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1. შესავალი  

საქართველოს კანონი "განათლების ხარისხის განვითარების" შესახებ განსაზღვრავს მექანიზმების სახეებს, რომლებიც 

გამოიყენება ხარისხის უზრუნველსაყოფად საქართველოში.ეს მექანიზმები იყოფა ორ ჯგუფად:  შიდა და გარე 

მექანიზმებად. განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობის გარე მექანიზმია ავტორიზაცია. განათლების 

ხარისხის განვითარების ხელშეწყობის შიდა მექანიზმები ხორციელდება პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მიერ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რომელიც გამოიყენება შეთავაზებული 

სერვისების პერიოდული და სისტემური შეფასებისა და მუდმივი განვითარებისთვის. ამ მიზნით, ხარისხის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირებიკოორდინირებულად ახდენენ კოლეჯის საქმიანობისა და რესურსების 

უწყვეტ შეფასებასა და განვითარებას, ხოლო შეფასების შედეგების ანალიზზე დაყრდნობით კოლეჯის საქმიანობის 

შემდგომი სრულყოფის მიზნით გადაწყვეტილებების მიღებას. 

შეფასების სისტემის შექმნასა და განხორციელებაში აქტიურად არიან ჩართულნი შიდა და გარე დაინტერესებული 

მხარეები - კოლეჯის ხარისხის მართვის მენეჯერი სასწავლო პროცესის მონიტორინგის სპეციალისტთან ერთად. სხვა 

სტრუქტურული ერთეულის წარმომადგენლები/საშტატო პირები, პროფესიული განათლების მასწავლებლები და სხვა. 

ასევე, კოლეჯი მჭიდროდ თანამშრომლობს შესაბამის სამსახურებთან (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, 

სამინისტრო, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი) ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე 

კრიტერიუმებისა და მათი რეალიზების წესების ჩამოყალიბების მიზნით. 
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2. ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების ძირითადი მიზნები და პროცესები 

 

ხარისხის შიდა უზრუნველყოფა (შემდგომში - ხარისხის უზრუნველყოფა) და მისი მექანიზმები გამოიყენება კოლეჯის 

საქმიანობის, რესურსების, შეთავაზებული სერვისების უწყვეტი შეფასებისა და განვითარებისთვის ხარისხის 

შენარჩუნების და გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების მიზანია შეაფასოს:  

ა) კოლეჯში მიმდინარე პროცესების ეფექტიანობა; 

ბ) რესურსების ეფექტიანი გამოყენება; 

გ) არსებული რეგულაციების გამართულობა, მოქნილობა და კანონმდებლობასთან შესაბამისობა; 

დ) კოლეჯის საქმიანობის შესაბამისობა დადგენილ რეგულაციებთან/სტანდარტებთან. 

აქედან გამომდინარე, ხარისხის უზრუნველყოფა გულისხმობს კოლეჯში მიმდინარე ძირითად და დამხმარე პროცესებს, 

ამ პროცესების სისტემურ შეფასებას, არსებული ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების აღმოჩენას, ხარვეზების 

აღმოსაფხვრელად საჭირო ნაბიჯების დაგეგმვას,განხორციელებას, განხორციელებული ცვლილებების შედეგებზე 

დაკვირვებას, კვლავ აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად საჭირო ნაბიჯების გადადმას და ამ პროცესში 

ეყრდნობა ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროში ერთ-ერთ ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ მეთოდს (PDCA), რაც 

გულისხმობს შემდეგს:  

• PLAN (დაგეგმე) - მიზნისა და მიზნის მისაღწევი პროცესების განსაზღვრას; 

▪ DO (განახორციელე) - პროცესის (ღონისძიებების) განხორციელებას; 

▪ CHECK (შეამოწმე) - მიმდინარე პროცესსა და მიღებულ შედეგებზე მონიტორინგს, მიღწეული  

განახორციელე

შეამიოწმეგანავითარე

დაგეგმე

0%0%

ეტაპები

0%

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr



5 
   

შედეგების შესაბამისობას დასახულ მიზანთან; 

▪ACT(იმოქმედე/განავითარე) - შესრულების პროცესის მუდმივ სრულყოფას.  

ხარისხის უზრუნველყოფა ეფუძნება ისეთ პრინციპებს, როგორიცაა: 

▪ უწყვეტი განვითარება; 

▪ გამჭვირვალობა; 

▪ ანგარიშვალდებულება.  

ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ ხორციელდება შემდეგი პროცესების PDCA-ს მიხედვით 

შეფასება. 

ძირითადი პროცესები:  

▪ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების/მომზადება-გადამზადების პროგრამების განვითარება;  

▪ სტუდენტთა კორპუსის მართვა; 

▪ სასწავლო პროცესის ორგანიზება.  

დამხმარე პროცესები: 

▪ სტრატეგიული დაგეგმვა;  

▪ სტუდენტური სერვისები;  

▪ ფინანსური რესურსის მართვა; 

▪ ადამიანური რესურსების მართვა; 

▪ მატერიალური რესურსის მართვა; 

▪ უსაფრთხოება და წესრიგის დაცვა; 

▪ საზოგადოებასთან ურთიერთობები; 

▪ საქმისწარმოება (დოკუმენტთბრუნვა); 

▪ პროფორიენტაცია და კარიერული განვითარება. 
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შესაბამისად, ხარისხის უზრუნველყოფა გულისხმობს: პროცესების იდენტიფიცირებას, დაგეგმვას, განვითარებას, 
წლიური მონიტორინგის გეგმის შედგენას, მონიტორინგის განხორციელებას და პროცესების შეფასებას. ამასთან, 

ხარისხის უზრუნველყოფა არა მხოლოდ ერთი სტრუქტურული ერთეულის/საშტატო პირის პასუხისმგებლობაა, 

არამედ მთელი კოლექტივის - პროფესიული განათლების მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და დახმარე 

პერსონალის. აქედან გამომდინარე, ხარისხის უზრუნველყოფა ეფუძნება კოლეგიალურ შეფასებას, ე.წ. peer review-ს. 

ხარისხის მართვა კი გამჭოლად ინტეგრირებულია ყველა პროცესში. ერთადერთი რამ, რაც ხარისხის მართვის პროცესს 
განასხვავებს სხვა პროცესებისგან არის ის, რომ თავად ამ პროცესის შეფასება ხორციელდება ხარისხის გარე 
უზრუნველყოფის პროცესის ფარგლებში.   

  

კოლეჯში იდენტიფიცირებული  

პროცესები 

პასუხისმგებელი პირები 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება  

 

ხარისხის მართვის მენეჯერი შესაბამისი პროგრამის 

ხელმძღვანელთან ერთად 

სტუდენტთა კორპუსის მართვა   

 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი 

სასწავლო პროცესის ორგანიზება  სასწავლო პროცესის მენეჯერი 

სტრატეგიული დაგეგმვა ხარისხის მართვის მენეჯერი 

სტუდენტური სერვისები სტუდენტური სერვისების მხარდაჭერის სპეციალისტი 

საბიბლიოთეკო სერვისები სტუდენტური სერვისების მხარდაჭერის სპეციალისტი 

ფინანსური რესურსის მართვა დირექტორის მოადგილე ეკონომიკურ დარგში 

ადამიანური რესურსების მართვა ადამიანური რესურსების საქმისწარმოების სპეციალისტი 

საქმისწარმოება (დოკუმენტთბრუნვა) ადამიანური რესურსების საქმისწარმოების სპეციალისტი 

უსაფრთხოება წესრიგის დაცვა უსაფრთხოების უფროსი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობები საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 
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პროფორიენტაცია და კარიერული 

განვითარება 

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 

 

2.1 ძირითადი პროცესები და ქვეპროცესები 

ძირითად პროცესებთან მიმართებით, ხარისხის უზრუნველყოფის მიზანია განახორციელოს ღონისძიებები 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების/მომზადება-გადამზადების პროგრამების განხორციელების, სასწავლო 

პროცესის და სხვა დამატებითი პროფესიული სტუდენტური სერვისების (მათ შორის საბიბლიოთეკო, მატერიალურ-

ტექნიკური რესურსების, ადმინისტრაციული პერსონალის მომსახურების ეფექტურობისა და სხვა სერვისების) 

ხარისხის შესაფასებლად. ასევე, მისი მიზანია იზრუნოს პროფესიული განათლების მასწავლებლების/პრაქტიკის 

ინსტრუქტორების/მომზადება-გადამზადების პროგრამის განმახორციელებელი პირების პროფესიული დონის მუდმივ 

ზრდა-განვითარებაზე და უზრუნველყოს სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა-

განვითარება. აღნიშნულის უზრუნველყოფა ხორციელდება ამავე მექანიზმით გაწერილი პროგრამების შეფასების 

შესაბამისად.  

 

 

 

ძირითადი პროცესი: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, მომზადება/ გადამზადების 

პროგრამების განვითარება 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, მომზადება-გადამზადების პროგრამების (შემდგომში - პროგრამების) 
განვითარების პროცესი მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ პროგრამების დაგეგმვა - პროგრამის განხორციელების მიზანშეწონილობის დასაბუთება ეფუძნება შრომის ბაზრის, 

დამსაქმებელთა მოთხოვნათა ანალიზს, პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა, კურსდამთავრებულთა და სხვა 

დაინტერესებულ პირთა გამოკითხვის შედეგებს;                

▪ ახალი პროგრამების დამატება - პროგრამული ნაწილის მომზადება, პროგრამის მატერიალური და ადამიანური 

რესურსებით უზრუნველყოფა;  
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▪ პროგრამებში ცვლილებების შეტანა - საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, 

განვითარების, ცვლილებების შეტანის და გაუქმების პროცედურების შესაბამისად, ცვლილებების განხორციელება;  

▪ პროგრამების შეფასების მიზნით კვლევების ჩატარება - პროგრამების სპეციფიკიდან გამომდინარე, სამიზნე ჯგუფები 

შეიძლება იყოს პროფესიული განათლების მასწავლებლები / მომზადება/გადამზადების პროგრამის 

განმახორციელებლები, პროფესიული სტუდენტები/მსმენელები, კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები, პრაქტიკის 

ობიექტები და ა.შ.);  

▪ მტკიცებულებათა ვერიფიკაცია - მტკიცებულებათა ვერიფიკაცია პროგრამების შემდგომი განვითარების მიზნით;  

▪ მონიტორინგის მექანიზმების განსაზღვრა - მონიტორინგის გეგმის შესაბამისად, შეფასების განხორციელება.პროცესი 

ციკლური ხასიათისაა. პროგრამების განვითარების მიზნით, ხორციელდება მონაცემების შეგროვება და ანალიზი ამავე 

მექანიზმით გაწერილი პროგრამების შეფასების შესაბამისად და ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით 

გაწერილი ვადების გათვალისწინებით. პროგრამების განვითარება გულისხმობს პროგრამებში შეფასების შედეგად  

გამოვლენილი საჭირო ცვლილებების განხორციელებას: სწავლების მეთოდების, შეფასების  სისტემის, გამოყენებული 

ლიტერატურის, სწავლის შედეგების და ა.შ. მოდიფიცირებას.  

ძირითადი პროცესი: სასწავლო პროცესის ორგანიზება  მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ სასწავლო პროცესის დაგეგმვას (სასწავლო გეგმა, კალენდარული გეგმა) პროგრამების სპეციფიკის გათვალისწინებით;  

▪ სასწავლო მიზნებისთვის გამოყენებული მასალისა და ნედლეულის გამოყენების და ნარჩენების მართვის წესებს;  

▪ სასწავლო პროცესის საჭირო მასალითა და ნედლეულით შეუფერხებელი უზრუნველყოფის მექანიზმს;  

▪ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შეფასებას (დასწრებას საკონტაქტო საათზე);  

▪ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავების მეთოდოლოგიას; 

▪ შეფასების სისტემის ფორმირებას.  

პროცესი ციკლური ხასიათისაა. ხორციელდება მონაცემების პერიოდული შეგროვება ამავე მექანიზმით გაწერილი 

პროგრამების შეფასების შესაბამისად და ითვალისწინებს სასწავლო საქმიანობაში ჩართული პირების სააუდიტორიო 

მუშაობაზე დასწრებას და კალენდარულ გეგმებთან შედარებას, საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლენას, სისუსტეების 

იდენტიფიცირებ ას და სასწავლო პროცესში გამოყენებული რესურსების მუდმივ შეფასებას, განვითარებას და 
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მიღებული შედეგების გაუმჯობესების ხელშეწყობის უწყვეტად განვითარებას. აღნიშნულიპროცესი ხორციელდება 

ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით გაწერილი ვადების გათვალისწინებით. 

 

ძირითადი პროცესი: სტუდენტთა კორპუსის მართვა 

სტუდენტთა კორპუსის მართვის პროცესი მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ პროფესიულ სტუდენტთა სტატუსის მოპოვების, შეჩერების და შეწყვეტის პროცედურებს; 

▪ გარე და შიდა მობილობის პროცედურებს; 

▪ კვალიფიკაციის მინიჭების და საგანმანათლებლო დოკუმენტის გაცემის პროცედურებს; 

▪ ფორმალური განათლების აღიარების პროცედურებს; 

▪ არაფორმალური განათლების აღიარების პროცედურებს (უფლების მოპოვების შემთხვევაში); 

▪ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის/გაუქმების შემთხვევაში, შესაბამისი პროგრამის  სტუდენტების შემდგომი 

განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმებს; 

▪ პროფესიული სტუდენტების ხელშეკრულებების მომზადებას/გაფორმებას; 

▪ მონიტორინგის მექანიზმების განსაზღვრას.  

პროცესი ციკლური ხასიათისაა. ხორციელდება მონაცემების პერიოდული შეგროვება ამავე მექანიზმით გაწერილი 
პროგრამების შეფასების შესაბამისად. პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით სასწავლო 
კორპუსის მართვასთან დაკავშირებული რეგულაციები, სასწავლო პროცესის გამართულად ორგანიზების მიზნით 
ექვემდებარება გადახედვას პროცესების სრულყოფის/გაუმჯობესების მიზნით. 

 

2.2 დამხმარე პროცესები და ქვეპროცესები 

დამხმარე პროცესებთან მიმართებით ხარისხის უზრუნველყოფის მიზანია განახორციელოს ღონისძიებები 

ორგანიზაციული მართვის პროცესების და ამ პროცესებში გამოყენებული მარეგულირებელი დოკუმენტების 

შესაფასებლად. ორგანიზაციული სტრუქტურა, ფუნქციების განაწილება და შესაბამისი მარეგულირებელი 

დოკუმენტები უზრუნველყოფს კოლეჯის ძირითადი საქმიანობის განხორციელებას, რაც გულისხმობს ამოცანის 
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შესასრულებლად მართვის თითოეული რგოლის უფლებების და პასუხისმგებლობების განსაზღვრას და მართვის 

რგოლებს შორის ფუნქციების რაციონალურ განაწილებას მათი საქმიანობის ერთიანი კოორდინაციის 

გათვალისწინებით. ამ მიზნით მნიშვნელოვანია შეფასდეს პროცესები, ხოლო შემდეგ განხორციელდეს 

ორგანიზაციული სტრუქტურის ანალიზი და გამოვლინდეს ის ფაქტორები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ 

გადაწყვეტილების მიღების ოპერატიულობაზე, კომპეტენტურობასა და მართვის პროცესის გამჭვირვალობაზე. ამ 

მიმართულებით ფასდება ორგანიზაციული მართვის პროცესები, ის მარეგულირებელი დოკუმენტები, რომლითაც 

განსაზღვრულია სტრუქტურული ერთეულების/პირების ფუნქცია-მოვალეობები, ის რეგულაციები, რომლითაც 

ხორციელდება დამხმარე პროცესები, რადგან ხარისხის უზრუნველყოფა რეგულაციების შეფასების გარეშე არ 

არსებობს. ორგანიზაციის მართვის პროცესების შეფასება ძირითადად ეყრდნობა ადმინისტრაციულიპერსონალის 

საქმიანობის მონიტორინგსა და მათ გამოკითხვას, რომელიც ხორციელდება ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად. მონიტორინგის და გამოკითხვის საფუძველზე გამოვლენილი 

სტრუქტურული ერთეულების ნაკლოვანებების, ძირითადი ხარვეზების შესახებ შუალედური და წლიური ანგარიშები 

მიეწოდება დირექტორს შემდგომი რეაგირებისათვის.  

დამხმარე  პროცესი: სტრატეგიული  დაგეგმვა 

სტრატეგიული დაგეგმვა მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ მისიის, ხედვის, ღირებულებების, სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების დამტკიცებას; 

▪ სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგს და შეფასებას;  

▪ ცვლილებების შეტანას და გაუმჯობესებას.   

პროცესი ციკლური ხასიათისაა. მონიტორინგი ხორციელდება წელიწადში 2-ჯერ,სტრატეგიული  დაგეგმვის, 

მონიტორინგის და შეფასების წესით განსაზღვრული შუალედური და წლიური  ანგარიშების წარდგენიდან 1 თვის 

ვადაში. რეგულაციიდან გამომდინარე, კონკრეტული ვადებიგანისაზღვრება ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო 

გეგმით. გამოვლენილ ხარვეზებში, ნაკლოვანებებში ჩასაღრმავებლად შესაძლოა გამოყენებული იყოს მონაცემთა 

შეგროვების დამატებით მეთოდად ინტერვიუ/გამოკითხვა/ფოკუს ჯგუფი, რადგან გავიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ რა 

საშუალებით არის შესაძლებელი გამოვლენილი პრობლემის დაძლევა, ან აღმოფხვრა. შესაბამისი კითხვები 

(სტრუქტურირებული/არასტრუქტურირებული)მუშავდება საკვლევი საკითხიდან გამომდინარე, მას შემდეგ, როცა 

ამის საჭიროება დადგება.  შეფასების საფუძველზე გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ ანგარიში მიეწოდება 

დირექტორს შემდგომი რეაგირებისთვის. განმეორებითი შეფასების შედეგად ხდება რეაგირების შეფასება.  
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დამხმარე  პროცესი: სტუდენტური  სერვისები 

სტუდენტური სერვისების ხარისხის უზრუნველყოფა მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის წესს; 

▪ დამატებითი (ექტსტრაკურიკულური) აქტივობების განხორციელებას; 

▪ პროფესიული სტუდენტების კარიერულ მხარდაჭერას.   

პროცესი ციკლური ხასიათისაა. ხორციელდება მონაცემების პერიოდული შეგროვება ამავე მექანიზმით გაწერილი 

პროგრამების შეფასების შესაბამისად და ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვადების 

გათვალისწინებით. პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე გამოვლენილ ხარვეზებში, 

ნაკლოვანებებში ჩასაღრმავებლად შესაძლოა მონაცემთა შეგროვების მეთოდად დამატებით გამოყენებულ იქნას 

ინტერვიუ/გამოკითხვა, რადგან გავიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ რა საშუალებით არის შესაძლებელი გამოვლენილი 

პრობლემის დაძლევა, ან აღმოფხვრა. შესაბამისი კითხვები (სტრუქტურირებული/ არასტრუქტურირებული) მუშავდება 

საკვლევი საკითხიდან გამომდინარე, მას შემდეგ, როცა ამის საჭიროება დადგება.  შეფასების საფუძველზე 

გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ ანგარიში მიეწოდება დირექტორს შემდგომი რეაგირებისთვის.სტუდენტურ 

სერვისებთან დაკავშირებული წესი, ასევე ექვემდებარება გადახედვას, გაუმჯობესების მიზნით. 

დამხმარე  პროცესი: საბიბლიოთეკო სერვისები 

საბიბლიოთეკო სერვისების ხარისხის უზრუნველყოფა მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესს; 

▪ ელექტრონული კატალოგის ადმინისტრირებას; 

▪ საბიბლიოთეკო წესის შესაბამისად დამუშავებულ საბიბლიოთეკო რესურსებს; 

▪ საბიბლიოთეკო რესურსების აღრიცხვას (ინვენტარიზაციით); 

▪ პროგრამების ძირითად ლიტერატურასთან საბიბლიოთეკო რესურსების შესაბამისობას; 

▪პროფესიულ სტუდენტთა მოთხოვნების გათვალისწინებით საბიბლიოთეკო რესურსებისა და სერვისების 

განვითარებაზე ზრუნვას; 

▪ მონიტორინგის მექანიზმების განსაზღვრას.  
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პროცესი ციკლური ხასიათისაა. ხორციელდება მონაცემების პერიოდული შეგროვება ამავე მექანიზმით გაწერილი 

პროგრამების შეფასების შესაბამისად, ხოლო მონიტორინგისულ მცირე წელიწადში ორჯერ, ხარისხის მართვის 

მენეჯერის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვადების  გათვალისწინებით. პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვის 

შედეგების საფუძველზე გამოვლენილ ხარვეზებში, ნაკლოვანებებში ჩასაღრმავებლად შესაძლოა მონაცემთა 

შეგროვებისმეთოდად დამატებით გამოყენებულ იქნას ინტერვიუ/გამოკითხვა, რადგან გავიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ 

რა საშუალებით არის შესაძლებელი გამოვლენილი პრობლემის დაძლევა, ან აღმოფხვრა. შესაბამისი 

კითხვები(სტრუქტურირებული/არასტრუქტურირებული) მუშავდება საკვლევი საკითხიდან გამომდინარე, მას შემდეგ, 

როცა ამის საჭიროება დადგება.  შეფასებების საფუძველზე გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ ანგარიში მიეწოდება 

დირექტორს შემდგომი რეაგირებისთვის. შედეგებზე დაყრდნობით რეგულაციები ექვემდებარება გადახედვას 
პროცესის გაუმჯობესების  მიზნით.  

 

დამხმარე  პროცესი: ფინანსური რესურსის მართვა ფინანსური რესურსების  მართვა მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ ფინანსური ანგარიშგების მექანიზმებს; 

▪ დაფინანსების ძირითადი წყაროების განსაზღვრას; 

▪ დაფინანსების დამატებითი წყაროების განსაზღვრას.   

პროცესი ციკლური ხასიათისაა. მონიტორინგი ხორციელდება წელიწადში ერთხელ, ბიუჯეტის დამტკიცებიდან ერთი 

თვის ვადაში, რადგან შეფასდეს ფინანსური გადაწყვეტილებები გამომდინარეობს თუ არა ფაქტობრივი ბიუჯეტის 

საპროგნოზო ბიუჯეტთან დადარებისა და დაფინანსების დინამიკის წარმოებით. მონიტორინგის კონკრეტული ვადა 

განისაზღვრება ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით. შეფასების შედეგებზე ანგარიში მიეწოდება 

დირექტორს შემდგომი რეაგირებისათვის. განმეორებითი შეფასების შედეგად ხდება რეაგირების შეფასება. დამხმარე 

პროცესი:  

ადამიანური  რესურსების  მართვა ადამიანური რესურსის  მართვა მოიცავს  შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ ადამიანური რესურსების მართვას და განვითარებას; 

▪ პერსონალის საქმიანობის შეფასების სისტემას; 
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▪ პერსონალის პირად საქმეებს, შემუშავებულ სამუშაო აღწერილობებს და საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს; 

▪ შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულებებს; 

▪ პერსონალის დატვირთვის სქემის განსაზღვრას და სტატისტიკური ინფორმაციის მართვას.  

ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებულება უნდა იძლეოდეს სტრუქტურულ ქვედანაყოფთა საქმიანობის 

კოორდინირების შესაძლებლობას. ეს ერთი მხრივ უნდა გამორიცხავდეს ფუნქციათა დუბლირებას, ხოლო მეორე მხრივ 

მინიმუმამდე დაყავდეს ,,თეთრი ლაქების” არსებობა, როცა არც ერთი სტრუქტურული ქვედანაყოფი არ იღებს 

პასუხისმგებლობას მმართველობითი უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ რომელიმე საკითხის გადაწყვეტაზე. 

შესაბამისად, ამ მიმართულებით სამუშაოთა აღწერილობის შედგენას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. სამუშაოთა 

აღწერილობა წარმოადგენს იმ ძირითად დოკუმენტს, რომლითაც განისაზღვრება თანამშრომლის მიერ 

შესასრულებელი სამუშაოს არსი და მოცულობა, პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება და ამ სამუშაოს 

შესრულებისთვის საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. შესაბამისად, ამ პროცესის შეფასება ხორციელდება 

წელიწადში ერთხელ, ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად. 

ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებში, ნაკლოვანებებში ჩასაღრმავებლად მონაცემთა 

შეგროვების მეთოდად დამატებითშესაძლებელია გამოყენებული იყოს   ინტერვიუ/გამოკითხვა/ფოკუს ჯგუფი, რადგან 

გავიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ რა საშუალებით არის შესაძლებელი გამოვლენილი პრობლემის დაძლევა, ან 

აღმოფხვრა. შესაბამისი კითხვები (სტრუქტურირებული/არასტრუქტურირებული) მუშავდება საკვლევი საკითხიდან 

გამომდინარე, მას შემდეგ, როცა ამის საჭიროება დადგება. შეფასების საფუძველზე გამოვლენილ შეუსაბამობებსა და 

საჭიროებებზე ანგარიში მიეწოდება დირექტორს შემდგომი რეაგირებისათვის. განმეორებითი შეფასების შედეგად 

ხდება რეაგირების შეფასება. 

დამხმარე  პროცესი: მატერიალური  რესურსის მართვა 

მატერიალური რესურსის მართვა მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ უძრავი ქონების მართვას; 

▪ მოძრავი ქონების მართვას; 

▪ შესყიდვებს (შენახვა/დასაწყობება);  

▪ პროგრამების შესაბამისად აუდიტორიების/სახელოსნოების/ლაბორატორიების მოწყობას/აღჭურვას;  

▪ საინფორმაციო რესურსების მართვას; 
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▪ ადაპტირებული გარემოს მოწყობას/მართვას; 

▪ კომუნიკაციების მართვას (ელ. ენერგია, წყალი, გათბობა).  

პროცესი ციკლური ხასიათისაა. ხორციელდება მონაცემების პერიოდული შეგროვება ამავე მექანიზმით გაწერილი 

პროგრამების შეფასების შესაბამისად. ასევე, ხორციელდება მონიტორინგი სულ მცირე წელიწადში ორჯერ, ხარისხის 

მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით. პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების, პროფესიული განათლების მასწავლებლების/ინსტრუქტორების/მომზადება-

გადამზადების პროგრამის განმახორციელებელთა გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე გამოვლენილ ხარვეზებში, 

ნაკლოვანებებში ჩასაღრმავებლად შესაძლოა მონაცემთა შეგროვების მეთოდად დამატებით გამოყენებულიიყოს 

ინტერვიუ/გამოკითხვა/ფოკუს ჯგუფი, რადგან გავიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ რა საშუალებით არის შესაძლებელი 

გამოვლენილი პრობლემის დაძლევა, ან აღმოფხვრა. შესაბამისი კითხვები 

(სტრუქტურირებული/არასტრუქტურირებული) მუშავდება საკვლევი საკითხიდან გამომდინარე, მას შემდეგ, როცა 

ამის საჭიროება დადგება.  შეფასებების საფუძველზე გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ ანგარიში მიეწოდება 

დირექტორს შემდგომი რეაგირებისთვის. განმეორებითი შეფასების შედეგად ხდება რეაგირების შეფასება. 

 

დამხმარე  პროცესი: უსაფრთხოება, წესრიგისა და ჰიგიენის დაცვა 

უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვა მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის მექანიზმებს; 

▪ წესრიგის დაცვის მექანიზმებს; 

▪ ჰიგიენის დაცვის მექანიზმებს; 

▪ უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმებს (შენობაში, ლაბორატორიებში).  

პროცესი ციკლური ხასიათისაა. ხორციელდება მონაცემების პერიოდული შეგროვება ამავე მექანიზმით გაწერილი 

პროგრამების შეფასების შესაბამისად. ასევე, ხორციელდება მონიტორინგი სულ მცირე წელიწადში ორჯერ, ხარისხის 

მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით. პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა, პროფესიული განათლების მასწავლებელთა/ინსტრუქტორთა/მომზადება-გადამზადების 

პროგრამის განმახორციელებელთა გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე გამოვლენილ ხარვეზებში, ნაკლოვანებებში 

ჩასაღრმავებლად შესაძლოა მონაცემთა შეგროვების მეთოდად დამატებით გამოყენებულ იქნას ინტერვიუ/გამოკითხვა/ 
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ფოკუს ჯგუფი, რადგან გავიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ რა საშუალებით არის შესაძლებელი გამოვლენილი პრობლემის 

დაძლევა, ან აღმოფხვრა. შესაბამისი კითხვები (სტრუქტურირებული/ არასტრუქტურირებული) მუშავდება საკვლევი 

საკითხიდან გამომდინარე, მას შემდეგ, როცა ამის საჭიროება დადგება.  შეფასებების საფუძველზე გამოვლენილი 

ნაკლოვანებების შესახებ ანგარიში მიეწოდება დირექტორს შემდგომი რეაგირებისთვის. განმეორებითი შეფასების 

შედეგად ხდება რეაგირების შეფასება. 

დამხმარე  პროცესი: საზოგადოებასთან  ურთიერთობები 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხარისხის უზრუნველყოფა მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ საზოგადოებასთან ურთიერთობის/კომუნიკაციის წესს; 

▪ ვებგვერდის ადმინისტრირებას.  

პროცესი ციკლური ხასიათისაა. ვებგვერდის მონიტორინგი ხორციელდება ავტორიზაციის სტანდარტებთან 

შესაბამისობის შეფასების მიზნით, სულ მცირე წელიწადში ორჯერ, ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრული ვადების შესაბამისად. მონიტორინგის საფუძველზე გამოვლენილ ხარვეზებში, ნაკლოვანებებში 

ჩასაღრმავებლად შესაძლოამონაცემთა შეგროვების მეთოდად დამატებით გამოყენებულ იქნას ინტერვიუ/გამოკითხვა, 

რადგან გავიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ რა საშუალებით არის შესაძლებელი გამოვლენილი პრობლემის დაძლევა, 

ან აღმოფხვრა. შესაბამისი კითხვები (სტრუქტურირებული/არასტრუქტურირებული) მუშავდება საკვლევი 

საკითხიდან გამომდინარე, მას შემდეგ, როცა ამის საჭიროება დადგება. მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე 

გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ ანგარიში მიეწოდება დირექტორს შემდგომი რეაგირებისთვის. განმეორებითი 

შეფასების შედეგად ხდება რეაგირების შეფასება. 

დამხმარე  პროცესი: საქმისწარმოება  (დოკუმენტთბრუნვა)  

საქმისწარმოების ხარისხის უზრუნველყოფა მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ საქმისწარმოების წესს; 

▪ საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის მონიტორინგს.  

პროცესი ციკლური ხასიათისაა. მონიტორინგი ხორციელდება ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის 

შეფასების მიზნით წელიწადში არანაკლებ ორჯერ. კონკრეტული ვადები განისაზღვრება ხარისხის მართვის მენეჯერის 

სამოქმედო გეგმით. მონიტორინგის საფუძველზე გამოვლენილ ხარვეზებში, ნაკლოვანებებში ჩასაღრმავებლად 
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შესაძლოა მონაცემთა შეგროვების მეთოდად დამატებით გამოყენებულ იყოს ინტერვიუ/გამოკითხვა, რადგან გავიგოთ 

მეტი იმის შესახებ, თუ რა საშუალებით არის შესაძლებელი გამოვლენილი პრობლემის დაძლევა, ან აღმოფხვრა. 

შესაბამისი კითხვები (სტრუქტურირებული/არასტრუქტურირებული) მუშავდება საკვლევი საკითხიდან გამომდინარე, 

მას შემდეგ, როცა ამის საჭიროება დადგება.  მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ 

ანგარიში მიეწოდება დირექტორს შემდგომი რეაგირებისთვის. განმეორებითი შეფასების შედეგად ხდება რეაგირების 

შეფასება. 

დამხმარე  პროცესი: პროფორიენტაცია  და კარიერული განვითარება 

პროფორიენტაციისა და კარიერული განვითარება მოიცავს შემდეგ ქვეპროცესებს:  

▪ პროფორიენტაციის ღონისძიებების განსაზღვრას;  

▪ კურსდამთავრებულების კვლევის მეთოდოლოგიას; 

▪ კვლევის შედეგების ანალიზს;  

პროცესი ციკლური ხასიათისაა. ხორციელდება მონაცემების შეგროვება ამავე მექანიზმით გაწერილი 

კურსდამრთავრებულთა კვლევის მეთოდოლოგიის შესაბამისად და ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით. კურსდამრთავრებულთა გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე 

გამოვლენილ ხარვეზებში, ნაკლოვანებებში ჩასაღრმავებლად შესაძლოა მონაცემთა შეგროვების მეთოდად დამატებით 

გამოყენებულ იყოს ინტერვიუ/გამოკითხვა/ფოკუს ჯგუფი, რადგან გავიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ რა საშუალებით 

არის შესაძლებელი გამოვლენილი პრობლემის დაძლევა, ან აღმოფხვრა. შესაბამისი კითხვები 

(სტრუქტურირებული/არასტრუქტურირებული) მუშავდება საკვლევი საკითხიდან გამომდინარე, მას შემდეგ, როცა 

ამის საჭიროება დადგება.  მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ ანგარიში 

მიეწოდება დირექტორს შემდგომი რეაგირებისთვის. კურსდამრთავრებულთა კვლევის შედეგები გამოიყენება 

პროგრამების შემდგომი განვითარებისთვის. 

3. მაკორექტირებელი ქმედებები 

კოლეჯის საქმიანობის შეფასების მიზნით, პროცესების მონიტორინგი, მათი გაზომვა და ინფორმაციის შეგროვება, 

იძლევა მსჯელობის საშუალებას ხარისხის მექანიზმების ეფექტურობის შესახებ. ნებისმიერი გადახრა ფიქსირდება და 

ექვემდებარება ანალიზს. გადახრა, რომელიც შეიძლება კლასიფიცირდეს როგორც შეუსაბამობა (მოთხოვნათა 
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შეუსრულებლობა), საჭიროებს მაკორექტირებელ ქმედებებს, რათა აღმოიფხვრას და თავიდან იქნას აცილებული 

განმეორებითი შეუსაბამობა. ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმით გაწერილი თითოეული პროცესი დაყოფილია 

დაბალ, საშუალო, მაღალ და კრიტიკულ რისკ-ფაქტორად და მინიჭებული აქვს შესაბამისი ქულა. 

კერძოდ:  

▪ დაბალი რისკ-ფაქტორი - 1 ქულა; 

▪ საშუალო რისკ-ფაქტორი - 2 ქულა; 

▪ მაღალი რისკ-ფაქტორი - 3 ქულა; 

▪ კრიტიკული რისკ-ფაქტორი - 4 ქულა.  

  

რისკ-ფაქტორი 

 

დაბალი რისკ- 

ფაქტორი 

 

საშუალო რისკ- 

ფაქტორი 

 

მაღალი რისკ- 

ფაქტორი 

 

კრიტიკული 

რისკ-

ფაქტორი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განვითარება 

   X 

სასწავლო პროცესისორგანიზება    X 

სტუდენტთა  

კორპუსის მართვა 

   X 

სტრატეგიული დაგეგმარება    X 

სტუდენტური სერვისები X    

საბიბლიოთეკო სერვისები  X   

ფინანსური რესურსის მართვა    X 

ადამიანური რესურსების მართვა    X 

მატერიალური რესურსის მართვა    X  
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უსაფრთხოება წესრიგის დაცვა  X   

საზოგადოებასთან ურთიერთობები X    

საქმისწარმოება   X   

პროფორიენტაცია  და კარიერული  

განვითარე  

X    

 

ყურადღება მახვილდება იმ პროცესების შეფასებისას გამოვლენილ შეუსაბამობებზე, რომლებიც შეფასებულია მაღალ 

და კრიტიკულ რისკ-ფაქტორად, ხოლო შემდგომ მან უნდა მოიცვას დაბალი და საშუალო რისკ-ფაქტორები და ერთიან 

ჭრილში შემუშავდეს მაკორექტირებელი ქმედებები, სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებთან მიმართებით. 

შესაბამისად, მაკორექტირებელი ქმედებების დანერგვის პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:  

▪ შეუსაბამობების ანალიზს; 

▪ წარმოქმნილი შეუსაბამობის მიზეზების განსაზღვრას; 

▪ აუცილებელი ღონისძიებების შემუშავებას, რათა წარმოქმნილი შეუსაბამობა არ განმეორდეს; 

▪ აუცილებელი ღონისძიებების დანერგვას, იმ პერსონალის პასუხისმგებლობისა და  

უფლებამოსილების განაწილებით, რომლის კომპეტენციაში შედის აუცილებელი ღონისძიებების  შესრულება; 

▪ შესაბამისი საანგარიშგებო დოკუმენტების (ჩანაწერების) გაფორმებას, შეუსაბამობის აღმოფხვრის  

დემონსტრირებისთვის; 

▪ ეფექტურობის განსაზღვრის მიზნით კოლეჯის უფლებამოსილი პერსონალის მიერ შესრულებული 

მაკორექტირებელი ქმედებების ანალიზს. 

მაკორექტირებელი ქმედებების შემუშავებისა და დანერგვისას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კოლეჯის 

ნორმატიული/მარეგულირებელი დოკუმენტების, შესაბამისი რესურსების, სპეციალისტების კვალიფიკაციის ანალიზს. 

როდესაც განიხილება და ანალიზდება შეუსაბამობის მიზეზები, მაკორექტირებელი ქმედებების შემუშავებისას 

მხედველობაში მიიღება შემდეგი 

ასპექტები:  
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▪ სამიზნე ჯგუფების მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება; 

▪ პერსონალის მომზადება/გადამზადება; 

▪ ფინანსური დანახარჯები, რომლებიც აუცილებელია გამოვლენილი შეუსაბამობის მიზეზების  აღმოსაფხვრელად და 

არსებული შეუსაბამობის განმეორების გამოსარიცხად. მაკორექტირებელი ქმედებები გამოიყენება შეუსაბამობის 

აღმოსაფხვრელად, რომლებიც გამოვლინდება:  

▪ ყოველდღიურ საქმიანობაში; 

▪ შიდა შემოწმებების ჩატარებისას; 

▪ გარე შემოწმებების ჩატარებისას.  

კოლეჯის საქმიანობაში დანერგილი მაკორექტირებელი ქმედებების ეფექტურობის ანალიზი, განიხილება როგორც 

კოლეჯის საქმიანობის გაუმჯობესების საშუალება, ამიტომ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები ასევე 

ექვემდებარება საჭიროების შემთხვევაში გადახედვას და მასში ცვლილებების შეტანას, რადგან მან უფრო ნათელი 

სურათი მოგვცეს კოლეჯის საქმიანობის და ორგანიზაციული დონის შესაფასებლად.  

4. პროგრამების შეფასება  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, ეს არის მოდულების, სასწავლო მიზნების, სწავლის შედეგების,  შესაბამისი 

კრედიტების, სწავლების მეთოდების, შეფასების ფორმებისა და სასწავლო  პროცესის ორგანიზების თავისებურებათა 

ერთობლიობა დაწარმოადგენს პროფესიული სტუდენტებისთვის აკადემიური და ტრანსფერული უნარების გადაცემის 

სტრუქტურირებულ და დაგეგმილ წყაროს. შესაბისად, კოლეჯის მიერ, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების/ 

პროფესიული მომზადება/პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავების დაწყებამდე, ხორციელდება 

ინიციატივების შეფასება, რომლებიც ეხება ახალი პროგრამების დანერგვას და, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს 

კოლეჯის მისიას და სტრატეგიულ მიმართულებებს. პროგრამების შეფასება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:  

▪ პროგრამების დაგეგმვა - ახალი პროგრამების დანერგვის იდეა შეიძლება სხვადასხვა წყაროდან წამოვიდეს. ეს 

შეიძლება იყოს ადმინისტრაციის, პროფესიული სტუდენტების, საზოგადოების, ან სხვა ინსტიტუტების მოთხოვნის 

შედეგი. შესაბამისად, ფასდება ახალი პროგრამების დანერგვის შესაძლებლობა, მისიასთან და სტრატეგიული 

განვითარების გეგმასთან შესაბამისობა. მიზანშეწონილობის დასაბუთება შესაძლოა დაეყრდნოს შრომის ბაზრის 

ანალიზს, დამსაქმებელთა მოთხოვნებს, დაინტერესებულ მხარეთა გამოკითხვის შედეგებს და სხვა.  
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▪ ახალი პროგრამის დამატება/პროექტის შემუშავება - პროგრამული ნაწილის მომზადება, პროგრამის მატერიალური 

და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფა. ფასდება პროგრამის შემუშავების პროცესი კოლეჯის მიერ დადგენილ 

პროცედურებთან მიმართებით.  

▪ პროგრამებში ცვლილებების შეტანა - ფასდებასაგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, 

დამტკიცების, განვითარების, ცვლილებების შეტანის და გაუქმების პროცედურებთან მიმართებით განხორციელებული 

ცვლილებები.  

▪ მიმდინარე შეფასება პროგრამის განხორციელების შემდეგ - ყველა პროგრამა, რომლის განხორციელების უფლებაც 

არის მოპოვებული, ექვემდებარე შეფასებას, კოლეჯის მიერ დადგენილი პროცედურების შესაბამისად. ხარისხის 

უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების მიზანი აგანახორციელოს ღონისძიებები პროგრამების სრულყოფილი, 

ხარისხიანი განხორციელების, სასწავლო პროცესისა და სხვა დამატებითი სტუდენტური სერვისების (მათ შორის 

საბიბლიოთეკო, მატერიალურტექნიკური რესურსების, ადმინისტრაციული პერსონალის მომსახურების 

ეფექტურობისა და სხვა სტუდენტური სერვისების) ხარისხის შესაფასებლად. ასევე, მისი მიზანიაიზრუნოს 

პროგრამის განმახორციელებელი პირების პროფესიული დონის მუდმივ ზრდა-განვითარებაზე და უზრუნველყოს 

სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვაგანვითარება. 

შესაბამისად, ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების ძირითადი  ამოცანებია:  

ა) პროგრამების შინაარსობრივი ასპექტების შეფასება; 

ბ) სწავლა-სწავლების პროცესის მიმდინარეობის ადეკვატურობის დადგენა; 

გ) მოდულის განმახორციელებელი პირების საქმიანობის შეფასება; 

დ) მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის, მასალა-ნედლეულის საკმარისობის, ავთენტურობის შეფასება; 

ე) პროფესიულ სტუდენტთა მიერ კარიერული სერვისებისა და მხარდამჭერი ღონისძიებების შესახებ ინფორმირების 

ხარისხის შეფასება; 

ვ) პრობლემების გამოვლენა, მათი აღმოფხვრის გზების დასახვა და რეკომენდაციების შემუშავება.  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების / მომზადება-გადამზადების პროგრამების განხორციელების შესაფასებლად 

გამოიყენება პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების და პროფესიული განათლების მასწავლებლების/პრაქტიკის 

ინსტრუქტორების/მომზადებაგადამზადების პროგრამის განმახორციელებლების გამოკითხვა, ასევე, სასწავლო 
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პროცესის მიმდინარეობაზე დაკვირვება. მონაცემთა შეგროვების სხვადასხვა მეთოდით მიღებული მონაცემების 

დამუშავებისა და ანალიზის საფუძველზე, მუშავდება ანგარიშები, სადაც მოცემულია სხვადასხვა სახის ინფორმაცია. 

მათ შორის, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მომზადება - გადამზადების პროგრამების შესახებ 

ინფორმაცია, კვლევის მიზანი, კვლევის მეთოდოლოგია, ინტერპრეტაციები, დასკვნები და რეკომენდაციები.  

პროგრამების განვითარების მიზნით, მნიშვნელოვანია მონაცემების რეგულარული დამუშავება, რისთვისაც კვლევები 

დროში განმეორებადია და მთელი დროის განმავლობაში გამოყენებულია ერთი და იგივე შერჩევის სტრატეგია. 

აღნიშნული საშუალებას იძლევა გამოიკვეთოს დროში არსებული მსგავსებები, განსხვავებები და ცვლილებები. 

შესაბამისად, დროში განმეორებადი კვლევა იძლევა სხვადასხვა სასწავლო წლების შედეგების შედარებას, მიზეზ-

შედეგობრივი მიმართებების დადგენასა და დასკვნების გაკეთების უნარს, რათა ნათლად გამოჩნდეს სწავლებისა თუ 

შეფასების პროცესში განხორციელებული ცვლილებების ეფექტი, ან მისი არარსებობა. ხარისხის მართვის მენეჯერი 

კვლევის დაგეგმვაში ჩართულ სხვა მხარეებთან ერთად შეისწავლის და განაზოგადებს პროგრამის განვითარებაში 

დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის და პროგრამების განხორციელების შეფასების მონაცემებს და შედეგად, 

შეიმუშავებს რეკომენდაციებს მათი შემდგომი განვითარებისა და უზრუნველყოფის მექანიზმების დახვეწის მიზნით. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასებისას გამოიყოფა კომპონენტთა ჯგუფი, 

რომელთა ხარისხობრივი მაჩვენებლები, გარკვეული კრიტერიუმების გამოყენებით, შეიძლება ობიექტურად იქნას 

შეფასებული და მიზანდასახულად შეცვლილი (მართული). ეს კომპონენტებია:  

▪ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები; 

▪ სასწავლო მასალები; 

▪ სწავლების მეთოდები; 

▪ სასწავლო პროცესის მართვა და მონიტორინგი.  

ზემოაღნიშნული კომპონენტების გათვალისწინებით, საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების 

შედეგებით მიღებული რეკომენდაციები შეიძლება მდგომარეობდეს 

შემდეგში:  

▪ პროგრამის დახურვა/პროგრამის გაუქმება (ამის საფუძველი შესაძლოა იყოს პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების დაბალი მომართვიანობა, რაც პროგრამის რენტაბელობას აყენებს ეჭქვეშ, პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების დასაქმების დაბალი მაჩვენებელი და სხვა);  
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▪ პროგრამის მნიშვნელოვანი გადამუშავება, რაც იწვევს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

ინფორმირებას;  

▪ პროგრამის უმნიშვნელო გადამუშავება დახვეწის მიზნით (სწავლების მეთოდები, სასწავლო რესურსები, თემატიკა, 

მატერიალური რესურსები);  

▪ სრული შესაბამისობის დადგენა. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პროგრამების შეფასება იყენებს სისტემურ მეთოდებს პროგრამების შესახებ 

მონაცემების შეგროვების, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და კომუნიკაციისთვის, მისი განხორციელების, შედეგების ან 

ზემოქმედების გასაგებად. პროგრამების შეფასება, ეს არის მონაცემების შეგროვება იმის გასაგებად, თუ როგორ  

ხორციელდება პროგრამა, რათა შემდეგ მიღებული შედეგები გამოყენებულ იქნეს სწორი გადაწყვეტილებების 

მისაღებად. პროგრამის შეფასება საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ პასუხი მნიშვნელოვან კითხვებზე პროგრამების 

შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს მათ შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას. პროგრამებისხარისხის, 

ეფექტურობისუზრუნველსაყოფადმნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეების მაღალი ჩართულობა, რადგან  

ჩართულობით იზრდება პერსონალის წევრებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ხარისხი, დაინტერესებულ მხარეთა 

მოსაზრებებების შეჯერებით კი პერსონალი უფრო მეტად უახლოვდება პრაქტიკას და პროფესიულ სტუდენტებს 

ეხმარება ისეთი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებაში, რომლებიც აქტუალურია შრომის ბაზარზე. ხარისხის 

ციკლის ინდიკატორების გათვალისწინებით განხორციელებული პროგრამის შეფასებამ შესაძლოა განაპირობოს 

პროგრამების განვითარებაზე ზრუნვა როგორც საკუთარი შესაძლებლობების ფარგლებში, ასევე, ცენტრისთვის 

წინადადებების ინიცირებების გზით, რაც ხორციელდება კოლეჯის მიერ დადგენილი პროცედურების შესაბამისად.   

4.1 კვლევის მეთოდოლოგია  

კვლევის მიზანი  

პროგრამების შეფასების ფარგლებში კვლევის მიზანია სსიპ კოლეჯის „მოდუსის“ პროფესიული 

სტუდენტებისგან/მსმენელებისგან მოპოვებულ იქნას ცალკეული მოდულების/სწავლის შედეგების 

განხორციელებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია დაკვლევის შედეგად მიღებული შედეგები გამოყენებულ იყოს 

პროგრამების განვითარება/სრულყოფისთვის, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს, კურსდამთავრებულთა დასაქმებას 

და კოლეჯის პოპულარობის ზრდას.  

კვლევის მეთოდი 
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კვლევის ფარგლებში გამოყენებულია შერეული (რაოდენობრივი და თვისებრივი) კვლევის მეთოდი, რათა უფრო 

სრულყოფილად მოხდეს პრობლემის იდენტიფიცირება. 

 

სამიზნე ჯგუფი 

კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს:   

▪ პროფესიული სტუდენტები/მსმენელები; 

▪ პროფესიული განათლების მასწავლებლები/პრაქტიკის ინსტრუქტორები/მომზადება- 

გადამზადების პროგრამის განმახორციელებლები;  

▪ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელები;  

▪ პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები. 

 

შერჩევა 

კვლევის ხარისხი არა მარტო დამოკიდებულია მეთოდოლოგიასა და ინსტრუმენტების შესატყვისობაზე, არამედ 

კვლევაში გამოყენებული შერჩევის სტრატეგიის ადეკვატურობაზე. შერჩევის ზომა დამოკიდებულია განსხვავებული 

ქვეჯგუფების, სტრატების რაოდენობაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეული ქვეჯგუფის შერჩევის ზომა უნდა 

იყოს რეპრეზენტაციული, სტრატიფიცირება ხორციელდება პროგრამების პარამეტრის მიხედვით. შესაბამისად, რაც 

უფრო მეტია სტრატების რაოდენობა, მით უფრო დიდი არის შერჩევა. ამასთანგასათვალისწინებელია რამდენიმე 

ფაქტორი. კერძოდ, შესაძლებელია ზოგიერთმა მონაწილემ დატოვოს კვლევა, არ დააბრუნოს, ან დააბრუნოს 

არასრულად შევსებული ანდა გაფუჭებული კითხვარი. აქედან გამომდინარე, შერჩევის ზომა საჭიროზე მეტი უნდა 

იყოს. პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთაშერჩევისას გამოყენებულიაარაალბათური შერჩევა, ხოლო შერჩევის ტიპად 

- ხელმისაწვდომი შერჩევა. აღნიშნული განპირობებულია იქიდან, რომ იძლევა რესპოდენტებად ყველაზემეტად 

ხელმისაწვდომი ინდივიდების არჩევის შესაძლებლობას. ეს შერჩევა არ არის განკუთვნილი უფრო ფართო 

პოპულაციაზე გენერალიზაციისთვის. თუ პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა რაოდენობა არის მცირე 

(15-20 პროფესიული სტუდენტი/მსმენელი), შესაძლებელია რესპოდენტებად შეირჩეს ყველა სტუდენტი/მსმენელი, ან 

მინიმუმ მათი 80%. პროგრამების განმახორციელებელი პირების, პროგრამის ხელმძღვანელების და პარტნიორი 
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ორგანიზაციების წარმომადგენელთაშერჩევისას გამოყენებულია არაალბათური შერჩევა, ხოლო შერჩევის ტიპად - 

მიზნობრივი შერჩევა. როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, შერჩევა კონკრეტული მიზნისთვის არის არჩეული. შესაბამისად, 

კვლევისთვის მნიშვნელოვანია ყველა განმახორციელებელი პირის ჩართულობა, რადგან იგი მოგვცემს საშუალებას 

მივიღოთ ინფორმაცია იმ ადამიანებისგან, რომლებმაც თავიანთი საქმიანობიდან გამომდინარე ბევრი იციან საკვლევი 

საკითხის შესახებ.  

მონაცემთა შეგროვების მეთოდები 

მონაცემების შეგროვებისთვის გამოყენებულია რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდები. თვისებრივი მეთოდი 

გვაძლევს ინფორმაციას კონტექსტზე, კონკრეტულ ადამიანებსა და გარემოზე, თუმცა მიგნებებს ვერ განვაზოგადებთ, 

რადგან ისინი მხოლოდ იმ კონკრეტულ ადამიანებზე ვრცელდება. რაოდენობრივი მეთოდი კი გვაძლევს რიცხვებით 

გამოხატულ მაჩვენებელს ადამიანთა გარკვეულ რაოდენობაზე. კვლევის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვების შემდეგი 

მეთოდები შეიძლება იქნას გამოყენებული:  

▪ გამოკითხვა; 

▪ ინტერვიუ; 

▪ ფოკუს ჯგუფი; 

▪ დაკვირვება.  

მონაცემთა შეგროვების თითოეული მეთოდის აღწერა  

გამოკითხვა - გამოიყენება სტრუქტურირებული კითხვარი, რომელიც მოიცავს როგორც დახურულ, ასევე ღია კითხვებს 

და შედგება რამდენიმე თემატური ჯგუფისგან. კვლევის ძირითადი ამოცანების შესწავლისთვის დახურული 

კითხვების გამოყენება განპირობებულია   რაოდენობრივი მონაცემების მიღების საჭიროებით, ხოლო ღია კითხვები 

კვლევის მონაწილეებს საკუთარი სიტყვებით - პასუხების აღწერის, ახსნისა და შეფასების საშუალებას აძლევს. 

შესაბამისად, კვლევის მონაწილეები არ არიან შეზღუდულები პასუხების წინასწარ განსაზღვრული კატეგორიებით. 

პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების და პროფესიული განათლების მასწავლებლების/პრაქტიკის 

ინსტრუქტორების/მომზადება-გადამზადების პროგრამის განმახორციელებელთა შემთხვევაში გამოიყენება 

გამოკითხვა.  პროფესიულ სტუდენტებთან სამი ტიპის კითხვარი გამოიყენება. პირველი კითხვარით ფასდება 

მოდულის განმახორციელებელი პირების კომპეტენცია, სასწავლო გარემოს ადეკვატურობა დასაგანმანათლებლო და 

მატერიალური რესურსების ხელმისაწვდომობა, მეორე კითხვარით ფასდება პროფესიულ სტუდენტთა ინფორმირების 
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ხარისხი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტისა და სტუდენტთა მხარდამჭერი ღონისძიებების შესახებ, 

ხოლო მესამე კითხვარით ფასდება საწარმოო პრაქტიკის განხორციელება.    

მსმენელებთან გამოიყენება ერთი ტიპის კითხვარი. პროფესიული განათლების მასწავლებლები, პრაქტიკის 

ინსტრუქტორები, მომზადება გადამზადების პროგრამების განმახორციელებლები აფასებენ პროგრამას, პროგრამის 

დაგეგმვასთან, სასწავლო პროცესის ორგანიზებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, საგანმანათლებლო და მატერიალური 

რესურსების ადეკვატურობასა და ხელმისაწვდომობას, ხოლო საწარმოო პრაქტიკის ფარგლებში პარტნიორი 

ორგანიზაციები აფასებენ პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მიერ გამოვლენილ უნარებს. შესაძლებელია 

სამიზნე ჯგუფებისთვის გამოყენებული იყოს ელექტრონული გამოკითხვა. შესაბამისად, კითხვარის შევსება 

რესპოდენტისთვის მოსახერხებელ დროსა და გარემოცვაში არის შესაძლებელი, რაც საჭიროების შემთხვევაში მას 

ინფორმაციის გადამოწმების და პასუხებზე დაფიქრების შესაძლებლობას მისცემს. თუმცა შესაძლებელია 

რესპოდენტებმა თავი არ შეიწუხონ კითხვარის ზედმიწევნით შევსებით, ან სწორად ვერ გაიგონ კითხვები, რაც ამგვარი 

გამოკითხვის სუსტი მხარეა. ელექტრონული გამოკითხვის შემთხვევაში, რესპოდენტებს ეძლევათ მინიმუმ სამი და 

მაქსიმუმ ერთი კვირა კითხვარის შესავსებად. ინტერვიუ - საჭიროების შემთხვევაში, მის მიზანს წარმოადგენს უფრო 

მეტად ჩავუღრმავდეთ 

საკვლევ საკითხს და გავიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ რა საშუალებით არის შესაძლებელი გამოვლენილი პრობლემის 

დაძლევა, ან აღმოფხვრა. ინტერვიუსთვის კითხვები მუშავდება საკვლევი საკითხიდან გამომდინარე, მას შემდეგ, როცა 

ამის საჭიროება დადგება. 

ფოკუს ჯგუფი - საჭიროების შემთხვევაში, ფოკუს ჯგუფი შედგება პროგრამების ხელმძღვანელებისგან, მოდულის 

განმახორციელებელი პირებისგანან პროფესიული სტუდენტებისგან/მსმენელებისგან. აღნიშნული მეთოდი 

საშუალებას იძლევა მივიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, მოძიებულ იქნას ახალი იდეები მონაწილეთა გამოცდილების 

საფუძველზე და მიღებული ინფორმაცია გამოყენებული იყოს კითხვარებისა და შემდგომი ინტერვენციების 

შესამუშავებლად. კითხვები მუშავდება მას შემდეგ, რაც გამოკითხვის და/ან ინტერვიუს შედეგად გამოიკვეთება 

პრობლემა. 

დაკვირვება - საკონტაქტო საათზე დაკვირვების მიზანს წარმოადგენს იმის ნახვა, თუ რეალურად როგორ მიმდინარეობს 

სასწავლო პროცესი, მოხდეს პროგრამების დანერგვის/განხორციელების მიმდინარეობისას ხარვეზებისა და 

უპირატესობების გამოვლენა, რაც შესაძლებელს გახდის გაკეთდეს გაუმჯობესებისთვის საჭირო დასკვნები და შემდგომ 

განხორციელდეს შესაბამისი  ცვლილებები.დაკვირვება ხორციელდება სტრუქტურირებული კითხვარით წინასწარ  
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განსაზღვრული მონაცემების შეგროვების მიზნით. დასაკვირვებელი პირები უშუალოდ იღებენ მონაწილეობას სწავლა-

სწავლების პროცესში და შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა მიერ 

საკონტაქტო საათებიდან მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ რეალიზებაში. მონაცემთა შეგროვების აღნიშნული 

მეთოდები მიზნად ისახავსმოპოვებულ იქნას ინფორმაცია ყველა სამიზნე ჯგუფიდან და მოძიებულ იქნას ის გზები თუ 

საშუალებები, რომლებიც განაპირობებს და უზრუნველყოფს პრობლემის იდენტიფიცირებას და დაგეგმილი 

ინტერვენციების მეშვეობით პროგრამების განვითარებას. 

ეთიკური მოსაზრებები 

აღნიშნული კვლევის ჩატარების დროს გათვალისწინებულია ეთიკური მოსაზრებები. კერძოდ:  

▪ თითოეულ კვლევის მონაწილეს ნებისმიერ ეტაპზე შეუძლია კვლევაში მონაწილეობაზე უარის თქმა;   

▪ გარკვეული სამიზნე ჯგუფებიდან მიღებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და ანონიმური. 

ვალიდობა და სანდოობა 

მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვების თითოეული მეთოდი იყოს მდგრადი და 

სტაბილური. ამისთვის, შექმნილია ისეთი ინსტრუმენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ზუსტ, რეპრეზენტაციულ და 

რელევანტური მონაცემების მიღებას. არავალიდური მონაცემების მიღებისგან თავის არიდების მიზნით არ არის 

გამოყენებული ორაზროვანი და მიმანიშნებელი კითხვები. ასევე, ვალიდურობის მიზნით ყოველწლიურად 

შესაძლებელია კითხვარის შინაარსისა და კითხვების ფორმულირების დახვეწა. 

4.2 მონაცემთა ანალიზი და რეაგირება 

ხარისხის მართვის მენეჯერი შეისწავლის და აანალიზებს სამიზნე ჯგუფების გამოკითხვისა და დაკვირვების 

მონაცემებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების/მომზადება-

გადამზადების პროგრამების შემდგომი განვითარების მიზნით, წელიწადში ერთხელ. ყოველწლიურად ფასდება 

განხორციელებული პროგრამების მინიმუმ 50%.განხორციელებული კვლევის ანგარიში წარედგინება დირექტორს. 

ხარისხის მართვის მენეჯერის მიერ შემუშავებული ანგარიში განიხილება დირექტორის მოადგილესთან, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერთან/სპეციალისტებთან და პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან/პრაქტიკის 

ინსტრუქტორებთან/მომზადება-გადამზადების პროგრამის განმახორციელებლებთან, რომლებსაც პროგრამების 

განვითარების მიზნით მიეწოდებათ ხარვეზების აღმოფხვრის გზებზე ინფორმაცია.  

5. მტკიცებულებებისვერიფიკაცია 
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შეფასება შესაფასებელი პირის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ცოდნისა და 

უნარების ფლობის დადასტურების პროცესია.მნიშვნელობა არ აქვს, სად ხდება შეფასება, ან რა ფორმით  არის ის 

წარმოდგენილი, შეფასება ყოველთვის მოიცავსპროცესზე დაკვირვებას, შედეგის (პროდუქტის) შეფასებას და 

გამოკითხვას. საიმედოობის მოსაპოვებლად კი, ნებისმიერი სახის შეფასება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

პრინციპებს: 

▪ ვალიდურობას; 

▪ სანდოობას;  

▪ გამჭვირვალობას; 

▪ სამართლიანობას; 

▪ ობიექტურობას.  

შესაბამისად, შეფასების პროცესში შეფასების ინსტრუმენტებისა და მტკიცებულებების შემოწმება არის მექანიზმი იმის 

შესაფასებლად, ხორციელდება თუ არა პროფესიული სტუდენტის შეფასება სტანდარტის მიხედვით, მოწმდება 

მიღებული გადაწყვეტილებების სისწორე და გაკეთებული შეფასებებისობიექტურობა. ამ მიზნით ყოველწლიურად, 

ვერიფიკაციის განხორციელების ვადები განისაზღვრება ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით, ხოლო 

დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით - ვერიფიკაციის ჯგუფ(ებ)ი. ჯგუფს 

საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ხარისხის მართვის მენეჯერი. ვერიფიკაციის ჯგუფში შედიან ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლები, დარგის მასწავლებლები და სპეციალისტები.ჯგუფის წევრები ვალდებული არიან სამ თვეში 

ერთხელ წარუდგინონ დასკვნა ვერიფიკაციის პროცესის ხელმძღვანელს მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობის 

შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია გეგმაში შევიდეს ცვლილება. დარგის სპეციალისტი, რომელმაც 

შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავებაში მიიღო მონაწილეობა, ვერ შეამოწმებს იგივე ინსტრუმენტს. 

ვერიფიკაცია სამი მიმართულებით ხორციელდება:  

▪ შეფასების ინსტრუმენტის ვალიდაცია/ვერიფიკაცია; 

▪ პროცესის ვერიფიკაცია; 

▪ მტკიცებულებების ვერიფიკაცია.  

ვერიფიკაციის პროცესში ჩართული პირები ახორციელებენ შემდეგ ფუნქციებს: 
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▪ ხარისხის მართვის მენეჯერი - ხელმძღვანელობს ვერიფიკაციის პროცესს;  

▪ სასწავლო პროცესის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი-ჩართულია 

ვერიფიკაციის პროცესში, ამოწმებს  შეფასების ინსტრუმენტის მოდულთან შესაბამისობის ტექნიკურ მხარეს და 

ახორციელებს შეფასების ინსტრუმენტის ვალიდაციას პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად;  

▪ პროგრამის ხელმძღვანელი - ჩართულია ვერიფიკაციის პროცესში, ახორციელებს შეფასების ინსტრუმენტის 

ვალიდაციას დარგის სპეციალისტთან ერთად, ამოწმებს შეფასების ინსტრუმენტის მოდულთან შესაბამისობის 

შინაარსობრივ მხარეს და უზრუნველყოფს შეფასების პროცესის გამჭვირვალობას, სამართლიანობას და ობიექტურობას; 

დარგის სპეციალისტი შეიძლება იყოს მოწვეული სხვა დაწესებულებიდან და/ან იყოს ადგილობრივი კადრი მხგავსი 

პროფესიაში სწავლების გამოცდილებით.  

▪ სასწავლო პროცესის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი - უზრუნველყოფს 

შეფასების პროცესის გამჭვირვალობას, სამართლიანობას და ობიექტურობას;  

▪ სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი - ჩართულია ვერიფიკაციის პროცესში, ამოწმებს შეფასების 

ინსტრუმენტის მოდულთან შესაბამისობას და უზრუნველყოფს შეფასების პროცესის გამჭვირვალობას, 

სამართლიანობას და ობიექტურობას;  

▪ საწარმოო და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი-უზრუნველყოფს შეფასების პროცესის გამჭვირვალობას, 

სამართლიანობას და ობიექტურობას; 

 

5.1 ვერიფიკაციის პირველი ეტაპი 

ვერიფიკაციის პირველ ეტაპზე ხორციელდება შეფასების ინსტრუმენტების ვალიდაცია, რისთვისაც პროფესიული 

განათლების მასწავლებელი/პრაქტიკის ინსტრუქტორი შეიმუშავებს შეფასების ინსტრუმენტს დანართი 11-ის 

შესაბამისად, ხოლო დანართი 12-ის შესაბამისად სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი ახდენს 

შეფასების ინსტრუმენტის ტექნიკური და პროგრამის ხელმძღვანელი - შინაარსობრივი  მხარის შემოწმებას. 

ვალიდირებული შეფასების ინსტრუმენტი გამოიყენება შეფასების პროცესში. 

5.2 ვერიფიკაციის მეორე ეტაპი 

ვერიფიკაციის მეორე ეტაპზე ხორციელდება შეფასების პროცესზე დაკვირვება, რათა შეფასდეს შეფასების პროცესის 

გამჭვირვალობა, სამართლიანობა და ობიექტურობა. შეფასების პროცესზე დაკვირვება ხორციელდება შერჩევითად, 
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ადმინისტრაციის წარმომადგენლების და/ან პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ ამავე მექანიზმით გაწერილი 

ფუნციების და დანართი 13-ის შესაბამისად. შეფასების შემდეგ, წერილობითი ან/და პრაქტიკული დავალების 

ფარგლებში შექმნილი პროდუქტი ინახება პროფესიული სტუდენტის ინდივიდუალურ პორტფოლიოში, ხოლო 

პროცესზე დაკვირვების, ზეპირი გამოკითხვის, პრაქტიკული დავალების, ტესტის შეფასების ფურცელი 

წარმოდგენილი უნდა იყოს დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად (დანართი 14) და ინახებოდეს ჯგუფის საერთო 

პორტფოლიოში. პროფესიული სტუდენტებისათვის შეფასების შედეგები ხელმისაწვდომია სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესით განსაზღვრულ ვადებში (5 წლის ვადით)  

5.3 ვერიფიკაციის მესამე ეტაპი / მტკიცებულებების ვერიფიკაციის მეთოდოლოგია 

ვერიფიკაციის მიზანი 

ვერიფიკაციის მიზანს გამოყენებული შეფასების სისტემის სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

შეფასება წარმოადგენს, ანუ ფასდება შეფასების სისტემა უზრუნველყოფს თუ არა ვალიდურობას, სანდოოობას, 

გამჭვირვალეობას, სამართლიანობას და ობიექტურობას. 

დიზაინი და მეთოდი 

ვერიფიკაცია ეყრდნობა უკვე შექმნილ მტკიცებულებებს. არსებული დოკუმენტები/მეორადი მონაცემები გამოსადეგია 

შესასწავლი ფენომენის უფრო თვალსაჩინოდ წარმოდგენისთვის, თუმცა ისინი იმავე დროში გამოვლენილ მთელ რიგ 

სხვა ფაქტორებთან ერთადაა შესწავლილი. აღნიშნული დროში განმეორებადი ანალიზისთვისაც გამოსადეგია, რადგან 

მას შეუძლია აჩვენოს, როგორ ვითარდება სიტუაციები დროთა განმავლობაში. 

შერჩევა/რისკების ანალიზი 

ვერიფიკაციისას არ განიხილება ყველა პროფესიული სტუდენტის მტკიცებულება, თუმცა ხდება საკმარისი 

რაოდენობის ნამუშევრების შერჩევა იმისთვის, რომ მოდულის ფარგლებში დადგინდეს, რამდენად 

ობიექტურიაპროფესიული განათლების მასწავლებლის შეფასება და რამდენად იცავს ის სტანდარტს. შერჩევის 

რაოდენობაზე გავლენას ახდენს რისკ-ფაქტორები. შესაბამისად, რისკ-ფაქტორების ანალიზმა შეიძლება განაპირობოს 

შერჩევის ზომის ზრდა. რისკ-ფაქტორებია:  

▪ დამწყები პროფესიული განათლების მასწავლებელი; 

▪ კოლეჯის ახალი პროფესიული განათლების მასწავლებელი; 

▪ მოდულში პრაქტიკული დავალებების სიმრავლე (3 და მეტი); 
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▪ ერთი ინსტრუმენტით, ერთდროულად შეფასებული 5 და მეტი სწავლის შედეგი; 

▪ ერთი ინსტრუმენტით, ერთდროულად შეფასებული 3-4 სწავლის შედეგი; 

▪ ერთი ინსტრუმენტით, ერთდროულად შეფასებული 1-2 სწავლის შედეგი; 

▪ კოლეჯში მუშაობის რამდენიმეწლიანი (5 წლამდე) გამოცდილების მქონე პროფესიული განათლების მასწავლებელი; 

▪ კოლეჯში მუშაობის მრავალწლიანი (5 წელი და მეტი) გამოცდილების მქონე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი. თითოეული რისკ-ფაქტორი დაყოფილია დაბალ, საშუალო, მაღალ და კრიტიკულ რისკფაქტორად 

და მინიჭებული აქვს შესაბამისი ქულა. კერძოდ: 

▪ დაბალი რისკ-ფაქტორი - 1 ქულა; 

▪ საშუალო რისკ-ფაქტორი - 2 ქულა; 

▪ მაღალი რისკ-ფაქტორი - 3 ქულა; 

▪ კრიტიკული რისკ-ფაქტორი - 4 ქულა.  

იმ შემთხვევაში, თუ რისკ-ფაქტორია დამწყები პროფესიული განათლების მასწავლებელი, ფასდება მის მიერ 

განხორციელებული ყველა მოდულის ფარგლებში მოპოვებული მტკიცებულებები შერჩევის მოცულობის მიხედვით. 

მტკიცებულებები შეირჩევა მარტივი შემთხვევითი პრინციპით საკმარის რაოდენობამდე.  

 

 რისკ-ფაქტორები 

 

მინიჭებული ქულა შერჩევის მოცულობა 

1 კოლეჯშიმუშაობის მრავალწლიანი (5 წელი და მეტი) 

გამოცდილების მქონე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი  

 

1 ქულა მტკიცებულებათა  

50% 

2 ერთი ინსტრუმენტით, ერთდროულად შეფასებული 1-2 

სწავლის შედეგი 

1 ქულა მტკიცებულებათა  

50% 

3 კოლეჯში მუშაობის რამდენიმეწლიანი (5 წლამდე) 

გამოცდილების მქონე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

2 ქულა მტკიცებულებათა  

60% 
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4 ერთი ინსტრუმენტით, ერთდროულად შეფასებული 3-4 

სწავლის შედეგი 

2 ქულა მტკიცებულებათა  

60% 

5 ერთი ინსტრუმენტით, ერთდროულად შეფასებული 5 და 

მეტი სწავლის შედეგი 

3 ქულა მტკიცებულებათა  

70% 

6 მოდულში პრაქტიკული დავალებების სიმრავლე  (3 და მეტი) 3 ქულა მტკიცებულებათა  

70% 

7 კოლეჯის ახალი პროფესიული განათლების მასწავლებელი 3 ქულა მტკიცებულებათა  

70% 

8 დამწყები პროფესიული განათლების მასწავლებლის ფაქტორი 4 ქულა მტკიცებულებათა  

80% 

    

 

არ მოწმდება ყველა პროფესიული სტუდენტის ნამუშევარი, მაგრამ ვერიფიკაციის ჯგუფის მიერ თუ დაფიქსირდა 

სტანდარტთან მიმართებით გარკვეული შეუსაბამობა ან/და ხარვეზი, იზრდება შეფასებისთვის შერჩევის მოცულობა. 

კრიტიკული რისკ-ფაქტორისთვის შერჩეულ მტკიცებულებებში გამოვლენილი შეუსაბამობის ან/და ხარვეზის 

შემთხვევაში, შერჩევის მოცულობა იზრდება 100%-მდე, ხოლო დაბალი რისკ-ფაქტორიდან შემდგომი რისკ-ფაქტორის 

შერჩევის მოცულობამდე. ვერიფიკაცია ხორციელდებაყველაზე მაღალი კოეფიციენტის მქონე რისკ-ფაქტორების 

ჭრილში, შემდგომისმოიცავს დაბალი და საშუალო რისკ-ფაქტორებს და ერთიან ჭრილში აფასებს კოლეჯის მიერ 

გამოყენებულიშეფასების სისტემას სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებთან მიმართებით. 

 

5.4. ვერიფიკაციის დასკვნა და შედეგების განხილვა 

ვერიფიკატორის მიერ მუშავდება ვერიფიკაციის დასკვნა (დანართი 15), რომელშიც ნათლად   იკვეთება, თუ რამდენად 

იყო ან არ იყო პროფესიული სტუდენტის შეფასება ვალიდური, სანდო, გამჭვირვალე, სამართლიანი და ობიექტური. 

იდენტიფიცირებულია ყველა პრობლემური საკითხი.  ვერიფიკატორების მიერ შემუშავებული 

დასკვნებისგანხილვახორციელდებაჩართულ მხარეებთან, რომლებიც ერთობლივად მუშაობენ პრობლემების 

აღმოფხვრის გზებზე და ახორციელებენ შემდგომ ნაბიჯებს შეფასების სისტემის განვითარების მიზნით. საჭიროების 

შემთხვევაში, შესაძლებელია იდენტიფიცირებული შეუსაბამობაგაიწეროს სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ აქტივობად, ან 
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უშუალოდ იდენტიფიცირებული შეუსაბამობიდან გამომდინარე, ცალკე შემუშავდეს გაუმჯობესების 

უზრუნველყოფის გეგმა. ვერიფიკატორების დასკვნების განხილვის შემდეგ, ხარისხის მართვის მენეჯერის მიერ  

მუშავდება ერთიანი ვერიფიკაციის ანგარიში, რომელიც წარედგინება დირექტორს. ვერიფიკაციის დ ასკვნიდან 

გამომდინარე, დირექტორის მოადგილესსასწავლო პროცესის მენეჯერთან ერთად ევალება:  

▪ პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის/პრაქტიკისინსტრუქტორებისთვის დახმარების გაწევა და 

სათანადო კონსულტირებით სწორი მიმართულების მიცემაშეფასების ინსტრუმენტების ავთენტურობის, 

ვალიდურობისა და საიმედოობის კუთხით;  

▪ მასწავლებლების სასწავლო საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი შესაძლებლობების გაძლიერების 

ღონისძიებების დაგეგმვახარისხის მართვის მენეჯერის ჩართულობით;  

▪ თვალყურის დევნება, რომ შემფასებლები იყენებდნენ შეფასების სტანდარტებს ერთნაირად და თანმიმდევრულად.  

ზემოთ აღწერილიდან გამომდინარე, ვერიფიკაციის პროცესი მოიცავს ცხრილი N1-ის შესაბამისად გაწერილ ეტაპებს. 

ეს არის ქმედებები, რომლებიც ნებისმიერი შეფასების ნაწილია და მათი რეკომენდებული თანმიმდევრობით მიყოლა 

მნიშვნელოვანია. ეს იმიტომ, რომ ადრეული ნაბიჯები ქმნის შემდგომი პროგრესის საფუძველს.  

ცხრილი N1 - შეფასების სისტემის ვერიფიკაციის პროცესის ამსახველი ცხრილი  

  
პროცესის ეტაპი/ პასუხისმგებელი/ მონაწილე 

ხ
არ

ი
სხ

ს 

მა
რ

თ
ვი

ს 

მე
ნე

ჯ
ერ

ი
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რ
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რ
ი
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ო

რ
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დ
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ი

 

ი
ნს

ტ
რ

უ
მე
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ი

ს 

შე
მდ

გ
ენ

ელ
ი

 

შე
მფ

ას
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ელ
ი

 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ი

 

პრ
ო

გ
რ

ამ
ი

ს 

ხ
ელ

მძ
ღ

 

დ
აწ

ეს
ებ

უ
ლ

ებ
ი

ს 

ხ
ელ

მძ
ღ

. 

ვერიფიკაციის გეგმის შედგენა         
ვერიფიკაციის სამიზნე ინსტრუმენტის შერჩევა         
ვერიფიკატორების შერჩევა         
ვერიფიკატორების ინსტრუქტაჟი         
შესამოწმებელ მტკიცებულებათა იდენტიფიცირება           
შესამოწმებელი ინსტრუმენტისა და მტკიცებულებების გამოთხოვა         
ინსტრუმენტის შეფასების მიმართულებასთან შესაბამისობის 

დადგენა 
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ინსტრუმენტის შინაარსობრივი შეფასება ვალიდურობის 

თვალსაზრისით 

        

მტკიცებულებათა ფიზიკურად არსებობის შემოწმება         
მტკიცებულებათა მიხედვით შესაფასებელი პირის 

იდენტიფიცირების შესაძლებლობის შემოწმება 

        

მტკიცებულებათა საკმარისობის შეფასება         
მტკიცებულებათა ვალიდურობის შეფასება         
შესაფასებელი პირის წინასწარი 

ინფორმირების მექანიზმის შემოწმება 

        

წინასწარი ინფორმირების ფაქტის 

გადამოწმება მექანიზმის შესაბამისად 

        

შეფასების დროის საკმარისობის შეფასება           
შეფასების გარემოს შესაბამისობის შეფასება         
შეფასებისას გამოსაყენებელი აღჭურვილობის ადეკვატურობის 

შეფასება 

        

შეფასებისას გამოსაყენებელი მასალების და ნედლეულის 

ადეკვატურობის შეფასებ 

        

შეფასების პროცესის ფაქტობრივი გარემოებების შემოწმება         
მტკიცებულებათა შეფასება ობიექტურობის თვალსაზრისით         
ვერიფიკაციის დასკვნის პროექტის შედგენა         
ვერიფიკაციის დასკვნის პროექტის განხილვის ორგანიზება, 

შეთანხმება ფაქტობრივ გარემობებზე   

        

შეთანხმება რეკომენდაციებზე (საჭიროების შემთხვევაში)         
ვერიფიკაციის საბოლოო დასკვნის შედგენა         
რეკომენდაციების შესრულების გეგმის შედგენა (საჭიროების 

შემთხვევაში) 

        

ანგარიშგება რეკომენდაციების შესრულების შესახებ (საჭიროების 

შემთხვევაში) 

        

რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი (საჭიროების 

შემთხვევაში) 
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6. კურსდამთავრებულთა კვლევის მეთოდოლოგია კვლევის მიზანი 

კურსდამთავრებულთა კვლევის მიზანია სწავლის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებულთა ცხოვრებაში 

განვითარებული ცვლილებების შესწავლა. კერძოდ, გავიგოთ თუ როგორ წარიმართა კურსდამთავრებულთა საქმიანობა 

სხვადასხვა მიმართულებით (განათლება, დასაქმება, თვითდასაქმება, უმუშევრობა).  

 

კვლევის მეთოდი  

კვლევის ფარგლებში გამოყენებულია რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, რათა უფრო  სრულყოფილად მოხდეს 

პრობლემის იდენტიფიცირება.  

სამიზნე ჯგუფი 

კვლევის სამიზნე ჯგუფსწარმოადგენსსსიპ კოლეჯის „მოდუსის“ პროგრამების კურსდამთავრებულებები, რომლებიც 

რეგისტრირებულნი არიან სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა ბაზაში. 

შერჩევა 

კვლევის ხარისხი არა მარტო დამოკიდებულია მეთოდოლოგიასა და ინსტრუმენტების შესატყვისობაზე, არამედ 

კვლევაში გამოყენებული შერჩევის სტრატეგიის ადეკვატურობაზე. შერჩევის ზომა დამოკიდებულია განსხვავებული 

ქვეჯგუფების, სტრატების რაოდენობაზე. ამასთან გათვალისწინებელია რამდენიმე ფაქტორი. კერძოდ, შესაძლებელია 

ზოგიერთმა მონაწილემ დატოვოს კვლევა, აქედან გამომდინარე, შერჩევის ზომა საჭიროზე მეტი უნდა იყოს.  

კურსდამთავრებულთა შერჩევისას გამოყენებულია არაალბათური შერჩევა, ხოლო შერჩევის ტიპად - ხელმისაწვდომი 

შერჩევა. აღნიშნული განპირობებულია იქიდან, რომ იძლევა რესპოდენტებად ყველაზე მეტად ხელმისაწვდომი 

ინდივიდების არჩევის შესაძლებლობას. ეს შერჩევა არ არის განკუთვნილი უფრო ფართო პოპულაციაზე 

გენერალიზაციისთვის. თუ პროგრამაზე კურსდამრთავრებულთა რაოდენობა არის მცირე (20 

კურსდამრთავრებულამდე), რესპოდენტებად შეირჩევა ყველა კურსდამრთავრებული, ან მინიმუმ მათი 80%. კვლევა 

ხორციელდება ხარისხის მართვის მენეჯერის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით 

წელიწადში ერთხელ. 

მონაცემთა შეგროვების მეთოდი 
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კვლევის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვებისთვის გამოყენებულია რაოდენობრივი მეთოდი, რადგან ის გვაძლევს 

რიცხვებით გამოხატულ მაჩვენებელს ადამიანთა გარკვეულ რაოდენობაზე. მონაცემთა შეგროვების მეთოდად 

გამოყენებულია გამოკითხვა.  მონაცემთა შეგროვების მეთოდის აღწერა  

გამოკითხვა - გამოიყენება სტრუქტურირებული/სტანდარტიზებული კითხვარი, რომელიც მოიცავს როგორც 

დახურულ, ასევე ღია კითხვებს და შედგება რამდენიმე თემატური ჯგუფისგან. კვლევის ძირითადი ამოცანების 

შესწავლისთვის, დახურული კითხვების გამოყენება განპირობებულია რაოდენობრივი მონაცემების მიღების 

საჭიროებით, ხოლო ღია კითხვები კვლევის მონაწილეებს საკუთარი სიტყვებით - პასუხების აღწერის, ახსნისა და 

შეფასების საშუალებას აძლევს. შესაბამისად, კვლევის მონაწილეები არ არიან შეზღუდულები პასუხების წინასწარ 

განსაზღვრული კატეგორიებით.  კურსდამთავრებულთა კვლევა შესაძლებელია ადმინისტრირებული იყოს 

სატელეფონო ინტერვიუს მეშვეობით. თუ კვლევის სავარაუდო მონაწილეს არ სურს, ან არ შეუძლია პასუხის 

გაცემა, საჭირო მოცულობის შერჩევის შენარჩუნების მიზნით, შესაძლებელია ამ რესპონდენტისშემცვლელთან დარეკვა. 

ასევე, შესაძლებელიაგამოყენებული იყოს ელექტრონული გამოკითხვა. შესაბამისად, კითხვარის შევსება 

რესპოდენტისთვის მოსახერხებელ დროსა და გარემოცვაში არის შესაძლებელი, რაც საჭიროების შემთხვევაში მას 

ინფორმაციის გადამოწმების და პასუხებზე დაფიქრების შესაძლებლობას მისცემს. თუმცა შესაძლებელია 

რესპოდენტებმა თავი არ შეიწუხონ კითხვარის ზედმიწევნით შევსებით, ან სწორად ვერ გაიგონ კითხვები, რაც ამგვარი 

გამოკითხვის სუსტი მხარეა. 

მონაცემთა შეგროვების აღნიშნული მეთოდი მიზნად ისახავს მოძიებულ იქნას ის გზები თუ საშუალებები, რომელიც 

განაპირობებს და უზრუნველყოფს პრობლემის იდენტიფიცირებას და ინტერვენციების მეშვეობით პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების, მომზადებაგადამზადების პროგრამების განვითარებას. 

ეთიკური მოსაზრებები 

აღნიშნული კვლევის ჩატარების დროს გათვალისწინებულია ეთიკური მოსაზრებები. კერძოდ: 

▪ თითოეულ კვლევის მონაწილეს ნებისმიერ ეტაპზე შეუძლია კვლევაში მონაწილეობაზე უარის თქმა;   

▪ კურსდამთავრებულებიდან მიღებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და ანონიმური. 

ვალიდობა და სანდოობა 

მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვების მეთოდი იყოს მდგრადი და სტაბილური. ამისთვის, 

შექმნილია ისეთი ინსტრუმენტი, რომლებიც უზრუნველყოფს ზუსტ, რეპრეზენტაციულ და რელევანტური 
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მონაცემების მიღებას. არავალიდური მონაცემების მიღებისგან თავის არიდების მიზნით არ არის გამოყენებული 

ორაზროვანი და მიმანიშნებელი კითხვები. ასევე, ყოველწლიურად შესაძლებელია კითხვარის შინაარსისა და 

კითხვების ფორმულირების დახვეწა ვალიდურობის მიზნით. 

6.1 მონაცემთა ანალიზი და რეაგირება 

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი ხარისხის მართვის მენეჯერთან ერთადყოველწლიურად 

შეისწავლის და აანალიზებს სამიზნე ჯგუფის გამოკითხვის მონაცემებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების, მომზადებაგადამზადების პროგრამების შემდგომი განვითარების მიზნით. 

განხორციელებული კვლევის შედეგების ანგარიში წარედგინება დირექტორს. შემუშავებული ანგარიში განიხილება 

დირექტორის მოადგილესთან, სასწავლო პროცესის მენეჯერთან და პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებთან/პრაქტიკის ინსტრუქტორებთან/ მომზადება-გადამზადების პროგრამის განმახორციელებლებთან, 

რომლებსაც მიეწოდებათ ინფორმაცია პროგრამების განვითარების მიზნით.  

  

7. დამსაქმებელთა კვლევის მეთოდოლოგია კვლევის მიზანი 

დამსაქმებელთა კვლევის მიზანია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, მომზადება გადამზადების 

პროგრამების განვითარებისა და სრულყოფის მიზნით: 

▪ პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების, კურსდამთავრებულების დასაქმების ან სტაჟირების მიმართ 

დამსაქმებელთა დამოკიდებულებისშესწავლა;   

▪ კოლეჯთან თანამშრომლობის და პროფესიული განათლების მიმართ დამსაქმებელთა ზოგადი დამოკიდებულების 

შესწავლა. 

კვლევის მეთოდი 

კვლევის ფარგლებში გამოყენებულია რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, რათა უფრო სრულყოფილად მოხდეს 

პრობლემის იდენტიფიცირება.  

სამიზნე ჯგუფი 

სასურველ სამიზნე პოპულაციას წარმოადგენს კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების/  მსმენელების და/ან 

კურსდამთავრებულების პოტენციური დამსაქმებლები საქართველოში, ასევე,  ის პარტნიორი 

დაწესებულებები/ორგანიზაციები, სადაც მიმდინარეობს პრაქტიკა. 
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შერჩევა 

კვლევის ხარისხი არა მარტო დამოკიდებულია მეთოდოლოგიასა და ინსტრუმენტების შესატყვისობაზე, არამედ 

კვლევაში გამოყენებული შერჩევის სტრატეგიის ადეკვატურობაზე. სტრატიფიცირება ხორციელდება პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების/მომზადებაგადამზადების 

 

პროგრამების პარამეტრის მიხედვით. პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლების/დამსაქმებლების შერჩევისას 

გამოყენებულია არაალბათური შერჩევა, ხოლო შერჩევის ტიპად - ხელმისაწვდომი შერჩევა. აღნიშნული 

განპირობებულია იქიდან, რომ იძლევა რესპოდენტებად ყველაზე მეტად ხელმისაწვდომი ინდივიდების არჩევის 

შესაძლებლობას. ეს შერჩევა არ არის განკუთვნილი უფრო ფართო პოპულაციაზე გენერალიზაციისთვის. ამასთან, 

ძირითადად ორგანიზაციებში რესპოდენტს წარმოადგენს კადრების შერჩევასა და  

  

რეკრუტირებაზე პასუხისმგებელი პირი (ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი, 

ა.შ.). 

მონაცემთა შეგროვების მეთოდები 

მონაცემების შეგროვებისთვის გამოყენებულია რაოდენობრივი მეთოდი, რომელიც იძლევა რიცხვებით გამოხატულ 

მაჩვენებელს ადამიანთა გარკვეულ რაოდენობაზე.კვლევის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვების მეთოდად 

გამოყენებულია გამოკითხვა.  მონაცემთა შეგროვების მეთოდის აღწერა გამოკითხვა - გამოიყენება 

სტრუქტურირებული კითხვარი, რომელიც მოიცავს როგორც დახურულ, ასევე ღია კითხვებს და შედგება რამდენიმე 

თემატური ჯგუფისგან. კვლევის ძირითადი ამოცანების შესწავლისთვის დახურული კითხვების გამოყენება 

განპირობებულია რაოდენობრივი მონაცემების მიღების საჭიროებით, ხოლო ღია კითხვები კვლევის მონაწილეებს 

საკუთარი სიტყვებით - პასუხების აღწერის, ახსნისა და შეფასების საშუალებას აძლევს. შესაბამისად, კვლევის 

მონაწილეები არ არიან შეზღუდულები პასუხების წინასწარ განსაზღვრული კატეგორიებით.    შესაძლებელია 

დამსაქმებლების და პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენელთა შემთხვევაში გამოყენებული იყოს როგორც 

პირისპირ ინტერვიუს ტექნიკა, ასევე ელექტრონული გამოკითხვა. ელექტრონული გამოკითხვის შემთხვევაში 

კითხვარის შევსება რესპოდენტისთვის მოსახერხებელ დროსა და გარემოცვაშია შესაძლებელი, რაც საჭიროების 

შემთხვევაში მას ინფორმაციის გადამოწმების და პასუხებზე დაფიქრების შესაძლებლობას აძლევს. თუმცა 
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შესაძლებელია რესპოდენტებმა თავი არ შეიწუხონ კითხვარის ზედმიწევნით შევსებით, ან სწორად ვერ გაიგონ 

კითხვები, რაც ამგვარი გამოკითხვის სუსტი მხარეა. 

ეთიკური მოსაზრებები აღნიშნული კვლევის ჩატარების დროს გათვალისწინებულია ეთიკური მოსაზრებები. კერძოდ:  

▪ თითოეულ კვლევის მონაწილეს ნებისმიერ ეტაპზე შეუძლია კვლევაში მონაწილეობაზე უარის

თქმა;  

▪ რესპოდენტებიდან მიღებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და ანონიმური.

ვალიდობა და სანდოობა 

მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის ფარგლებში მონაცემთა შეგროვების გამოყენებული მეთოდი იყოს მდგრადი და 

სტაბილური. ამისთვის, შექმნილია ისეთი ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ზუსტ, რეპრეზენტაციულ და 

რელევანტური მონაცემების მიღებას.  არავალიდური მონაცემების მიღებისგან თავის არიდების მიზნით არ არის 

გამოყენებული  ორაზროვანი და მიმანიშნებელი კითხვები. ასევე, ყოველწლიურად შესაძლებელია კითხვარის 

შინაარსისა და კითხვების ფორმულირების დახვეწა ვალიდურობის მიზნით. 

7.1 მონაცემთა ანალიზი და რეაგირება 

საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი და სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერიხარისხის მართვის მენეჯერთანერთად, 

ყოველწლიურადშეისწავლის და აანალიზებს სამიზნე ჯგუფიდან მიღებულ მონაცემებს და შეიმუშავებს 

რეკომენდაციებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, მომზადება-გადამზადების პროგრამების შემდგომი 

განვითარების მიზნით. განხორციელებული კვლევის შედეგების ანგარიში წარედგინება დირექტორს. შემუშავებული 

ანგარიში განიხილება დირექტორის მოადგილესთან, სასწავლო პროცესის მენეჯერთან და პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებთან/პრაქტიკის ინსტრუქტორებთან/მომზადება-გადამზადების პროგრამის განმახორციელებლებთან, 

რომლებსაც მიეწოდებათ ინფორმაცია პროგრამების განვითარების მიზნით. 

შემოწმების ფორმები იხილეთ დანართების სახით: 16 ელ ფაილი. 



დანართი 1 

შეფასების ინსტრუმენტი-დავალების მოკლე აღწერილობა  

 

 

და ა.შ. 

თითოელი დავალების აღმწერის საფუზველზე დგება შეფასების  შეფასების უწყისები 

 

                                            

 

 

    

 

პროგრამის სახელწოდება  

კვალიფიკაცია  

მოდულლის 

სახელწოდება,  სარეგისტრაციო 

ნომერი 

 

სწავლის შედეგი  

შეფასების მიმართულება   

დავალება  

დავალების მოკლე 

აღწერილობა, შინაარსი 

(გამომდინარე შეფასების 

კრიტერიმებიდან) 

 

 

 

 

შემფასებელი  

დავალების მიცემის თარიღი 
 
 

 

დავალება  1  

საჭირო მტკიცებულებების 

ჩამონათვალი  

 

მტკიცებულება - დანართი N 

 

კრიტერიუმი, რომლსაც მოიცავს ეს დავალება: 

კრიტერიუმის 

მითითება N 

 

ჩამოთვალეთ რა აქტივობა უნდა დაუდასტურდეს  პროფესიულ სტუდენტს, 

  

1.1  

1.2  

დავალება 2   

საჭირო მტკიცებულებების 

ჩამონათვალი  

 

   

 

კრიტერიუმი, რომლსაც მოიცავს ეს დავალება: 

 

კრიტერიუმის 

მითითება N 
ჩამოთვალეთ რა აქტივობა უნდა დაუდასტურდეს  პროფესიულ სტუდენტს,  

2.1  



 

2  

 

შეფასების მტკიცებულების ფორმა (ინსტრუქციით) 

 

საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება  - სსიპ  კოლეჯი “მოდუსი“ 

 

საგანმანათლებლო დაწესებულების 

სახელწოდება:  

სსიპ  კოლეჯი “მოდუსი“ 

საგანმანათლებლო პროგრამა:  

მოდულის სახელწოდება და სარეგისტრაციო 

ნომერი: 

 

სწავლის შედეგი/შედეგები:    

შეფასების მიმართულება:    

შეფასების მტკიცებულება:  

შემფასებლის სახელი, გვარი:    

ჯგუფის N   

შეფასების ადგილი:    

შესაფასებელი პირის სახელი, გვარი:  

შეფასების თარიღი;  

 

1. შეფასების ინსტრუმენტი მოცავს დავალების შინაარსს მტკიცებულების შესაბამისად; 

2. შეფასების ინსტრუმენტში განსაზღვრლი უნდა იყოს  შეფასების დრო და რა შემთხვევაში მიეცემა 

პროფესიულ სტუდენტს დადებითი შეფასება; 

3. შეფასების ინსტრუმენტში უნდა იყოს ჩანაწერი განმეორებით გამოცდაზე სუდენტის უფლების 

შესახებ; 

4. შესრულებულ მტკიცებულებას ხელს აწერს პროფესიული სტუდენტი; 

5. შესრულებულ მტკიცებულებას თან ერთვის შემფასებლის მიერ ხელმოწერილი მოდულის შეფასების 

უწყისი; 

6. კავალიფიკაციის მინიჭების დოკუმენტს თან ერთვის „კომპეტენციების (მოდულების) 

დადასტურების ჯამური უწყისი“ პროგრამის ხელმძღვანელის და სხვა პასუხიმგებელი პირების-

მოდულის მასწავლებლების ხელმიწერით. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



დანართი 2 

 

შეფასების ვალიდაციის ფორმა 

პროგრამის დასახელება :  

შემფასებელი: 

 
 

ვალიდაციაზე 

პასუხისმგებელ

ი  პირი 

 

მოდულის  სახელწოდება 

/სარეგისტრაციო ნომერი/ 

 

შეფასების მიმართულება  

შეფასების ინსტრუმენტი (ინსტრუმენტები) 

შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით: 

წერილობითი გამოკითხვა (მიუთითეთ 

კრიტერიუმის ნომერი) და/ან პრაქტიკული 

დავალება დაკვირვებით (მიუთითეთ 

კრიტერიუმის ნომერი) და/ან პრაქტიკული 

დავალება შედეგი /პროდუქტი (მიუთითეთ 

კრიტერიუმის ნომერი) 

 

კითხვები ვალიდაციისთვის 

 

დიახ 

 

არა 
ნაწილ

ობრივ 

უარყოფითი 

პასუხის 

შემთხვევაში 

დაასაბუთეთ 

1.  
არის თუ არა პროგრამა  და მოდული სიზუსტით 

დაფიქსირებული? 

   
 

2.  დაცულია თუ არა შეფასების  ვადები ?     

3.  
არის თუ არა  მიცემული დრო შესრულებისთვის 

საკმარისი?  

   
 

4.  
არის თუ არა შეფასების მიმართულება სწორად 

მითითებული? 

   
 

5.  
არის თუ არა შეფასების კრიტერიუმი, სიზუსტით 

დაფიქსირებული? 

   
 

6.  
სრულად ასახავს  თუ არა შეფასების 

მტკიცებულება მისაღწევ შედეგს/შედეგებს 

   
 

7.  
პასუხობს  თუ არა მიცემული დავალება 

კონკრეტული  შეფასების მოთხოვნებს?  

   
 

8.  

აღწერილია  შეფასებისთვის საჭირო გარემო და 

პირობები, ტექნიკური აღჭურვილობა, მასალა და 

ინვენტარი? 

   

 

9.  
აღწერილია შეფასების პროცესის პირობები, მაგ: 

თუ როდის შეუძლიათ სახელმძღვანელოებით, 

   
 



დანართი 2 

 

 

 

 

ლექსიკონებით, კალკულატორებით, ინტერნეტით 

და სხვ.  სარგებლობა? 

10.  

არის თუ არა პროფესიული სტუდენტისთვის 

გასაგები რა მტკიცებულება უნდა მოიპოვოს და 

წარადგინოს? 

 

 

 

 

 

 

11.  

დადგენილია ხარვეზების დასაშვები 

ნორმა/შესრულების მინიმალური ხარისხი, თუ რა 

შემთხვევაში შეფასდება შესრულებული სამუშაო 

დადებითად? 

   

 

12.  
შეფასების ინსტრუმენტი მოიცავს ინფორმაციას 

განმეორებითი შეფასების შესაძლებლობის შესახებ 

   
 

13.  არის თუ არა მოპოვებული მტკიცებულება 

დასაბუთებული  და საკამარისი? 

    

შეფასების ინსტრუმენტის შინაარსობრივი ნაწილი დიახ არა 
ნაწილ

ობრივ 
 

1.  შეფასების ინსტრუმენტით განსაზღვრულ 

კითხვათა/დავალებათა შინაარსი ფარავს სწავლის 

შედეგს 

    

2.  შეფასების ინსტრუმენტით განსაზღვრული  

კითხვათა/დავალებათა რაოდენობა საკმარისია 

სწავლის შედეგის დასადასტურებლად 

    

3.  დავალებების შესასრულებლად გამოყოფილი დრო 

საკმარისია დავალების შესასრულებლად 

    

4.  შეფასების ინსტრუმენტში სწორადაა 

განსაზღვრული ხარვეზების დასაშვები 

ნორმა/შესრულების მინიმალური ხარისხი. 

    

შეესაბამება თუ არა   ზოგადად,  დავალება თავის მიზანს? დიახ  არა  

* თუ ფიქსირდება „არა“ და ვალიდაციის განმახორციელებელი  იძლევა რეკომენდაციას გამოსასწორებელ 

ქმედებაზე,  მანამდე სანამ დავალების მოკლე აღწერილობა   გაიცემა.  შემფასებელი და ვალიდაციაზე 

პასუხისმგებელი პირი  ადასტურებს დოკუმენტს ხელმოწერით. 



დანართი 3 

Page 1 of 3 

 

საკონტაქტო საათზე დასწრების კითხვარი 

 

საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება:  სსიპ  კოლეჯი  ,,მოდუსი“ 

პროგრამის დასახელება:   

მოდულის დასახელება:  

საკონტაქტო საათის ფორმატი:   (თეორია/პრაქტიკა) 

საკონტაქტო საათებზე დასწრების თარიღი და დრო:   

მასწავლებელი:                                                                          

ჯგუფში სტუდენტთა რაოდენობა: ____ მეცადინეობაზე სტუდენტთა რაოდენობა: ----- 

საკონტაქტო საათის მახასიათებლები 
შეფასება/მიზანთან შესაბამისობა 

შეესაბამება არ შეესაბამება  ნაწილობრივ შეესაბამება 

1. საკონტაქტო საათის  თემის შესაბამისობა წინასწარ გაწერილ 

კალენდარულ/გაკვეთილის  გეგმასთან   

 

 

 

კომენტარი:  

 

2. გაკვეთილის სტრუქტურის შესაბამისობა  გაკვეთილის მიზანთან 

(საორგანიზაციო ეტაპი, აქცენტი წინარე ცოდნაზე, მასალის 

შესწავლა/ახალი უნრების ათვისება;  სწავლის 

შედეგებისგანმტკიცება;  რეფლექსია) 

  

 

 

 

 

 

კომენტარი:  

3. პროფესიული განათლების მასწავლებელის მიერ მეცადინეობის 

პროცესში გამოყენებული მეთოდებისა და აქტივობების      

შესაბამისობა   საწავლების მიზანთან  და      რეგულირება 

  

 

 

 

 

კომენტარი:   

4. რეალურად დახარჯული დროის შესაბამისობა მოდულის 

ჩანაწერებთან 
   

კომენტარი:  

5. პროფესიულ სტუდენტთა ჩართულობა და აქტიურობა სწავლის 

პროცესში 
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კომენტარი:  

6. სტუდენტთა ინდივიდუალური საჭიროებების ხელშეწყობა (მათ 

შორის სსსმ სტუდენტების) 
   

კომენტარი:  

7. სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა სასწავლო მასალებით და 

საგანმანათლებლო რესურსებით 

 

 
  

კომენტარი:   

 

8. სასწავლო გარემოს შესაბამისობა სწავლების მიზანთან 

 
   

კომენტარი:   

9. გაკვეთილის გარემო, კლიმატი, ატმოსფერო, მასწავლებელი 

ახდენს სტუდენტის მოტივირებას 

 

   

კომენტარი.  

10. სწავლის შედეგების განმტკიცება, მასწავლებელი გაკვეთილის 

ბოლოს ახორციელებს უკუკავშირს სტუდენტებთან 

 

   

კომენტარი:   

 

11. მასწავლებლის ზოგადი სახე,  საკომუნიკაციო უნარები, 

მასწავლებელი ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულობას. 

 

   

კომენტარი:  

 

 

 

 

 

 

პროფესიული მასწავლებლის კომენტარი: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ხელმოწერა (თარიღით):                                                                                                     

დამკვირვებლის  კომენტარი: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ხელმოწერა (თარიღით):   



კითხვარი მასწავლებლისათვის სასწავლო პროცესის ხარისხთან დაკავშირებით                         დანართი 4; 

 

 

 

გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გამოკითხვაში. გამოკითხვა მიზნად ისახავს სწავლების პროცესის მონიტორინგის ფარგლებში პრობლემების 
იდენტიფიცირებას სწავლების შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით. თქვენი პასუხები, შენიშვნები და კომენტარები ჩვენთვის ძალიან 
მნიშვნელოვანია.  
 

N კითხვები დიახ ნაწილობრ

ივ 

არა მიჭირს 

პასუხის გაცემა 

კომენტარი 

1.  იცნობთ თუ არა სრულად აღნიშნულ მოდულურ პროგრამას?      

2.  გაქვთ თუ არა თქვენი მოდულის ანალოგიური სწავლის 

შედეგების მქონე კურსის სწავლების გამოცდილება? 

     

3.  პირადად მონაწილეობდით თუ არა  სასწავლო გეგმის 

შემუშავების პროცესში? 

     

4.  პირადად მონაწილეობდით თუ არა კალენდარული გეგმის 

შემუშავების პროცესში?  

     

5.  მოახდინეთ თუ არა სასწავლო გეგმის ადაპტირება სსსმ 

სტუდენტების საჭიროებებისთვის? 

     

6.  მისაღებია თუ არა მოდულის სტრუქტურა?      

7.  გასაგებია თუ არა მოდულის შინაარსი?      

8.  საჭიროებს თუ არა მოდულის ნაწილები დამატებით 

დაკონკრეტებას/განმარტებას? 

     

9.  თქვენის აზრით, სწორადაა განსაზღვრული მოდულის გავლის 

წინაპირობები?  

     

10.  სრულად გაითვალისწინეთ თუ არა მოდულის დამხმარე 

ჩანაწერები კალენდარული  გეგმის შემუშავებისას? 

     

11.  შეესაბამება თუ არა რეკომენდებული თემატიკა მისაღწევ      

საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება  

პროგრამის დასახელება   

მოდულის დასახელება   

კრედიტების რაოდენობა   

მასწავლებლის სახელი და გვარი , საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

 



კითხვარი მასწავლებლისათვის სასწავლო პროცესის ხარისხთან დაკავშირებით                         დანართი 4; 

 

სწავლის შედეგებს? 

12.  თვლით თუ არა, რომ საჭიროა მოდულის თემატიკის შეცვლა 

დამატება ან შემცირება? 

     

13.  სრულად გაითვალისწინეთ თუ არა მოდულის დამხმარე 

ჩანაწერები შეფასების დაგეგმვისას? 

     

14.  რამდენად შეესაბამება რეკომენდირებული სწავლების 

მეთოდები მისაღწევ სწავლის შედეგებს? 

     

15.  რამდენად შეესაბამება მტკიცებულებები  დასადასტურებელ 

სწავლის შედეგებს? 

     

16.  ადეკვატურია თუ არა მოდულის საათების ჯამური რაოდენობა 

დაგეგმილი სწავლის შედეგების მისაღწევად?  

     

17.  არის თუ არა უზრუნველყოფილი თქვენი მოდული საჭირო 

აღჭურვილობით და ინვენტარით? 

     

18.  არის თუ არა უზრუნველყოფილი თქვენი მოდული საჭირო 

მასალებითა? 

     

19.  არის თუ არა უზრუნველყოფილი თქვენი მოდული 

საგანმანათლებლო რესურსებით (სახელმძღვანელოები, 

ინტერნეტრესურსები) 

     

20.  მოდულური სწავლების ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, ხომ 

არ საჭიროებთ რაიმე საკითხებზე დამატებით ტრეინინგს/ 

კონსულტირებას? 

     

       

შემოგვთავაზეთ სარეკომენდაციო წინადადებები პროგრამის დამატებით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე. 

საჭიროების შემთხვევაში, წარმოადგინეთ დამატებითი კომენტარი, წინადადებები: 

 

 
კითხვარის შევსების თარიღი:  ._______________________ 

 

 

მასწავლებლის ხელმოწერა: _____________________ 
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გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გამოკითხვაში.  
გამოკითხვა ანონიმურია და მიზნად ისახავს სწავლების პროცესში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირების და სწავლების 
შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით. თქვენი პასუხები, შენიშვნები და კომენტარები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.  
გთხოვთ აღნიშნოთ თქვენთვის მისაღები პასუხი.  უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ გააკეთოთ კომენტარი/რეკომენდაცია, 

ან დააზუსტოთ შენიშვნის გრაფაში თქვენი მოსაზრება 

 

№  კითხვები დიახ ნაწილ

ობრივ 

არა მიჭირს 

პასუხის 

გაცემა 

შენიშვნა 

პროფესიული სტუდენტის ინფორმირება  

1.  პროფესიული განათლების მასწავლებელმა მომაწოდა 

ინფორმაცია მოდულური სწავლების შესახებ  

   

 

  

2.  გავეცანი მოდულის   სწავლის შედეგებს      

3.  გავეცანი შესრულების კრიტერიუმებს      

4.  გამაცნეს თუ როგორ მოხდება ჩემი მიღწევების შეფასება 

მოდულის/პროგრამის ფარგლებში 

     

5.  ვფიქრობ, რომ მოდულის/პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის 

შედეგები გამომადგება მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში 

     

საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება  

პროგრამის  დასახელება   

თქვენი ასაკი  

სქესი .   მდედრობითი             მამრობითი                                    

მოდულის განმახორციელებელი 

პირის/პირები 
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6.  ვიცნობ მთლიანობაში მოდულურ სასწავლო პროგრამას და შესაბამის 

სასწავლო გეგმას. 

     

რეკომენდაცია/კომენტარი  

 

 

 

სასწავლო პრცესის შეფასება  

7.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი/მასწავლებლები გასაგებად 

ხსნიან მასალას 

     

8.  სწავლის პროცესში ვიღებ საჭირო დახმარებას და კონსულტაციას       

9.  სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაცია (სასწავლო 

ცხრილები, შეფასება, მობილობა) ხელმისაწვდომი და საჯაროა. 

     

10.  პროფესიული განათლების საგაკვეთილო  პროცესი  მიმდინარეობს 

დინამიურად და ჩემთვის საინტერესოდ - პროფესიულ სტუდენტებს 

აქვთ შესაძლებლობა დასვან კითხვები და მონაწილეობა მიიღონ 

დისკუსიებში 

     

11.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეკითხვებს პასუხობს 

ამომწურავად 

     

12.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი იყენებს მაგალითებს და 

ილუსტრაციებს მასალის ნათლად გადმოსაცემად 

     

13.  მოდულზე გათვალისწიმებული საათები საკმარისია პრაქტიკული 

უნარების დასაუფლებლად 

     

რეკომენდაცია/კომენტარი  

 

 

 

რესურსები და სასწავლო გარემო   
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14.  სასწავლო რესურსები სახელმძღვანელოები/ინტერნეტ-რესურსები 

ჩემთვის ხელმისაწვდომია 

     

15.  გესაჭიროებათ თუ არა საგაკვეთილო პროცესის გამარტივება      

16.  შემოთავაზებული სასწავლო რესურსები (სახელმძღვანელოები, 

ინტერნეტ-რესურსები)  აკმაყოფილებს ჩემს სასწავლო საჭიროებას. 

     

17.  სასწავლო ტექნიკური აღჭურვილობა საკმარისია სასწავლო შედეგით 

გათვალისწინებული კომპეტენციის გამომუსავებისთვის 

     

18.  სასწავლო მასალები  საკმარისია მოდულის სწავლებისათვის      

რეკომენდაცია/კომენტარი 

 

 

 

19.  სასწავლო აუდიტორიები (ლაბორატორიები, სახელოსნოები) 

მოდულის მიზნების შესაბამისადაა აღჭურვილი 

     

რეკომენდაცია/კომენტარი  

 

 

 

სტუდენტური სერვისების ეფექტიანობის შეფასება  

20.  იცნობთ თუ არა პროფესიული სტუდენტური კავშირის დებულებას       

21.  გაქვთ თუ არა კომუნიკაცია  კოლეჯის ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებღან  

     

22.  სასწავლო პროცესის გარდა გქონიათ თუ არა შემოთავაზება კოლეჯის 

სხვა ღონისძიებებში/აქტივობებში ჩართვის თაობაზე 

     

23.  მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა  სტუდენტურ აქტივობებში,      

 თუ კი - ჩამოთვალეთ 
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24.  განხორციელებულა  თუ არა რომელიმე თქვენი შეთავაზება/ 

ინიციატივა  

     

25.  გაუწევდით თუ არა თქვენს მეგობრებს სსიპ კოლეჯ - მოდუსში 

სწავლის რეკომენდაციას. 

     

 თუ კი  - დაასახელეთ, თუ არა - დაასახელეთ მიზეზი 
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      ქვემოთ წარმოდგენილი კითხვარის მიზანია, გავიგოთ თქვენი აზრი მოდულური სწავლების 

და ცალკეული მოდულების შესახებ. კვლევის ფარგლებში, თქვენი შეფასებები არის 

კონფიდენციალური, ის მხოლოდ კვლევის ჯგუფის მიერ იქნება გამოყენებული შეჯამებული 

სახით, ხარვეზების გამოსავლენად, პროგრამისა და სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად და 

ახალი სამოქმედო ინსტრუქციების შესაქმნელად. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ კითხვარში 

მოცემულ ყველა შეკითხვას და რაც შეიძლება ზუსტი, გულახდილი პასუხები გასცეთ. 

გახსოვდეთ, რომ კითხვარში არ არის სწორი და არასწორი პასუხები. მნიშვნელოვანია მხოლოდ 

თქვენი აზრის დაფიქსირება. ამიტომ, უპასუხეთ დასმულ კითხვებს ისე, როგორც თქვენ 

მიგაჩნიათ სწორად. შეკითხვის გასწვრივ უნდა მონიშნოთ თქვენ მიერ არჩეული პასუხის 

ვარიანტი. თუკი პასუხის მონიშვნისას შეცდომა დაუშვით, გადახაზეთ შეცდომა და მონიშნეთ ის 

ვარიანტი, რომელიც თქვენ პასუხს შეესაბამება. 
წინასწარ გიხდით მადლობას კითხვარის შევსებისა და აზრის გაზიარებისთვის! 
 

                                    პროფესიული მასწავლებლის საქმიანობის შეფასების კითხვარი 
 
პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამა    __________________________________ 

მოდული:    --------------------------------------------- 

ასაკი და სქესი:   ----------                                       ❑მამრობითი     ❑ მდედრობითი 

 

 

1.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი   

(სახელი, გვარი) 
 

დიახ არა ნაწილ

ობრივ 

მიჭირს 

პასუხის 

გაცემა 

კომენტა

რი 

2.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი 
ყოველთვის დროზე მოდის ლექციებზე და 
დათქმულ შეხვედრებზე 

     

3.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

კარგადაა მომზადებული თითოეული 

მეცადინეობისათვის? 

     

4.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

იყენებს მაგალითებს და ილუსტრაციებს 

მასალის ნათლად გადმოსაცემად 

     

5.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

საინტერესოდ ხსნის მასალას 

     

6.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

შეკითხვებს პასუხობს ამომწურავად და 

გასაგებად? 

     

7.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რათა 

დარწმუნდეს, რომ სტუდენტებს ესმით კურსის 

ძირითადი იდეები? 

     

8.  პროფესიულ სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა 

დასვან კითხვები და მონაწილეობა მიიღონ 

დისკუსიებში? 

     

9.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

მზადაა დამატებითი კონსულტაციები ჩაატაროს 

პროფესიულ სტუდენტებთან სწავლის 

შედეგების მიღწევისა თუ გაუმჯობესების 
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დამატებითი ინფორმაცია, რომელსაც არ მოიცავს კითხვარი:------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

თარიღი:  ----------------------------------------------- 
 

მიზნით? 
10.  პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

ყოველთვის ცდილობს პროფესიული 

სტუდენტის მოტივირებას. 

     

11.  მასწავლებელი თანმიმდევრულად მიყვება 

მოდულში განსაზღვულ პროგრამის თემატიკას. 

     

12.  მასწავლებელი ახალი დავალების ახსნისას 

თავად ახდენს პრაქტიკული დავალების 

დემონსტრირებას. 

     

13.  მასწავლებელი გვასწავლის/გვავალებს 

კონკრეტული საკითხის შესახებ დამატებითი 

ინფორმაციის მოძიებას ინტერნეტისა და სხვა 

წყაროების გამოყენებით. 

     

14.  პროფესიული განათლების მასწავლებელმა 

გაგვაცნო საგანმანათლებლო პროგრამა და 

შესასწავლი მოდული. 

     

15.  გავეცანი, თუ როგორ მოხდება მოდულის 

გავლისას ჩემი მიღწეული შედეგების 

დადასტურება. 

     

16.  ლექციებისა და პრაქტიკული 

(ლაბორატორიული) მეცადინეობების ფორმა და 

შინაარსი შესაბამისობაშია ერთმანეთთან? 

     

17.  ვფიქრობ, გარკვეული საკითხები/თემები 

სასწავლო პროგრამაში არ უნდა იყოს, რადგან 

პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას ის არ 

გამოგვადგება, დააკონკრეტეთ კომენტარში 

     

18.  შეესაბამება მოდულის ფარგლებში მიღწეული 

შედეგები თქვენს მოლოდინებს? 

     

19.  მასწავლებელი თანამშრომლობს და 

დამოუკიდებელ აზროვნებას   

     

20.  მასწავლებელი იცავს პროფესიული ეთიკის 

ნორმებს 

     

21.  მასწავლებლის მიერ დაგეგმილი გაკვეთილი არის       

22.  შეფასების მეთოდი      

23.  მასწავლებელი მზად არის შეკითხვებისთვის      

24.  მასწავლებლის  მეტყველება      

25.  ახალ ან გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში 

მასწავლებლის რეაქცია 

     

26.  სასწავლო მასალა, რომელსც მასწავლებელი 

იყენებს (სახელმძღვანელოები) 

     

27.  ჩემი აზრით, მასწავლებელი არის      
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კითხვარი მასწავლებლისათვის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობის შესახებ 
 

 
 

გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გამოკითხვაში. გამოკითხვა მიზნად ისახავს სწავლების პროცესის მონიტორინგის ფარგლებში პრობლემების 
იდენტიფიცირებას მისი შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით.  კითხვარი სრულიად ანონიმურია, თქვენი პასუხები, შენიშვნები და 
კომენტარები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 
 

N კითხვები დიახ არა მიჭირს 

პასუხის 

გაცემა 

შენიშვნა 

1.  იცნობთ თუ არა თქვენს უშაუალო ხელმძღვანელს კოლეჯის 

ადმინისტრაციიდან? 

    

2.  ვის მიმართავთ სასწავლო პროცესში დახმარებისთვის ყველაზე ხშირად?      

3.  მიგიმართავთ თუ არა სასწავლო პროცესის მენეჯერისთვის მიმდინარე წელს 

და რა საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

4.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით?-აღწრეთ     

  

 

5.  მიგიმართავთ თუ არა სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის  მენეჯერისთვის 

მიმდინარე წელს და რა საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

6.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით?-აღწრეთ     

  

7.  მიგიმართავთ თუ არა ხარისხის მართვის მენეჯერისთვის მიმდინარე წელს  

და რა საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

8.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით?- აღწრეთ     

  

 

9.  მიგიმართავთ თუ არა სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის  

სპეციალისტსთვის  მიმდინარე წელს და რა საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

10.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     
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11.  მიგიმართავთ თუ არა ინკლუზიური განათლების  სპეციალისტსთვის 

მიმდინარე წელს  და რა საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

12.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ      

  

 

13.  მიგიმართავთ თუ არა კოლეჯის იურისტისთვის მიმდინარე წელს  და რა 

საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

14.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

  
 

15.  მიგიმართავთ თუ არა სტუდენტური სერვისების   მხარდაჭერის 

სპეციალისტსთვის მიმდინარე წელს  და რა საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

16.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

  

 

 

17.  მიგიმართავთ თუ არა HR მართვისა და საქმისწარმოების მენეჯერისთვის  

მიმდინარე წელს  და რა საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

18.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

 

 

 

19.  მიგიმართავთ თუ არა საერთაშორისო პარტნიორობის   განვითარების 

მენეჯერისთვის მიმდინარე წელს და რა საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

20.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

  

 

21.  მიგიმართავთ თუ არა IT სპეციალისტისთვის მიმდინარე წელს და რა 

საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

22.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

  

 

23.  მიგიმართავთ თუ არა ფაბლაბის მენეჯერისთვის მიმდინარე წელს და რა 

საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 
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24.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

  

 

25.  მიგიმართავთ თუ არა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერისთვის 

მიმდინარე წელს და რა საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

26.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

  

 

27.  მიგიმართავთ თუ არა კოლეჯი მოდუსის დირექტორის მოადგილისთვის 

ეკონომიკურ დარში  მიმდინარე წელს და რა საკითხზე (დაწერეთ 

შენიშვნაში) 

    

28.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

  

 

29.  მიგიმართავთ თუ არა ბუღალტრისთვის მიმდინარე წელს და რა საკითხზე 

(დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

30.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

  

 

    

31.  მიგიმართავთ თუ არა შესყიდვების მენეჯერისთვის მიმდინარე წელს და რა 

საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

32.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

33.   

 

34.  მიგიმართავთ თუ არა  მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფისა და 

საწყობის მენეჯერისთვის მენეჯერისთვის მიმდინარე წელს და რა 

საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 

    

35.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

  

 

36.  მიგიმართავთ თუ არა ლოჯისტიკის სპეციალისტისთვის მიმდინარე წელს 

და რა საკითხზე (დაწერეთ შენიშვნაში) 
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37.  კმაყოფილი ხართ მიღებული მომსახურებით? - აღწრეთ     

  

 

38.  გაუწევთ თუ არა რეკომენდაციას თქვენს კოლეგებს, რომ იმუშაონ კოლეჯში? 

 

    

39.  მოგწონთ თუ არა სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა, თუა არა რას 

შეცვლიდით -აღწერეთ 

    

40.  დაასახელეთ ადმინისტრაციის თანამშრომელი, ვინც, თქვენი აზრით, გამოირჩევა მაღალი კვალიფიკაციით, (დაასაბუთეთ 

მაგალითით) 

 

41.  დაასახელეთ ადმინისტრაციის  თანამშრომელი, ვინც, თქვენი აზრით, გამოირჩევა  პასუხისმგებლობით (დაასაბუთეთ 

მაგალითით) 

 

42.  დაასახელეთ ადმინისტრაციის თანამშრომელი, ვინც, თქვენი აზრით, გამოირჩევა შრომისმოყვარეობით (დაასაბუთეთ 

მაგალითით) 

 

43.  

 

 

დაასახელეთ ადმინისტრაციის  თანამშრომელი, ვინც, თქვენი აზრით, გამოირჩევა საქმისადმი გულგრილი დამოკიდებულებით 

(დაასაბუთეთ მაგალითით) 

 

44.  დაასახელეთ ადმინისტრაციის  თანამშრომელი, ვინც, თქვენი აზრით, გამოირჩევა კარგი  და/ან ცუდი კომუნიკაციით 

(დაასაბუთეთ მაგალითით) 

  

45.  დაასახელეთ ადმინისტრაციის  თანამშრომელი, ვინც, თქვენი აზრით, არღვევს ეთიკის კოდექსს მასწავლებლებთან ან 

სტუდენტებთან ურთიერთობაში (დაასაბუთეთ მაგალითით) 

 

46.  დაასახელეთ და აღწერეთ ერთი ყველეზე გამორჩეული ქმედება (დადებითი ან უარყოფითი) ადმინისტრაციის თანამშრომლის 

მხრიდან.  

 

კითხვარის შევსების თარიღი:  ._______________________ 

 

 

 



პროგრამის სახელწოდება 

მოდული/სწავლის შედეგი 

შემფასებელი 

შეფასების პერიოდი 

ვერიფიკატორი 

ვერიფიკაციის ჩატარების პერიოდი 

შეფასების სისტემა ვალიდურია, თუ გამოყენებული შეფასების ინსტრუმენტი რელევანტურია იმ სწავლის შედეგის დადასტურებისათვის, 

რაც ფასდება. ასევე, შეფასების გამოყენებული ინსტრუმენტი იძლევა სწავლის შედეგის შეფასების შესაძლებლობას ყველა კრიტერიუმის 

მიხედვით. 

 შეფასების 

ინსტრუმენტი 

შეფასების 

ინსტრუმენტის 

შესწავლა 

სპეციალისტის 

მიერ 

შეფასების გამოყენებული 

ინსტრუმენტი არის  მოდულით 

განსაზღვრული შეფასების 

მიმართულების შესაბამისი. 

შეფასების 

ინსტრუმენტის 

შესწავლა დარგის 

შეფასების ინსტრუმენტის 

შინაარსი სრულფასოვნად 

აფასებს შესაფასებელ სწავლის 

შედეგებს, მოდულით 
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სპეციალისტის 

მიერ 

დადგენილი ყველა 

კრიტერიუმის მიხედვით.  

შეფასების სისტემა სანდოა, თუ განხორციელებული შეფასების შედეგები გამყარებულია სათანადო მტკიცებულებებით. 

შეფასების 

მტკიცებულება 

მტკიცებულებათა 

შესწავლა 

სპეციალისტის 

მიერ 

თითოეული შეფასებული 

პირისთვის არსებობს ყველა 

სწავლის შედეგისთვის 

მტკიცებულება. 

მტკიცებულებათა 

შესწავლა 

სპეციალისტის 

მიერ 

მტკიცებულება ავთენტურია, 

ანუ შესაძლებელია 

შესაფასებელი პირის 

იდენტიფიცირება. 

მტკიცებულებათა 

შესწავლა  დარგის 

სპეციალისტის 

მიერ 

მტკიცებულება საკმარისია, ანუ 

მტკიცებულების მიხედვით 

შესაძლებელია დარწმუნება, 

რომ დავალება ყველა 

კრიტერიუმს შეესაბამება. 

მტკიცებულებათა 

შესწავლა  დარგის 

სპეციალისტის 

მიერ 

მტკიცებულება ვალიდურია, 

ანუ ასახავს იმას, რაც უნდა 

შეფასებულიყო. 



შეფასების სისტემა გამჭვირვალეა, თუ შეფასების პროცესი და დადასტურების პირობები, მოთხოვნები, ასევე შეფასების შესახებ სხვა 

საჭირო ინფორმაცია წინასწარ არის ცნობილი ყველა შესაფასებელი პირისათვის. 

შეფასების 

პროცესი 

შეფასების 

რეგულაციის 

ან/და  შეფასების 

ინსტრუმენტის 

შესწავლა 

რეგულაცია ითვალისწინებს 

შეფასების შესახებ 

შესაფასებელი პირის წინასწარი 

ინფორმირების მექანიზმს. 

შეფასებული 

პირის 

ინტერვიუირება, 

სხვა 

მტკიცებულება 

წინასწარი ინფორმირება 

ხორციელდება იმგვარად, რომ 

არსებობს ამისი მტკიცებულება. 

შეფასებული 

პირის 

ინტერვიუირება 

წინასწარი ინფორმირება 

ხორციელდება გონივრული 

ვადების გათვალისწინებით და 

ფორმით, რათა სტუდენტმა 

შეძლოს ამ ინფორმაციის 

გამოყენება. 

შეფასებული 

პირის 

ინტერვიუირება 

წინასწარი ინფორმირება 

ხორციელდება გონივრული 

ვადების გათვალისწინებით, 

რათა სტუდენტმა შეძლოს 

შეფასების პროცესისათვის 

ტექნიკური მომზადება. 



შეფასებული 

პირის 

ინტერვიუირება 

რეგულაციით 

გათვალისწინებული მექანიზმი, 

სტუდენტის წინასწარი 

ინფორმირების თაობაზე, 

პრაქტიკულად ხორციელდება. 

შეფასების სისტემა სამართლიანია, თუ შეფასების პროცესი ორგანიზებულია იმგვარად, რომ ის საშუალებას აძლევს შესაფასებელ პირს 

დაადასტუროს მიღწეული სწავლის შედეგები (მათ შორის შეფასების დრო, შეფასების გარემო, გამოყენებული მასალები, აღჭურვილობა 

და სხვა პირობები). ასევე, შეფასებისას ყველა ერთნაირ პირობებში იქნა ჩაყენებული. 

 შეფასების 

პროცესი 

შეფასების 

ინსტრუმენტის 

შესწავლა 

(პირობების 

ნაწილში) დარგის 

სპეციალისტის 

მიერ 

შეფასებისათვის გამოყოფილი 

დრო საკმარისია. 

შეფასების 

ინსტრუმენტის 

შესწავლა 

(პირობების 

ნაწილში) დარგის 

სპეციალისტის 

მიერ 

შეფასება შესაბამის გარემოშია 

დაგეგმილი. 



შეფასების 

ინსტრუმენტის 

შესწავლა 

(პირობების 

ნაწილში) დარგის 

სპეციალისტის 

მიერ 

შეფასებისათვის 

გათვალისწინებულია 

შესაბამისი აღჭურვილობით 

უზრუნველყოფა. 

შეფასების 

ინსტრუმენტის 

შესწავლა 

(პირობების 

ნაწილში) დარგის 

სპეციალისტის 

მიერ 

შეფასებისათვის 

გათვალისწინებულია 

შესაბამისი მასალებით 

უზრუნველყოფა. 

შეფასებული 

პირის 

ინტერვიურება, 

შეფასების 

პროცესზე 

დასწრება ან 

ჩანაწერის ნახვა 

(შესაძლებლობის 

შემთხვევაში) 

შეფასების პროცესი 

განხორციელდა განსაზღვრული 

პირობების დაცვით. 

შეფასების სისტემა ობიექტურია, თუ ყველა შესაფასებელი პირი ერთნაირი შესრულების პირობებში ერთნაირად არის შეფასებული. 



შეფასების 

პროცესი 

შეფასების 

მტკიცებულებების 

და უწყისების 

შესწავლა 

ერთნაირად შესრულებული 

ყველა დავალება ერთნაირადაა 

შეფასებული. 

სხვადასხვა დონეზე 

(კრიტერიუმებთან 

შესაბამისობის მიმართებით) 

შესრულებული დავალებები 

სხვადასხვაგვარადაა 

შესრულებული. 

ვერიფიკატორის ხელმოწერა:  /სახელი გვარი/ 

  /სახელი გვარი/ 
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1. დანერგვის ადმინისტრირება

# ღონისძიებები/კრიტერიუმები დიახ არა კომენტარი 

1. პროცესის დაგეგმვა

1 ადმინისტრაციულ პერსონალს ( დაწესებულების ხელმძღვანელს; 

სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელს; ხარისხის სამსახურის 

უფროსს; პროგრამის ხელმძღვანელს და სხვა )  აქვს ინფორმაცია 

მოდულური პროგრამების დანერგვის  მიზნებისა და 

პროცედურების შესახებ 

დადასტურება: 

2 გაწერილია შიდა მონიტორინგის  გეგმა - გრაფიკი  თარიღებისა და 

პასუხისმგებელი პირების მითითებით 

დადასტურება: 

3 დაწესებულებაში შექმნილია/ადაპტირებულია შიდა 

მარეგულირებელი  აქტები მოდულების დანერგვისათვის 

დადასტურება: 

4 განსაზღვრულია  პროგრამის/პროგრამების  დანერგვის 

ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი  

მიუთითეთ სახელი და გვარი 

ინფორმაცია მოდულური პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების სახელწოდება სსიპ -კოლეჯი მოდუსი 

ხარისხის მართვის მენეჯერი მადონა გოგობერიშვილი 

სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი სესილია სიჭინავა 
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დადასტურება: 

5 განსაზღვრულია პროგრამის დანერგვის პროცესის შიდა 

მხარდაჭერაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი 

მიუთითეთ სახელი და გვარი 

დადასტურება: 

6 აღნიშნულ პირთაგან ერთ-ერთი ან მეტი მონაწილეობდა ხარისხის 

ცენტრის  მიერ ადმინისტრირებულ  ტრენინგებში 

მიუთითეთ სახელი და გვარი 

დადასტურება: 

2. ადამიანური რესურსის მობილიზაცია

1 მოდულის/მოდულების  განმახორციელებელი 

პედაგოგი/პედაგოგები მონაწილეობდა  მოდულური პროგრამების 

შემუშავების პროცესში 

ჩამოთვალეთ იმ მასწავლებლების სია, ვინც 

მონაწილეობდა, თუ მასწავებელი ერთზე მეტი 

მოდულის შემუშავებაში მონაწილეობდა, მისი 

გვარის გასწრივ, ფრჩხილებში მიუთითეთ 

მოდულების რაოდენობა 

2 მოდულის განმახორციელებელი პედაგოგი მონაწილეობდა 

მოდულური პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებულ 

სხვადასხვა სახის  ტრენინგებში  

ჩამოთვალეთ  მასწავლებლების სია, ვინც 

მონაწილეობდა  (ტრენინგის დასახელებით) 

3. მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის მობილიზება

1 სასწავლებელს სრულად აქვს პროგრამის/პროგრამებისთვის 

განხორციელებისთვის აუცილებელი დამხმარე ჩანაწერებით 

განსაზღვრული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა  

თუ არსებობს რომელიმე პროგრამა, რომელსაც არა 

აქვს სრული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, 

გააკეთეთ დამატებითი კომენტარი  

დადასტურება: 

3 პრაქტიკის ობიექტი/ობიექტები  იდენტიფიცირებულია და 

ხელშეკრულებით დამოწმებული  

დადასტურება: 

4 პროგრამა/პროგრამები უზრუნველყოფილია საჭირო სახარჯი 

მასალებით სტუდენტების რაოდენობის/ნორმატივების 

გათვალისწინებით  

დადასტურება: 
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5 შემუშავებულია სასწავლო პროცესის სახარჯი მასალებით 

უწყვეტად უზრუნველყოფის მექანიზმი 

დადასტურება: 

6 უზრუნველყოფილია დახარჯული მასალების აღიცხვიანობა 

დადასტურება: 

4. სწავლება და შეფასება დიახ არა 

1. შემუშავებულია პროგრამის/პროგრამების   სასწავლო 

გეგმა 

თუ არსებობს რომელიმე პროგრამა, რომელსაც არა აქვს 
გეგმა,  გააკეთეთ დამატებითი კომენტარი 

დადასტურება: 

2. შემუშავებულია პროგრამის/პროგრამების ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა სსსმ სტუდენტებისთვის 

თუ არსებობს რომელიმე პროგრამა, რომელსაც 
სჭირდება, მაგრამ არა აქვს ინდივიდუალური 
გეგმა,  გააკეთეთ დამატებითი კომენტარი 

დადასტურება: 

3. შემუშავებულია მოდულის/მოდულების  კალენდარული 

გეგმა 

თუ არსებობს რომელიმე მოდული, რომელსაც 
არა აქვს კალენდარული გეგმა,  გააკეთეთ 
დამატებითი კომენტარი 

დადასტურება: 

4. სწავლება დაგეგმილია დაწესებულების მიერ 

დამტკიცებული მოდულის  ჩანაწერების შესაბამისად: 

• საათების განაწილება

• სწავლების მეთოდები

• თემატიკა

ივსება მოდულის და კალენდარული  გეგმის 
შედარების საფუძველზე. „არას“ შემთხვევაში 
მიუთითეთ მოდიფიცირების მიზეზები და 
ჩამონათვალი  

დადასტურება: 
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5. შეფასება დაგეგმილია  დაწესებულების მიერ 

დამტკიცებული  მოდულის  ჩანაწერების შესაბამისად 

• შეფასების ხანგრძლივობა

• მიდგომები

• მიმართულებები

• ინსტრუმენტები

ივსება მოდულის და კალენდარული  გეგმის 
შედარების საფუძველზე. „არას“ შემთხვევაში 
მიუთითეთ მოდიფიცირების მიზეზები და 
ჩამონათვალი  

დადასტურება: 

5. შიდა დაკვირვება  და შეფასება

1 ხორციელდება   რეგულარული დაკვირვება  

პროგრამის/პროგრამების განხორციელებაზე მონიტორინგის 

გეგმის შესაბამისად, სადაც გაწერილია ვადებიც და 

პასუხისმგებელი პირები.  

დადასტურება: 

2 ხორციელდება მასწავლებელთან  მუდმივი და ეფექტური 

კომუნიკაცია,  შემდგომი ღონისძიებების გატარების მიზნით 

დადასტურება: 

3 მიმდინარეობს  მასწავლებლის მიერ  სისტემატური 

საგაკვეთილო ჩანაწერების/დღიურის და პორტფოლიოს 

წარმოება 

( ამ ეტაპისთვის სავალდებულო არ არის, თუმცა 
დაწყებულია ამ  მიდგომის დანერგვა) 

დადასტურება: 



დანართი 10 

 კალენდარული გეგმის შემოწმების ფორმა: 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

სასწავლო მოდული:   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

მასწავლებელი:      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

შემოწმების თარიღი: ---------------- 

შესაფასებელი ინფორმაცია დიახ   არა ნაწილობრივ 

1. სწორად არის მითითებული პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

2. სწორად არის მითითებული მოდულის სახელწოდება 

და სარეგისტრაციო ნომერი  

3. სწორად არის მითითებული მოდულის კრედიტების 

რაოდენობა  

4. კალენდარული გეგმა შევსებულია სრულად 

(შევსებულია ყველა ველი) სასწავლო გეგმაში წარმოდგენილი ინფორმაციის სისრულე: სასწავლო გეგმაში წარმოდგენილი ინფორმაციის სისრულე:

5. სასწავლო დატვირთვის განაწილება სრულად 

შეესაბამება პროგრამის სასწავლო გეგმას 

6. სწორად არის გადანაწილებული სასწავლო  

დატვირთვა სასწავლო კვირეების (დღე, თვე, თარიღი) 

მიხედვით 

7. კალენდარული გეგმის თემატიკა და შინაარსი 

სრულად შეესაბამება  მოდულის თემატიკასა და 

შინაარსს 

8. სწავლების მეთოდოლოგია სრულად შეესაბამება  

მოდულში არსებულს 

9. შეფასების მეთოდი სრულად შეესაბამება  მოდულით 

არსებულს 

10. საჭირო რესურსები გაწერილია კვირეების მიხედვით 

რეკომენდაციები: ---------------------------------- 



დანართი 11 

მოდულის  შეფასების უწყისი 

დადასტურდა_________________________  არ დადასტურდა--------------------------- 

მასწავლებელი: 

კომპეტენციების (მოდულების) დადასტურების ჯამური უწყისი (ფორმა) 

საგანმანათლებლო დაწესებულების 

სახელწოდება: Name of VET college 
სსიპ  კოლეჯი “მოდუსი“LPEL COLLEGE MODUS 

საგანმანათლებლო პროგრამა:VET program 

კრედიტების რ-ბა ქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის სულ: Credit for Georgian 

students 

კრედიტების რ-ბა არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის სულ: Credit for foreign 

students 

ჯგუფის N 

შესაფასებელი პირის სახელი, გვარი: 

შეფასების უწყისის შევსების თარიღი: 

მოდულების დასახელება კრედიტების

რაოდენობა დადასტურდა მოდულის

მასწავლებლის ხელმოწერა შენიშვნა 

კრედიტების 

რაოდენობა 

დადასტურ

და 

მოდულის 

მასწავლებლის 

ხელმოწერა 

შნიშვნა 

მოდულების დასახელება 

1. 

2. 

ჯამი 

კრედიტების რ-ბა ქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის სულ: 

კრედიტების 

კრედიტების რ-ბა ქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის სულ: 

კრედიტების 

პროგრამის ხელმძღვანელი/მასწავლებელი   ხელმოწერა     (სახელი, გვარი) 

შედეგი 1 დადასტურდა არ დადასტ. შენიშვნა 

კრიტერიუმები  1,2,3,4, 5... 

1.1 

შედეგი 2 

კრიტერიუმები  1,2,3,4.... 

2.1 
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1.

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

ელექტროობა

შედუღება

სანტექნიკის სიტემების ექსპლუატაცია

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი

ინფორმაციის ტექნოლოგია / ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

ინფორმაციის ტექნოლოგია /კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბა / სავალი ნაწილის შეკეთება

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბა / ძრავის შეკეთება

სამკერვალო წარმოება

სასტუმრო, რესტორანი და კვება / კულინარიის ხელოვნება

ბუღალტრული აღრიცხვა

მებაღეობა

მებოსტნეობა

მეხილეობა

აღმზრდელი

სხვა

2.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

2018

2019

2020

2021

3.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

მშობლებისგან

სკოლის წარმომადგენლებისაგან

მეგობრების, თანატოლებისა და/ან თანაკლასელებისგან

კოლეჯში ვიზიტისას

ტელევიზიის საშუალებით

სარეკლამო ბროშურების საშუალებით

ინტერნეტის საშუალებით

„მოდუსის“კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა
კურსდამთავრებულთა გამოკითხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს სსიპ კოლეჯის ,,მოდუსის“კურსდამთავრებულებს, 
რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სსიპ განათლების მართვიფს საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა ბაზაში;

* აუცილებელი

გთხოვთ, მონიშნოთ სპეციალობა, რომელიც დაასრულეთ: *

რომელ წელს დაასრულეთ სწავლა? *

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რა გზებით მიიღეთ ინფორმაცია პროგრამის შესახებ? *

დანართი 12
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4.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

დიახ, მივიღე სრულყოფილი კონსულტაცია

კონსულტაცია მივიღე, მაგრამ არ მიმიღია სრულყოფილი ინფორმაცია

არ მომითხოვია კონსულტაცია

გავლილი მქონდა ონლაინ რეგისტრაცია და არ მქონია ჩარიცხვამდე კომუნიკაცია კოლეჯთან

5.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

მივიღებდი პროფესიულ ცოდნას

მივიღებდი პრაქტიკულ სამუშაო გამოცდილებას

გავიგებდი, სამომავლოდ სად შეიძლება ჩემი პროფესიით დავსაქმდე

გავიცნობდი მომავალ კოლეგებს

გავხდებოდი ჩემი საქმის პროფესიონალი

მოდულური/სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება დამეხმარებოდა დასაქმებაში

6.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

მთლიანად გაამართლა

ნაწილობრივ გაამართლა

7.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

დიახ

არა

8.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

დიახ

ნაწილობრივ

არა

კოლეჯში ჩარიცხვისას გაგიწიეს თუ არა პროფორიენტაციული კონსულტაცია? *

სასწავლო პროცესის დაწყებამდე, რა იყო თქვენი მოლოდინი პროგრამის შესახებ? *

პროფესიულმა საგანმანათებლო პროგრამამ გაამართლა თუ არა თქვენი მოლოდინი მის მიმართ? *
იმ შემთხვევაში თუ არ გაამართლა „სხვა“ ველში მიუთითეთ მიზეზი

ახლა რომ აბარებდეთ, აირჩევდით თუ არა იგივე პროფესიას? *
იმ შემთხვევაში თუ პასუხს მონიშნავთ „არა“-ს, „სხვა“ ველში მიუთითეთ მიზეზი

ახლა რომ აბარებდეთ აირჩევდით თუ არა ისევ ამავე კოლეჯს? *
იმ შემთხვევაში თუ პასუხს მონიშნავთ „არა“-ს, „სხვა“ ველში მიუთითეთ მიზეზი
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9.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

ძალიან კარგი

კარგი

დამაკმაყოფილებელი

ცუდი

ძალიან ცუდი

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

10.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

ობიექტური/სამართლიანი

არაობიექტური/არასამართლიანი

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

11.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

ძალიან კარგი

კარგი

დამაკმაყოფილებელი

ცუდი

ძალიან ცუდი

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

12.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

დაცული იყო

არ იყო დაცული

როგორ შეაფასებდით პროგრამის ფარგლებში სწავლების ხარისხს, პროფესიული განათლების
მასწავლებლებთან მიმართებაში? *

როგორ შეაფასებდით კოლეჯში არსებულ შეფასების სისტემას? *

როგორ შეაფასებდით სასწავლო რესურსების ხელმისაწვდომობას ( სასწავლო
მასალები,სახელმძღანელოები, ლაბორატორია და სხვ.) *

დაცული იყო თუ არა სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის დროს უსაფრთხოების ნორმები? *
თუ თქვენ უპასუხეთ ,,არ იყო დაცული“ გთხოვთ, „სხვა“ ველში დააკონკრეტოთ
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13.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

ძალიან კარგი

კარგი

დამაკმაყოფილებელი

ცუდი

ძალიან ცუდი

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

14.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

ძალიან კარგი

კარგი

დამაკმაყოფილებელი

ცუდი

ძალიან ცუდი

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

15.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

დიახ

არა

16.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

დიახ

არა

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

როგორ შეაფასებდით პროგრამის ფარგლებში სწავლების ხარისხს დუალური პროგრამისფარგლებში
პარტნიორ კომპანიაში?
თუ თქვენ არ ხართ დუალური პროგრამისკურსდამთავრებული გადადით მომდევნო კითხვაზე

როგორ შეაფასებდით პროგრამის ფარგლებში გავლილ საწარმოო პრაქტიკას ?
თუ თქვენი პროგრამა არ ითვალისწინებდა საწარმოო პრაქტიკას გადადით მომდევნო კითხვაზე

კოლეჯში დაცული იყო თუ რა თქვენი უფლებები და კანონიერი ინტერესები? *
თუ თქვენ უპასუხეთ ,,არა“-ს, გთხოვთ, „სხვა“ ველში დააკონკრეტოთ

ღებულობდით თუ არა კოლეჯისაგან სათანადო კონსულტაციებსა და მხარდაჭერას აკადემიური
მიღწევების გასაუმჯობესებლად? *
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17.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

დიახ

არა

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

18.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

დიახ

არა

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

19.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

დიახ, ვაკანსიები ქვეყნდებოდა საინფორმაციო დაფაზე

დიახ, ვაკანსიები ქვეყნდებოდა ვებ - გვერდზე

კოლეჯს არ აქვს მსგავსი მომსახურების სერვისი

20.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

დიახ

არა

21.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

დიახ

არა

სწავლის დაწყებამდე მქონდა ანაზღაურებადი სამუშაო

გიწევდათ თუ არა კოლეჯის ადმინისტრაცია გონივრულ ვადაში ადმინისტრაციულმხარდაჭერას“
(გონივრულ ვადებში გიგვარებდნენ თუ არა სასწავლო პროცესთანდაკავშირებულ საკითხებს) *

უზრუნველყოფილი იყო თუ არა კოლეჯში დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების(სპორტული,
ხელოვნების, შემეცნებითი და სხვა ტიპის ღონისძიებების) წახალისება დაპროფესიული სტუდენტების
ინიციატივების მხარდაჭერა? *

ღებულობდით თუ არა კოლეჯში ინფორმაციას დასაქმებისშესაძლებლობებთან / ვაკანსიებთან და
შემდგომი კარიერული განვითარების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით? *

უწევდა თუ არა კოლეჯი ორგანიზებას/მხარდაჭერას ისეთი ტიპის ღონისძიებებს რომელიც ხელს
შეუწყობს პროფესიული სტუდენტების/კურსდამთავრებულების დასაქმებას? *

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დასრულების შემდეგ დაიწყეთ თუ არა
მუშაობა? *
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22.

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

სწავლობთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში

სწავლობთ პროფესიულ სასწავლებელში ან უსდ-ში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

მუშაობთ

ხართ თვითდასაქმებული

ხართ სტაჟიორი/შეგირდი

ხართ დაუსაქმებელი

23.

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

დიახ

არა

24.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

არასაკმარისი კვალიფიკაცია მქონდა

ხელფასი იყო არადამაკმაყოფილებელი

სამუშაო გრაფიკი იყო არადამაკმაყოფილებელი

სამუშაო საათები (მუშაობისთვის განკუთვნილი დრო) იყო არადამაკმაყოფილებელი

შრომის უსაფრთხოების პირობები არ იყო დაცული

სამსახური შორს იყო საცხოვრებელი ადგილიდან

25.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

სამსახური დაიწყეთ დამოუკიდებლად (მოიძიეთ/მიიღეთ ინფორმაცია ინტერნეტის, ტელევიზიის, გაზეთისა და
რადიოს მეშვეობით);

სამსახურის დაწყებაში დაგეხმარათ ნაცნობ-მეგობრები, ნათესავები ან ოჯახის წევრები;

სამსახური შემოგთავაზეს იქ, სადაც სწავლის დროს გადიოდით პრაქტიკას;

სამსახური დაიწყეთ კოლეჯის დახმარებით

ვმუშაობ იმ კომპანიაში სადაც ვსწავლობდი დუალური პროგრამის ფარგლებში

სამსახური დაიწყეთ დასაქმების სახელმწიფო ცენტრის მეშვეობით;

სამსახური დაიწყეთ დასაქმების კერძო სააგენტოს მეშვეობით.

რას საქმიანობთ ამჟამად? *
შესაძლებელია დააფიქსიროთ მაქსიმუმ ორი ძირითადი საქმიანობა

მუშაობთ თუ არა გამოკითხვის მომენტში პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული
სპეციალობით? *
თუ ,,დიახ" გადადით №24 კითხვაზე

გთხოვთ, დაასახელოთ მიზეზი, რატომ ვერ/არ მუშაობთ/მუშაობდით თქვენ
პროფესიულსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული სპეციალობით? *

ქვემოთ ჩამოთვლილია სხვადასხვა ვერსიები სამსახურის დაწყებასთან დაკავშირებით,გთხოვთ, აირჩიოთ
თქვენთვის შესაბამისი ყველა პასუხი. *
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26.

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

დიახ

არა

27.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

აპირებთ სწავლის გაგრძელებას

აპირებთ ჯარში მსახურებას

გაქვთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები

არ გაქვთ შესატყვისი ოჯახური პირობები

არ გსურთ სამსახურის მოძებნა

ხართ დასაქმებული სხვა სფეროში

28.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

არ გაქვთ საკმარისი კვალიფიკაცია

არ გაქვთ ძირითადი უნარები (მაგ. უცხო ენებზე საუბრის, კომპიუტერის გამოყენების, სხვებთან ურთიერთობის და
ა.შ.)

არ გაქვთ საკმარისი გამოცდილება

თქვენს პროფესიაზე დაბალი მოთხოვნაა

29.

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

დიახ

არა

30.

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

დიახ

არა

ნაწილობრივ

ეძებთ თუ არა ამჟამად სამუშაოს? *

რატომ არ ეძებთ სამუშაოს?
თუ წინა შეკითხვაზე ,,დიახ“ უპასუხეთ, გამოტოვეთ აღნიშნული კითხვა

როგორ ფიქრობთ, პროფესიული პროგრამის დასრულების შემდეგ რატომ ვერ პოულობთ სამსახურს?
უპასუხეთ კითხვას იმ შემთხვევაში თუ ამ ეტაპზე ხართ დაუსაქმებელი. ქვემოთ ჩამოთვლილი სხვადასხვა მიზეზებიდან გთხოვთ,
მონიშნოთ ყველაპასუხი რომელიც შეგესატყვისებათ.

კოლეჯის დასრულებიდან დღემდე გიმუშავიათ თუ არა მინიმუმ ერთი თვე პროფესიით?
უპასუხეთ კითხვას იმ შემთხვევაში თუ ამ ეტაპზე ხართ დაუსაქმებელი.

თქვენი აზრით, მთლიანობაში, პროფესიულ სასწავლებელში მიღებული განათლებახელს უწყობს თუ არა
სამუშაოს დაწყებას? *
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31.

ეს კონტენტი არ არის შექმნილი და მოწონებული Google-ის მიერ.

გთხოვთ, ჩამოწეროთ საკითხები რომელიც არ არის მითითებული წინამდებარე კითხვარში და კოლეჯმა
უნდა იზრუნოს მათ გაუმჯობესებაზე. *

Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ

1.

2.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

დირექტორი

მენეჯერი

HR მენეჯერი

3.

4.

დამსაქმებლის კმაყოფილების კითხვარი
გამოკითხვა ტარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება ,,მოდუსის’’ მიერ, რათა დამსაქმებლის 
უკუკავშირის საფუძველზე გაუმჯობესდეს სასწავლო პროცესის ხარისხი. 

ამ კვლევაში თქვენი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. გთხოვთ, უპასუხოთ ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებს. 
კითხვარის შევსებას დაახლოებით 5-10 წუთი სჭირდება. 

გთხოვთ, ეს კითხვარი შეავსოს პირმა, რომელიც იცნობს თავის დაწესებულებაში თანამშრომლების სამუშაო ამოცანებს/
მოვალეობებს. მაგალითად, დირექტორმა ან ადამიანური რესურსების განვითარებაზე პასუხისმგებელმა პირმა. 

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის!

* აუცილებელი

რესპოდენტის სახელი გვარი: *

ორგანიზაციაში რესპოდენტის პოზიცია: *

ორგანიზაციის დასახელება: *

მისამართი:

დანართი 13
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5.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

მშენებლობა

სოფლის მეურნეობა, აგრარული სფერო

ვეტერინარია

მრეწველობა / წარმოება

მედიცინა

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

განათლება

ტურიზმი

კვება

მომსახურება

ტელეკომუნიკაცია

ტრანპორტი -ლოჯისტიკა

ფინანსები

უძრავი ქონება

ვაჭრობა

სახელმწიფო სექტორი

6.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

მხოლოდ საქართველო

გვაქვს ფილიალი / წარმომადგენლობა საზღვარგარეთ

ვახდენთ პროდუქციის / სერვისის ექსპორტს

7.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

1-დან - 5-მდე

5 - 20

20 - 50

50 - 100

100 - 300

300-ზე მეტი

ორგანიზაციის საქმიანობის სფერო: *

თქვენი ორგანიზაციის მუშაობის არეალი: *

თანამშრომელთა რაოდენობა 2020 წელს: *
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8.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

1-დან - 5-მდე

5 - 20

20 - 50

50 - 100

100 - 300

300-ზე მეტი

9.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

Jobs.ge/hr.ge-ზე ვაკანსიის განთავსებით

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირების გზით

სხვა დაწესებულებებთან დაკავშირების გზით

კოლეგებთან დაკავშირების გზით

10.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

პროფესიული განათლება

უმაღლესი განათლება

ტრენინგების სერთიფიკატები

ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს ტრენინგებს

არ ვიცი

11.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

არა

დიახ (გთხოვთ, მიუთითოთ თანამშრომლობის ფორმა)

12.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

დიახ

არა

თანამშრომელთა რაოდენობა 2021 წელს: *

ჩვეულებრივ როგორ ქირაობთ კადრებს თქვენს კომპანიაში? *

თქვენს ორგანიზაციაში დასაქმებულ თანამშრომლებს, ძირითადად, რა ტიპის განათლება აქვთ? *

თქვენს კომპანიას ჰქონია თუ არა აქამდე რაიმე სახის კონსულტაცია / თანამშრომლობა საგამნანათლებლო
დაწესებულება ,,მოდუსთან’’? *

დაგისაქმებიათ კოლეჯი „მოდუსის“ კურსდამთავრებული? *
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13.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

ელექტროობა

შედუღება

სანტექნიკის სიტემების ექსპლუატაცია

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი

ინფორმაციის ტექნოლოგია / ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

ინფორმაციის ტექნოლოგია /კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბა / სავალი ნაწილის შეკეთება

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბა / ძრავის შეკეთება

სამკერვალო წარმოება

სასტუმრო, რესტორანი და კვება / კულინარიის ხელოვნება

ბუღალტრული აღრიცხვა

მებაღეობა

მებოსტნე

მეხილე

აღმზრდელი

14.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

დიახ

არა

16.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

დიახ

არა

გთხოვთ, მიუთითოთ კოლეჯი „მოდუსის“ რომელი სპეციალობ(ებ)ის კურსდამთავრებული
დაგისაქმებიათ?

გთხოვთ, 1-დან 10-მდე ქულით შეაფასოთ, რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯი „მოდუსის“
კურსდამთავრებულების კომპეტენციით, სადაც 1 ნიშნავს ძალიან უკმაყოფილოს, ხოლო 10- ძალიან
კმაყოფილს. *

კმაყოფილი ხართ კოლეჯი „მოდუსის“ კურსდამთავრებულის დარგობრივი თეორიული ცოდნით? *

კმაყოფილი ხართ კოლეჯი „მოდუსის“ კურსდამთავრებულის დარგობრივი პრაქტიკული ცოდნით? *
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17.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

დიახ

არა

18.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

1-2 თვეში

1-2 წელში

3 წელი ან მეტი

19.

20.

სხვა:

მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი.

ელექტროობა

შედუღება

სანტექნიკის სიტემების ექსპლუატაცია

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი

ინფორმაციის ტექნოლოგია / ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

ინფორმაციის ტექნოლოგია /კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბა / სავალი ნაწილის შეკეთება

მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბა / ძრავის შეკეთება

სამკერვალო წარმოება

სასტუმრო, რესტორანი და კვება / კულინარიის ხელოვნება

ბუღალტრული აღრიცხვა

მებაღეობა

მებოსტნე

მეხილე

აღმზრდელი

სამომავლოდ, თქვენს ორგანიზაციაში, დაგჭირდებათ ახალი კადრების აყვანა ? *

როდის დაგჭირდებათ ამ კადრების დაქირავება/აყვანა? *

გთხოვთ, მიუთითოთ სპეციალობების მიხედვით, დაახლოებით რამდენი ადამიანის აყვანას გეგმავთ? *

გთხოვთ, მიუთითოთ, რა სპეციალობის კადრების აყვანა დაგჭირდებათ: *
აღნიშნულ კითხვას ავსებთ წინა პუნქტში დადებითი პასუხის მონიშვნის შემთხვევაში.
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21.

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.

სხვა:

დიახ

არა

22.

23.

ეს კონტენტი არ არის შექმნილი და მოწონებული Google-ის მიერ.

თქვენს ორგანიზაციაში, ვაკანტურ პოზიციებზე გაქვთ მზაობა, რომ კოლეჯი „მოდუსის“
კურსდამთავრებული დაასაქმოთ? *

გთხოვთ, მიუთითოთ სულ მცირე 3 და მაქსიმუმ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი პროფესიული კომპეტენცია
(ცოდნა და უნარები), რომელიც გსურთ რომ ჰქონდეს პირს, რომლის სამსახურში აყვანასაც ისურვებდით? *

დამატებითი კომენტარი ან რჩევა, რაც კოლეჯს დაეხმარება, კურსდამთავრებულთა შრომის ბაზრისთვის
უკეთ მომზადებაში: *

Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


დანართი 14 

პროფესიული  განათლების  მასწავლებლისა და ინსტრუქტორების    მიერ  პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების პროგრამის  დასრულებული სწავლის შედეგ/ებ/ის 

  შეფასების  კითხვარი 

პროფესიული მომზადება /გადამზადების პროგრამის 

დასახელება:______________________________________________________________________ 

სწავლის შედეგი:--------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ვფიქრობ, გარკვეული საკითხები/თემები სასწავლო პროგრამაში არ უნდა იყოს, რადგან

თეორიული/პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას ის არ გამოიყენება.

1.დიახ (დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვემოთ ჩაწერეთ საკითხის დასახელება) 
2.არა

3. არ ვიცი / უარი

/ჩაწერეთ/__________________________________________________________________ 

2.ვფიქრობ, სწავლის შედეგში თეორიული და პრაქტიკული სწავლების კომპონენტები

კარგად არის დაბალანსებული.

1.დიახ

2.არა (უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში ქვემოთ ჩაწერეთ საკითხის დასახელება) 
3. არ ვიცი / უარი

/ჩაწერეთ/__________________________________________________________________ 

3. მისაღებია თუ არა პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამის სტრუქტურა?

1.დიახ

2.არა (უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში ქვემოთ ჩაწერეთ საკითხის დასახელება) 
3. არ ვიცი / უარი

/ჩაწერეთ/__________________________________________________________________ 

4. სწავლისას გარკვეული პრაქტიკული სამუშაოების/დავალებების შესრულება

მსმენელებს გაუჭირდათ 

1.დიახ (დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვემოთ ჩაწერეთ საკითხის დასახელება) 
2.არა

3. არ ვიცი / უარი

/ჩაწერეთ/__________________________________________________________________ 

5. ვფიქრობ, არსებობს საკითხები/თემები, რომელთა დაუფლებაც მსმენელებს

გაუჭირდათ/გაუჭირდებათ.

1.დიახ (დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვემოთ ჩაწერეთ საკითხის დასახელება) 
2.არა

3. არ ვიცი / უარი

/ჩაწერეთ/__________________________________________________________________ 



6. ვფიქრობ, სწავლის შედეგის თემატიკა ყველა საკითხს მოიცავს.

1.დიახ

2.არა (უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში ქვემოთ ჩაწერეთ საკითხის დასახელება) 
3. არ ვიცი / უარი

/ჩაწერეთ/__________________________________________________________________ 

7. ვფიქრობ, მოდულში სწავლის შედეგის კონკრეტული საკითხების/თემების შესასწავლად

გამოყოფილი დრო არ იყო საკმარისი.

1.დიახ (დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვემოთ ჩაწერეთ საკითხის დასახელება) 
2.არა

3. არ ვიცი / უარი

/ჩაწერეთ/__________________________________________________________________ 

8. ვფიქრობ, სწავლის შედეგში საკითხების/თემების შესასწავლად ზედმეტად დიდი დრო

იყო გამოყოფილი.

1.დიახ (დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვემოთ ჩაწერეთ საკითხის დასახელება) 
2.არა

3. არ ვიცი / უარი

/ჩაწერეთ/__________________________________________________________________ 

9. ვფიქრობ, პროგრამა კარგად არის დაგეგმილი.

1.დიახ

2.არა (დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვემოთ ჩაწერეთ საკითხის დასახელება) 
3. არ ვიცი / უარი

/ჩაწერეთ/__________________________________________________________________ 

10. არის გარკვეული ტექნიკა , რომელიც მითითებულია პროგრამაში, არის საწარმოში

მაგრამ არ ვიყენებთ მსმენელებთან რათა არსებობს ტექნიკის დაზიანების რისკი 

1.დიახ (დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვემოთ ჩაწერეთ საკითხის დასახელება) 
2.არა

3. არ ვიცი / უარი

/ჩაწერეთ/__________________________________________________________________ 

მადლობას მოგახსენებთ თანამშრომლობისათვის! 
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სსიპ  კოლეჯი ,,მოდუსი’’ 

კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი 

გამოკითხვის მიზანია იმის შეფასება, თუ რამდენად კმაყოფილები არიან 

კურსდამთავრებულები  პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 

გავლილი სასწავლო კურსით. კველევის შედეგად შეგროვებული მონაცემებით 

შესაძლებელი იქნება კოლეჯში არსებული მდგომარეობისა და სწავლა/სწავლების 

ხარისხის გაუმჯობესება. (ანონიმურობა დაცულია). გთხოვთ, გულწრფელად შეავსოთ 

კითხვარი და თითოეული კითხვისთვის მონიშნოთ შესაბამისი უჯრა:  

თარიღი: -------------------------------- 

1. რომელი პროფესიული პროგრამა გაიარეთ.

___________________________________________________________________________

2. რამდენად კმაყოფილი დარჩით არჩეული პროგრამის ხარისხისა და

სწავლა/სწავლების დონით

______________________________________________________________________________ 

3. პროგრამის განხორციელების ხანგრძლივობა/მოცულობა  არის  თუ არა სწავლის

შედეგების მიღწევისათვის  საკმარისი ან ადეკვატური.

ა) დიახ        ბ) არა    (არა პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ მიზეზი)

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

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

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

4. რა იყო ამ პროგრამის არჩევის ძირითადი მიზეზი?

ა) მსურდა კვალიფიკაციის მიღება  

ბ) მიღებული ცოდნით ვაპირებ დასაქმებას   

გ) მჭირდებოდა ჩემი სამსახურისთვის      

5. პროფესიულმა  პროგრამამ გაამართლა თუ არა თქვენი მოლოდინი მის მიმართ?

მთლიანად გაამართლა  ნაწილობრივ გაამართლა    არ გაამართლა   

6. როგორ შეაფასებდით თქვენი პროგრამის ფარგლებში მიღწეულ სწავლის შედეგებს:



ძალიან კარგი         კარგი        დამაკმაყოფილებელი      ცუდი        ძალიან ცუდი 

7. გაკმაყოფილებდათ თუ არა პროგრამის შინაარსი. შეცვლიდით ან დაამატებდით (ამა

თუ იმ თემას ,საკითხს და სხვა)

მაკმაყოფილებს      ნაწილობრივ მაკმაყოფილებს არ მაკმაყოფილებს 

 არ მაკმაყოფილებს პასუხის შემთხვევაში (მიუთითეთ მიზეზი) 

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

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

8. მიგაჩნიათ, რომ მასწავლებლებისგან მიღებული ცოდნა იყო:

ძალიან კარგი         კარგი         დამაკმაყოფილებელი          ცუდი          ძალიან ცუდი  

9. კმაყოფილი ხართ თუ არა თქვენ მიერ გავლილი პროგრამით?

დიახ                           არა

რატომ: -------------------------------------------------------------------------------------------

თუ გაქვთ რაიმე სხვა კომენტარი ან გსურთ რაიმე დაამატოთ კითხვარში მოცემულ 

რომელიმე შეკითხვას, გთხოვთ, დააფიქსიროთ თქვენი აზრი 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

მადლობა თანამშრომლობისათვის 



დანართი 16 

დამსაქმებლის გამოკითხვა 

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების შექმნისთვის 

კვლევა ტარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება ,,მოდუსის’’ მიერ, რათა 

მოხდეს დამსაქმებლის გამოკითხვა და ამ გამოკითხვის საფუძველზე იმ მოკლევადიანი 

მომზადებისა და /ან გადამზადების პროგრამების შემუშავება, რომლებიც საჭიროა შრომის 

ბაზრისთვის. 

კვლევის მიზანია: 

✓ მოხდეს იმ სპეციალისტების იდენტიფიცირება, რომლებიც ესაჭიროება დამსაქმებელს.

✓ გაღრმავდეს თანამშრომლობა კერძო სექტორთან.

✓ პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამები პასუხობდეს დამსაქმებლის მოთხოვნებს.

ამ კვლევაში თქვენი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. გთხოვთ უპასუხოთ ქვემოთ 

მოცემულ შეკითხვებს. კითხვარის შევსებას დაახლოებით 10-15 წუთი სჭირდება. 

გთხოვთ, ეს კითხვარი შეავსოს პირმა, რომელიც იცნობს თავის დაწესებულებაშ 

თანამშრომლების სამუშაო ამოცანებს/მოვალეობებს. მაგალითად დირექტორმა ან 

ადამიანური რესურსების განვითარებაზე პასუხისმგებელმა პირმა, 

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის! 

პატივისცემით,  სსიპ კოლეჯი  ,,მოდუსი’’ 

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ 

1. შევსების თარიღი

2. რესპოდენტის სახელი გვარი

3. ორგანიზაციაში რესპოდენტის 

პოზიცია

➢ დირექტორი

➢ მენეჯერი

➢ HR მენეჯერი

➢ სხვა ---------

4. ორგანიზაციის დასახელება

5. მისამართი

6. ორგანიზაციის ჩამოყალიბების 

თარიღი

7. რომელი მიმართულებით მუშაობს

თქვენი ორგანიზაცია?( ძირითადი

პროფილი)

8. თქვენი ორგანიზაციის მუშაობის 

არეალი

➢ მხოლოდ საქართველო

➢ გვაქვს ფილიალი/წარმომადგენლობა 

საზღვარგარეთ 

➢ ვახდენთ პროდუქციის /სერვისის 

ექსპორტს 

➢ სხვა (გთხოვთ, ჩაწეროთ)--------------------



ინფორმაცია თანამშრომლების შესახებ 

9. რამდენი თანამშრომელი გყავთ? გთხოვთ, მიუთითოთ შესაბამის სვეტში მუდმივი და

დროებითი თანამშრომლების რაოდენობა მიმდინარე და გასულ წელს.

მიმდინარე წელი  (2020) გასული წელი (2019) 

მუდმივი თანამშრომლები 

დროებითი თანამშრომლები 

სულ 

10. როგორია თქვენი თანამშრომლების საშუალო ხელფასი პოზიციის მიხედვით?

პოზიცია ყოველთვიური ხელფასი ლარში 

დაბალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი 

საშუალო კვალიფიკაციის სპეციალისტი 

11. ჩვეულებრივ როგორ ქირაობთ კადრებს თქვენს კომპანიაში?

(გთხოვთ, მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)

➢ Jobs.ge/hr.ge-ზე ვაკანსიის განთავსებით

➢ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან დაკავშირების გზით

➢ სხვა დაწესებულებებთან დაკავშირების გზით

➢ კოლეგებთან დაკავშირების გზით

➢ სხვა ---------------------------

12. გქონიათ თუ არა სამუშაო ძალის ნაკლებობა თქვენს ორგანიზაციაში ბოლო 1 წლის

განმავლობაში?

➢ არა

➢ დიახ

12.1.  თუ დიახ ,გთხოვთ მიუთითოთ რომელი კვალიფიკაციები ან პროფესიები 

1. -------------------------------------

2. -------------------------------------

3. --------------------------------------



13. ძირითადად რა ტიპის განათლება აქვთ თქვენს თანამშრომლებს?

(გთხოვთ, მიუთითოთ ყველა შესაძლო პასუხო)

a. პროფესიული განათლება

b. უმაღლესი განათლება

c. ტრენინგების სერთიფიკატები

d. ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს ტრენინგებს

e. სხვა________________________________

f. არ ვიცი

14. რამდენად კმაყოფილი ხართ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიღებული ახალი

კადრების კომპეტენციებით? (გთხოვთ, მიუთითოთ მხოლოდ ერთი პასუხი)

1-------2------3------4------5------6------7------8-------9-------10

15. თქვენს კომპანიას ჰქონია თუ არა აქამდე  რაიმე სახის კონსულტაცის/თანამშრომლობა

საგამნანათლებლო დაწესებულება ,,მოდუსთან’’?

a. არა

b. დიახ (გთხოვთ, მიუთითოთ თანამშრომლობის ფორმა)

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

16. სამომავლოდ დაგჭირდებათ ახალი კადრების აყვანა თქვენს ორგანიზაციაში?

➢ დიახ

➢ არა

17. თუ დიახ, გთხოვთ მიუთითოთ პროფესია/პროფესიები

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

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

18. გთხოვთ მიუთითოთ დაახლოებით რამდენი ადამიანი?

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

19. როდის დაგჭირდებათ ამ კადრების დაქირავება/აყვანა?

➢ 1-2 თვეში

➢ 1-2 წელში

➢ 3 წელი ან მეტი

20. გთხოვთ, მიუთითოთ სულ მცირე 3 და მაქსიმუმ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი

პროფესიული კომპეტენცია (ცოდნა და უნარები), რომელიც გსურთ რომ ჰქონდეს

პირს?



 

1. ------------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------------ 

4. ------------------------------------------------------ 

5. ------------------------------------------------------ 

 

21. დამატებითი კომენტარები: გთხოვთ, დაწეროთ ნებისმიერი დამატებითი კომენტარი 

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

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

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

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

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

 

 

 

 დიდი მადლობა თანამშრომლობისათვის! 




