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კვლევის მეთოდოლოგია

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მიერ განხორციელებულ 
კვლევის შედეგებს, რომელიც ჩატარდა ხარისხის მენეჯერის მიერ

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენსშპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული სტუდენტები , 
რომლებიც  სწავლობდნენ  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2022 სასწავლო წელს

კვლევის შესახებ ინფორმაცია სტუდენტებს შეტყობინების სახით მიეწოდათ facebook დახურულ 
ჯგუფებში . ისინი ნებაყოფლობით ავსებდნენ კითხვარს. გამოკითხვა მიმდინარეობდა 3 დღის 
განმავლობაში (დაიწყო 09.02.2022 და დასრულდა 11.02.22) კვლევის ჩატარებისა და მონაცემთა 
დამუშავების პროცედურა  განხორციელდა ხარისხისმენეჯერის მიერ.



კვლევის მიზანი და ამოცანა

• კვლევა მიზანად ისახავდა  კოლეჯში დისტანციური სწავლების განხორციელების 
ეფექტურობის და ნაკლოვანების დადგენას

• ამოცანა

• ონლაინ სწავლების განხორციელების მდგრადობა

• ონლაინ სასწავლო გაკვეთილების მიმდინარეობის შეფასება

• ონალის საწავლების გამოწვევები



1.რომელ პროფესიულ პროგრამაზე სწავლობთ

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 59 პროფესიულმა სტუდენტმა
აქედან პროფესიული პროგრამების მიხედვით პროცენტული მაჩვენებელი:
ვეტერინარია 15.8%
ფარმაცია(სააფთიაქო) 47.4%
საექთნო განათლება 36.8



დისტანციურ მუშაობისთვის გამოყენებულ ონლაინ პლატფორმებს შორის 
ყველაზე ხშირად სახელდება Zoom ონლაინ პლათფორმა 

Teams ონლაინ პლათფორმა 1.8%
Zoom ონლაინ პლათფორმა 5.2%
Google meeting ონლაინ პლათფორმა 93.1%
სოციალური მესენჯერი მაგ.მესენჯერი 0%

2.დისტანციური სწავლებისათვის თქვენი აზრით 
რომელი ონლაინ პლათფორმაა უფრო ეფექტური



3.დისტანციური სწავლების ფორმატი 
ეფექტურია?

პროფესიულმა სტუდენტებმა შეაფასეს ელექტრონული სწავლების ფორმატის ეფექტურობა. 
ძალიან ეფექტურია 31.6%
ზოგიერთ შემთხვევაში24.6%
გამოსავალია პანდემიის პირობებში თუმცა არა ეფექტურია36.8%
სრულიად არა ეფექტურია7%
როგორც აღმოჩნდა,  პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა უფრო მეტია, ვინც ელექტრონული 
სწავლებას  პანდემიის პირობებში გამოსავლად თვლის , არ არის ძალიან ეფექტური საშუალება სწავლების 
ფორმატის



4.ესწრებით ონლაინ ლექციებს?

პროფესიული სტუდენტების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი გაკვეთილზე ესწრება აქვთ მცირე გაცდენები
ყოველთვის 38.6%
მაქვს მცირე გაცდენები 52.6%
მაქვს მცირე გაცდენები 8.8%
არ დავსწრებივარ არასოდეს 0%



5.გაქვთ თუ არა დისტანციური სწავლებისთვის 
საჭირო ელექტრონული მოწყობილობები ?
ტელეფონი 96.5%
კომპიუტერი 3.4%
სხვა მოწყობილობა 0%
არ მაქ არცერთი 0%



6.გაქვთ თუ არა ელექტორნული 
სწავლებისთვის ინტერნეტზე წვდომა

ონლაინ გაკვეთილზე მცირედი გაცდენები განმაპირობებელია ინტერნეტ  ხარვეზების გამო
დიახ 87.7% 
არა 0%
ვერთვები ხარვეზებით 12.3%
არ ვერთვები 0%



7.რომელ ინტერნეტ საშუალებას იყენებთ?

პროფესიული სტუდენტების 19.3 % იყენებს მობილური კავშირის ინტერნეტს 
სახლის უკაბელო ინტერნეტი 80.7%
მობილური ტელეფონის ინტერნეტი12.3%
შეძენილი მეგებეიტები 7%



8.მიიღეთ თუ არა კოლეჯიდან ინფორმაცია(სიტყვიერი, 
ვიდეო-ინსტრუქციები,სახელმძღვანელო პრინციპები და 
სხვ.)დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით

დიახ 91.2% 
არა 8.8%



10.რამდენად ეფექტურად უძღვებიან პროფესიული განათლების 
მასწავლებელები ონლაინ გაკვეთილებს? შეაფასეთ 5 ქულიანი შკალით 
მისი ეფექტურად განხორციელება(5 ძალიან კარგი 1 ძალიან ცუდი)

საინტერესოა კითხვაზე -რამდენად ეფექტურად უძღვებიან პროფესიული მასწავლებლები ონლაინ 
გაკვეთილს და რა მიაჩნიათ არაეფექტურად: 
ძალიან ეფექტურია მიიჩნევს 87.7%
საშუალო ქულა ერგო 12.3%
არაეფექტურია 0%
პროფესიული სტუდენტების კომენტარებიდან ჩანს რომ არსებული ხარვეზი ლინკის მიწოდეასთან 
აღმოიფხვრა და ცხრილის მიხედვით ონლაი სწავლების განხორვიელების რეჟმი არ უნდა დაარღვიოს 
პედაგოგმა მოუცლელობის ან რაიმე შეფერხების გამო

ონლაინ სწავლება გამოსავალია თუმცა 
ვერ ცვლის დასწრებით საგაკვეთილო რეჟის



11.დისტანციური სწავლებისას მოგეწოდებათ სასწავლო 
რესურსი/ელექტრონული წიგნები/პრეზენტაციები?

შექმნილი პლათფორმა google classroom ი იძლევა ყველა ონლაი სასწავლო რესურსის მიწოდებას ონლაინ 
რეჟიმში ასევე პროფესიული მასწავლებლების მიერ მომზადებული პრეზენტაციები იტვირთება 
ჯგუფებში.
დიახ 91.2%
იშვიათად5.2%
არა 3.4%



12.თუ გქონიათ დისტანციური სწავლის შედეგის დადასტურება 
შეაფასეთ 5 ქულიანი შკალით მისი ეფექტურად განხორციელება(5 
ძალიან კარგი 1 ძალიან ცუდი)

დისტანციური სწავლების შეფასებას 75.7 % დადებითად აფასებს 

5 75.7%
4 16.2%
3 5.3%
2 0%
1 5.2%



თვისებრივი ანალიზის შედეგები 

• თვისებრივი ანალიზი განხორციელდა ორი 
მიმართულებით:

 რა სახის დახმარებას საჭიროებს პროფესიული სტუდენტი  დისტანციური სწავლებისათვის 
კოლეჯისგან

 პროფესიული სტუდენტების რეკომენდაციები დისტანციური სწავლების ფორმატის განხორციელების 
შესახებ 

 პროფესიული სტუდენტები უზრუნველყოფილნი არიან ინტერნეტით და საჭირო ელექტრონული 
მოწყობილობებით 

 თვისებრივმა კვლევამ აჩვენა რომ ონლაინ დისტანციური სწავლება არის პანდემიის პირობებში 
გამოსავალი თუმცა პროფესიულ სტუდენტებს საგაკვეთილო დასწრებით ურჩევნიათ სწავლა

 იყო რიგი ხარვეზები მასწავლებლების მხრიდან ლინკის მიწოდების კონტექსტში თუმცა აღმოიფხვრა

 გაკვეთილი  გადადება ან დაგვიანება პროფესიულ სტუდენტს უქმის დისკომფორტს (ლოდინის 
რეჟიმში ყოფნა)

 პროფესიული სტუდენტების უმრავლესობის აზრით  დღევანდელი კოვიდ სიტუაციიდაან 
გამომდინარე უკეთესად მიაჩნით  გაგრძელდეს დისტანციური  საგაკვეთილო რეჟიმი



9.რა სახის დახმარებას საჭიროებთ დისტანციური 
სწავლებისათვის კოლეჯისგან ?გთხოვთ 
ჩამოაყალიბოთ სიტყვიერად

• არანაირს ყველანაირი ხელშეწყობა მაქვს

• მხოლოდ იმას ვისურვებდი რომ ერთ დროს ჩატარდეს ლექციები (ისე როგორც ცხრილში წერია) ვინც როდის მოუცლის მაშინ ატარებს და იმას არ 
ფიქრობ რომ შეიძლება სტუდენტს არ ეცალოს მაგრამ სცხტის მიხედვით თუ ჩატარდება და გვეცოდინება ზუსტი დრო უკვე დავგეგმავთ იმ დღეს

• ინტერნეტის უზრუნველყოფა

• არ ვსაჭიროებ

• ამ ეტაპზე,ჯერ ჯერობით არაფერს.

• მაკმაყოფილებს.

• მაკმაყოფილებს

• ყველანაირაად ხელშეწყობილივრ

• მადლობა შემოთავაზებისთვის, მაგრამ ყველაფერი ხელმისაწვდომია ჩემთვის რაც ელექტრონულ სწავლებას სჭირდება.

• ამ შემთხვევაში არაფერს

• Arafers

• არანაირი სახის დახმარება არ მჭირდება კოლეჯისგან.



9.რა სახის დახმარებას საჭიროებთ დისტანციური 
სწავლებისათვის კოლეჯისგან ?გთხოვთ 
ჩამოაყალიბოთ სიტყვიერად
• არანაირს

• ამ ეტაპზე არაფერს ვსაჭიროებ

• კმაყოფილი ვარ სრულიად

• არანაირი

• რამოდენიმე შემთხვევა იყო როცა ველოდებოდით ლექტორს როდის დადებდა ლინკს, მთელი დღე ვერ ვიქნებით ჩასაფრებული 
როდის დაიდება ლინკი.. ახლა გამოსწორდა სიტუაცია და ცხრილის მიხედვით რა დროსაც გვიწევს მაშინვე დებენ ლინკს❤

• ყველაფერის აკეთებთ რაც სტუდენტებს გჭირდება

• არაფერი

• უკეთესი იქნება სწავლება საღამოს საათებში

• კოლეჯში სიარულს😄

• ამაჟამად არანაირს

• კარგი იქნება ახსნილი მასალა ყველა საგნის დაიდოს ჩვენს ჯგუფში.

• არანაირს გმადლობთ 🥰



13.გთხოვთ დაწერეთ თქვენი რეკომენდაციები 
დისტანციური სწავლების ფორმატის 
განხორციელების შესახებ
• ძალიან კარგი

• მომწონს დისტანციური სწავლება ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის .

• ჩემთვის პირადად ძალიან მოსახერხებელია.

• ჩემი დიდი სურვილია ისევ დისტანციურად იყოს ლექციები, პანდემიის მხივაც და ყველა ასე უფრო 
ვახერხებთ ლექციებზე ჩართვას.

• ვისურვებდი რომ სწავლა მალე გაგრძელებულიყოს კოლეჯში ❤

• რეკომენდაციას ვუწევ დისტანციურ სწავლებას მაგრამ დასწრება უკეთესია 😊

• საერთოდ არ მომწონს დისტანციური სწავლება ,მაგრამ სხვა რა გზაა😁

• მოხარული ვიქნები გაგრძელდეს ონლაინ ლექციები

• მხოლოდ იმას ვიტყვი რომ ამ პანდემიის გამო ძალიან ხელსაყრელია კოლეჯში მოსვლაც კი საშიში 
გახდა ძალიან არის მოდებული ვირუსი და ჩემი აზრით ასე რომ გაგრძელდეს უფრო უკეთესიც იქნება 
შიშის გამო ზოგი კოლეჯში ვერ ახერხებს მოსვლას და ვერ ესწრება ლექციებს ეს კი ყველასთვის 
ხელშემწყობია



13.გთხოვთ დაწერეთ თქვენი რეკომენდაციები 
დისტანციური სწავლების ფორმატის განხორციელების 
შესახებ

• დღევანდელი სიტუაციიდაან გამომდინარე ვფიქრობ ასე უკეთესია რომ გავაგრძელოთ ლექციები და 
თუნდაც ტესტირებებიც ჩავატაროთ ამ ფორმით

• კარგია დისტანციური სწავლა

• კარგი იქნება ცხრილით გათვალისწინებულ დროს დაიწყოს ჩართვა.

• Გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს,რადგან დავიბრუნოთ პირვანდელი სახე 🙏.დისტანციური სწავლებით 
არის თემა(ები) რასაც ვერ ვიგებთ გარკვევით.

• ყველაფერი იდეალურად მიმდინარეობს 🥰

• ონლაინ ლექციები კარგად მიმდინარებს, თუმცა აუდიტორიაში ყოფნა უფრო კარგია .

• არ მაქვს რეკომენდაცია

• დისტანციურ სწავლაზე მეორე კვიარაა,რაც ჩართული ვარა და ამ ფორმატით ვფიქრობ რომ 
ნორმალურია.ხანდახან ინტერნეტის ხარვეზსს თუარ ჩავთვლით.



13.გთხოვთ დაწერეთ თქვენი რეკომენდაციები 
დისტანციური სწავლების ფორმატის 
განხორციელების შესახებ

• ძალიაანნ მინდა სწავლაა დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდეს.

• უსაფრთხოოოაა

• ჩემი ყველაზე ხშირი გაცდენის მიზეზი პანდემიაა.

• მადლობა

• Am etapze chemtvis onlain swavla ufro mosaxerxebelia

• ნაკლები მონოტონურობა უკეთესი იქნება. დისტანციურად კარგია მაგრამ თუ მალე 
დავიწყებთ კოლეჯში სიარულს უფრო უკეთესი იქნება ❤

• კმაყოფილი ვარ დისტანციური სწავლების. არ გამახნია არანაირი პრეტენზია.




