში ნაკლებია გათბობა. ცივააა

 პასუხი არ მაქვს

 არ აქვს სისუსტე

 არ მახსენდება

 არა საკმარისი წიგნები ზოგჯერ ვერ მომაქ სახლში მარტო იქ შემიძლია დავჯდე ან გადავიბეჭდო

 მე ვფიქრობ სუსტი მხარე არგაგაჩნით მაგრამ ერთ რამეს ავღნიშნავ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ ჩათვლა ტესტური
გვექნებოდა ზოგს ძალიან უჭირს ზეპირად ჩაბარება დანარჩენი ძალიან კმაყოფილი ვარ💝💖❤️

 sust mxares verdavasaxeleb radgan ar aqvs.

 გათბობას მოუმატეთ ზამთარში ცივაა😊


