
 

 

სსიპ კოლეჯი „ახალი ტალღა“ 

კითხვარი კურსდამთავრებულთათვის 
 

მოგესალმებით! 

კვლევის მიზანია სწავლის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებულთა ცხოვრებაში 

განვითარებული ცვლილებების შესწავლა. კერძოდ, გავიგოთ თუ როგორ წარიმართა თქვენი 

საქმიანობა სხვადასხვა მიმართულებით (განათლება, დასაქმება, თვითდასაქმება, უმუშევრობა) და 

შესწავლილ იქნას, კოლეჯის მიერ თქვენთვის გაწეული მომსახურება. 

გთხოვთ, გულახდილად უპასუხოთ კითხვარში მოცემულ ყველა შეკითხვას ისე, როგორც თქვენ 

მიგაჩნიათ სწორად. თქვენი შეფასებები არის კონფიდენციალური, ის მხოლოდ  კვლევის  ჯგუფის 

მიერ იქნება გამოყენებული შეჯამებული სახით, ხარვეზების გამოსავლენად და კვლევის შედეგად 

გამოვლენილი ძირითადი მიგნებები საფუძვლად დაედება პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესებას. 

ინტერვიუ გაგრძელდება დაახლოებით 15 წუთი. 

 

წინასწარ გიხდით  მადლობას კვლევაში მონაწილეობისთვის! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

A.  ზოგადი ინფორმაცია 

A.1. თქვენი ასაკი /_________/ 

A.2. სქესი:  

1. მდედრობითი 

2. მამრობითი 

A.3. გთხოვთ, დაასახელოთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც დაასრულეთ. 

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

 

B. მიღებულ განათლებასთან დაკავშირებული ასპექტები 

B.1. გთხოვთ, დაასახელოთ ის ფაქტორები, რომელთაც გავლენა იქონიეს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაბარებისას. 

1. საინტერესო პროფესიის დაუფლების შესაძლებლობა 

2. მშობლების/ახლობლების რჩევა 

3. დასაქმების რეალური შესაძლებლობა 

4. პროფესიულ პროგრამაზე სწავლის საფასურის არარსებობა 

5. პროფესიული პროგრამის/სასწავლებლის პრესტიჟულობა 

6. სხვა ( მიუთითეთ .................................................) 

B.2. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რა გზებით მიიღეთ ინფორმაცია პროგრამის შესახებ? ( შესაძლებელია 

რამდენიმე პასუხის მონიშვნა) 

1. მშობლებისგან 

2. სკოლის წარმომადგენლებისაგან 

3. მეგობრების, თანატოლებისა და/ან თანაკლასელებისგან 

4. კოლეჯში ვიზიტისას 

5. ტელევიზიის საშუალებით 

6. სარეკლამო ბროშურების საშუალებით 

7. ინტერნეტის საშუალებით 

8. სხვა ( მიუთითეთ .................................................) 
 

 

B.3. სასწავლო პროცესის დაწყებამდე, რა იყო  თქვენი მოლოდინი პროგრამის კუთხით? 

(შესაძლებელია რამოდენიმე პასუხი შეარჩიოთ) 

1. მივიღებდი პროფესიულ ცოდნას 

2. მივიღებდი პრაქტიკულ სამუშაო გამოცდილებას 

3. გავიგებდი, სამომავლოდ სად შეიძლება ჩემი პროფესიით დავსაქმდე 

4. გავიცნობდი მომავალ კოლეგებს 

5. გავხდებოდი ჩემი საქმის პროფესიონალი 
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6. მოდულური/სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება დამეხმარებოდა დასაქმებაში 

7. სხვა ( მიუთითეთ .................................................) 

 

B.4.   პროფესიულმა საგანმანათებლო პროგრამამ გაამართლა   თუ არა თქვენი მოლოდინი მის 

მიმართ? 

1. მთლიანად გაამართლა 

2. ნაწილობრივ გაამართლა 

3. არ გაამართლა ........................................................................... (მიუთითეთ მიზეზი) 

B.5. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის პერიოდში გიფიქრიათ თუ არა სწავლის 

შეწვეტაზე/მიტოვებაზე? 

1. დიახ (გრძელდება) 

2. არა (გადასვლა კითხვაზე B.7.) 

B.5.1. რა იყო მიზეზი, რის გამოც ფიქრობდით სწავლის შეწყვეტას? 

1. დასაქმება 

2. ოჯახური მდგომარეობა 

3. დაბალი ხარისხის სწავლება 

4. სხვა პროფესიით დაინტერესება 

5. დროის სიმცირე 

77. სხვა_______________________________________________________ /მითხარით თქვენი მიზეზი/ 

B.6. ახლა რომ აბარებდეთ, აირჩევდით თუ არა იგივე პროფესიას? 

1. დიახ (გრძელდება) 

2. არა (გადასვლა კითხვაზე B.8.) 

B.6.1 რატომ არ აირჩევდით იგივე პროფესიას? 

1. აღნიშნული პროფესია დაბალანაზღაურებადია 

2. აღნიშნული პროფესიით ვერ დავსაქმდი 

3. სწავლის დაბალი ხარისხის გამო 

4. აღარ მაინტერესებს ეს პროფესია 

77. სხვა_______________________________________________________ /მითხარით თქვენი მიზეზი/ 

99. არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 

B.7. ახლა რომ აბარებდეთ, აირჩევდით იგივე კოლეჯს? 

1. დიახ (გრძელდება) 

2. არა (გადასვლა კითხვაზე B.9.) 

B.7.1. რატომ არ აირჩევდით იგივე კოლეჯს? (შესაძლებელია აირჩიოთ რამდენიმე პასუხი) 

1. სწავლების დაბალი დონის გამო 

2. პრაქტიკული კომპონენტის დაბალი დონის გამო 

3. პროფესიული მასწავლებლების არაკვალიფიციურობის გამო 

4. სასწავლო რესურსების არარსებობის/არასაკმარისობის გამო 

5. ტერიტორიულად არ მაწყობდა 

77. სხვა_______________________________________________________ /მითხარით თქვენი მიზეზი/ 
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99. არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 

B.8. როგორ შეაფასებდით   პროგრამის ფარგლებში სწავლების ხარისხს, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებთან მიმართებაში? 

1. ძალიან კარგად 

2. კარგად 

3. დამაკმაყოფილებლად 

4. ცუდად 

5. ძალიან ცუდად 

6. არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 
 

B.9. როგორ შეაფასებდით  კოლეჯში არსებულ შეფასების სისტემას? 

1. ობიექტური/სამართლიანია 

2. არაობიექტური/არასამართლიანია 
3. არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 

 

B.10. როგორ შეაფასებდით პროგრამის ფარგლებში სწავლების ხარისხს პარტნიორ კომპანიაში?  

1. ძალიან კარგად 

2. კარგად 

3. დამაკმაყოფილებლად 

4. ცუდად 

5. ძალიან ცუდად 

6. არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 
 

B.11. კოლეჯში დაცული იყო თქვენი უფლებები და კანონიერი ინტერესები? 

1. დიახ 

2. არა 

B.11.1 თუ თქვენ უპასუხეთ ,,არა“  გთხოვთ, დააკონკრეტოთ  ............................................................ 

B.12. ღებულობდით კოლეჯისაგან სათანადო კონსულტაციებსა და მხარდაჭერას აკადემიური 

მიღწევების გასაუმჯობესებლად? 

1. დიახ 

2. არა 

3. არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 

B.13. გიწევდათ კოლეჯის ადმინისტრაცია გონივრულ ვადაში ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას? 

1. დიახ 

2. არა 

3. არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 
 
 

B.14. ღებულობდით კოლეჯში ინფორმაციას დასაქმების შესაძლებლობებთან/ვაკანსიებთან და 

შემდგომი კარიერული განვითარების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით?  ( შეგიძლიათ აირჩიოთ 

რამდენიმე სწორი პასუხი) 

1. დიახ, ვაკანსიები  ქვეყნდებოდა საინფორმაციო დაფაზე 

2. დიახ, ვაკანსიები ქვეყნდებოდა  ვებ-გვერდზე 

3. კოლეჯს არ აქვს მსგავსი მომსახურების სერვისი 
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4. სხვა   .......................................................................................... ( შეგიძლიათ ჩაწეროთ) 

 

B.15. მუშაობდით თუ არა სწავლის პერიოდში? 

1. დიახ, სრულ განაკვეთზე 

2. დიახ, ნახევარ განაკვეთზე 

3. დიახ, პერიოდულად (სეზონურად) 

4. არ ვმუშაობდი 

B.16. პროფესიული პროგრამის დასრულების შემდეგ დაიწყეთ მუშაობა? 

1. მუშაობა გავაგრძელე იქ, სადაც მანამდე ვმუშაობდი 

2. დიახ, დავიწყე მუშაობა 

3. არა, არ დამიწყია მუშაობა 

 

 

C. მიმდინარე საქმიანობა 

C.1. რას საქმიანობთ ამჟამად?  (შესაძლებელია დააფიქსიროთ მაქსიმუმ ორი ძირითადი საქმიანობა)  

1. მუშაობთ (დაქირავებით დასაქმებული) (გადასვლა დასაქმებასთან დაკავშირებულ კითხვათა 

ბლოკზე და შემდეგ - შეკითხვაზე C.1.1.) 

2. ხართ თვითდასაქმებული (გადასვლა თვითდასაქმებასთან დაკავშირებულ კითხვათა ბლოკზე 

და შემდეგ - შეკითხვაზე C.2.1.) 

3. ხართ სტაჟიორი/შეგირდი (გადასვლა სტაჟირებასთან დაკავშირებულ კითხვათა ბლოკზე და 

შემდეგ - შეკითხვაზე C.3.1.) 

4. ხართ დაუსაქმებელი (გადასვლა უმუშევრობასთან დაკავშირებულ კითხვათა ბლოკზე და 

შემდეგ - შეკითხვაზე C.4.1.) 

 

დასაქმებასთან დაკავშირებული კითხვათა ბლოკი 

C.1.1. ამჟამად რა ტიპის დაწესებულებაში მუშაობთ? 

1. კერძო დაწესებულებაში 

2. სახელმწიფო დაწესებულებაში 

3. სხვა ტიპის დაწესებულებაში (არასამთავრობო ორგანიზაცია, პოლიტიკური პარტია, 

საერთაშორისო ორგანიზაცია ან სხვა); 

4. ვარ თვითდასაქმებული 

77. სხვა _____________________________________________________________/დაასახელეთ/ 

C.1.2. სამსახურის დაწყებასთან დაკავშირებული ვერსიები 

1. სამსახური დაიწყეთ დამოუკიდებლად (მოიძიეთ ინფორმაცია ინტერნეტის, ტელევიზიის, 

გაზეთისა ან რადიოს მეშვეობით) 

2. სამსახურის დაწყებაში დაგეხმარათ ნაცნობ-მეგობრები, ნათესავები ან ოჯახის წევრები 

3. სამსახური შემოგთავაზეს იქ, სადაც სწავლის დროს გადიოდით პრაქტიკას 

4. სამსახური დაიწყეთ კოლეჯის დახმარებით 
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77. სხვა _____________________________________________________________/დაასახელეთ/ 

C.1.3. გთხოვთ, გვითხართ, რა ხანგრძლივობის სამუშაო ხელშეკრულება გაქვთ? 

1. არ მაქვს ხელშეკრულება 

2. 1 წლამდე 

3. 1-დან 3 წლამდე 

4. 3 წელზე მეტი 

5. უვადო 

99. არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 

C.1.4. დაახლოებით, რამდენია თქვენი ყოველთვიური ხელფასი (ლარებში)? 

1. 300 ლარზე ნაკლები 

2. 301-დან 500 ლარამდე 

3. 501-დან 700 ლარამდე 

4. 701-დან 900 ლარამდე 

5. 901 ლარზე მეტი 

6. უარი პასუხზე 

C.1.5 დაკავშირებულია კოლეჯში მიღებული სპეციალობა თქვენს საქმიანობასთან? 

1. დიახ 

2. ნაწილობრივ  

3. არა 

C.1.6. როგორ შეაფასებდით თქვენი კვალიფიკაციისა და სამუშაოს მოთხოვნების შესაბამისობას? 

1. ჩემი კვალიფიკაცია უფრო მაღალია ვიდრე სამუშაო მოთხოვნები 

2. ჩემი კვალიფიკაცია და სამუშაოს მოთხოვნები შესაბამისობაშია 

3. არასაკმარისი კვალიფიკაცია მაქვს 

4. ჩემი კვალიფიკაცია არ არის დაკავშირებული ჩემს სამუშაოსთან 

C.1.7. კმაყოფილი ხართ სამსახურით? 

1. დიახ 

2. ნაწილობრივ 

3. არა 

 

 

თვითდასაქმებასთან დაკავშირებული კითხვათა ბლოკი 

C.2.1. დაკავშირებულია კოლეჯში მიღებული სპეციალობა თქვენს საქმიანობასთან?  

1. დიახ 

2. ნაწილობრივ 
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3. არა 

C.2.2. თვითდასაქმების ფარგლებში, რა ტიპის კერძო ბიზნესი/მეურნეობა გაქვთ? 

1. სოფლის მეურნეობა 

2. ტურიზმი 

3. ხელნაკეთი ნივთები 

4. აფთიაქი 

5. უძრავი ქონება 

77. სხვა _____________________________________________________________/დაასახელეთ/ 

C.2.3. დაახლოებით რამდენია თქვენი ყოველთვიური საშუალო შემოსავალი (ლარებში)? 

1. 300 ლარზე ნაკლები 

2. 301-დან 500 ლარამდე 

3. 501-დან 700 ლარამდე 

4. 701-დან 900 ლარამდე 

5. 901 ლარზე მეტი 

6. უარი პასუხზე 

C.2.4. რატომ გადაწყვიტეთ საკუთარი ბიზნესის წარმოწყება? 

1. გინდოდათ, გქონოდათ საკუთარი ბიზნესი 

2. ვერ იშოვეთ სამსახური 

3. გამოცდილების მიღება გსურდათ 

4. ოჯახური მდგომარეობის გამო 

77. სხვა _____________________________________________________________/დაასახელეთ/ 

C.2.5. როგორ შეაფასებდით თქვენ კვალიფიკაციასა და საკუთარი ბიზნესის ფარგლებში 

შესასრულებელი სამუშაოს შესაბამისობას? 

1. ჩემი კვალიფიკაცია უფრო მაღალია ვიდრე სამუშაო მოთხოვნები 

2. ჩემი კვალიფიკაცია და სამუშაოს მოთხოვნები შესაბამისობაშია 

3. არასაკმარისი კვალიფიკაცია მაქვს 

4. ჩემი კვალიფიკაცია არ არის დაკავშირებული ჩემს სამუშაოსთან 

C.2.6 კმაყოფილი ხართ იმით, რომ გაქვთ საკუთარი ბიზნესი? 

1. დიახ 

2. ნაწილობრივ 

3. არა 

სტაჟირებასთან დაკავშირებული კითხვათა ბლოკი 

C.3.1. დაკავშირებულია კოლეჯში მიღებული სპეციალობა თქვენს საქმიანობასთან?  

1. დიახ 

2. ნაწილობრივ 
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3. არა 

C.3.2. იღებთ ანაზღაურებას? 

1. დიახ  

2. არა (გადასვლა კითხვაზე D.1.) 

C.3.3. დაახლოებით რამდენია თქვენი ყოველთვიური საშუალო შემოსავალი (ლარებში)? 

1. 300 ლარზე ნაკლები 

2. 301-დან 500 ლარამდე 

3. 501-დან 700 ლარამდე 

4. 701-დან 900 ლარამდე 

5. 901 ლარზე მეტი 

6. უარი პასუხზე 

 

უმუშევრობასთან დაკავშირებული კითხვათა ბლოკი 

C.4.1. გთხოვთ, დაასახელოთ მიზეზი, რატომ ვერ/არ მუშაობთ კოლეჯში მიღებული სპეციალობით?  

1. შემოთავაზებული ხელფასი დაბალია 

2. პროფესიაზე დაბალი მოთხოვნაა 

3. არ მაქვს საკმარისი გამოცდილება 

4. არ დავინტერესებულვარ/არ მიცდია მოძებნა 

5. არ გაქვთ ძირითადი უნარები (მაგ. უცხო ენების ცოდნა) 

99. არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა 

C.4.2. რატომ არ ეძებთ სამუშაოს? 

1. არ გაქვთ შესატყვისი ოჯახური პირობები 

2. აპირებთ სწავლის გაგრძელებას 

3. არ გსურთ სამსახურის მოძებნა 

4. გაქვთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები 

5. საკუთარი ბიზნესის დაწყება გსურთ 

6. ჯარში ყოფნის გამო 

77. სხვა _____________________________________________________________/დაასახელეთ/ 

 

 

 

D. სამომავლო გეგმები და პროფესიული საგანმანათლებლო პროცესის შეფასება 

D.1. გეგმავთ სწავლის გაგრძელებას? 

1. დიახ 
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2. ჯერ არ გადამიწყვიტავს 

3. არა 

D.2. ისურვებდით ქვემოთ ჩამოთვლილი ცოდნისა და უნარების განვითარებას? 

1. უცხო ენის ცოდნა 

2. კომუნიკაციის უნარი 

3. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

4. პროფესიული პრაქტიკული უნარები 

5. პროფესიული თეორიული უნარები 

6. მეწარმეობრივი უნარები 

D.3. პროფესიული განათლების მიღების შემდეგ გაირეთ დამატებითი ტრენინგები პროფესიასთან 

დაკავშირებით? 

1. დიახ  

2. არა (გადასვლა კითხვაზე D.4.) 

D.3.1. რა ტიპის/შინაარსის ტრენინგი გაირეთ? 

1. დაასახელეთ _____________________________________________________________________________ 

D.4. ახლა ჩამოგითვლით პროფესიული განათლების მიღებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა 

ასპექტს. გთხოვთ, გვითხრათ, რომელი მათგანი საჭიროებს გაუმჯობესებას? 

ასპექტები 

საჭიროებს 

გაუმჯობესებას

მეტნაკლებად 

საჭიროებს 

გაუმჯობესებას 

არ საჭიროებს 

გაუმჯობესებას

დასაქმებაზე ზრუნვა 1 2 3 

სასწავლო რესურსებზე ხელმისაწვდომობა 1 2 3 

საკვანძო კომპეტენციების დაუფლების 

შესაძლებლობა

1 2 3 

პრაქტიკული კომპონენტი 1 2 3 

სწავლების ხარისხი 1 2 3 

სწავლების მეთოდები 1 2 3 

სწავლის შეფასების მეთოდები 1 2 3 

პრაქტიკის ინსტრუქტორის კომპეტენცია 1 2 3 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის 

კომპეტენცია

1 2 3 

D.5. თქვენი აზრით, მთლიანობაში, კოლეჯში მიღებული განათლება უწყობს ხელს სამუშაოს 

დაწყებას? 
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1. დიახ, სრულად 

2. ნაწილობრივ 

3. არა 

 

E. თუკი გსურთ ისეთი აზრის დაფიქსირება, რომელიც ზემოთ არც ერთ კითხვაში არ გაჟღერდა, 

გთხოვთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება/შენიშვნა მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და ზოგადად პროფესიული განათლების შესახებ. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

მადლობას მოგახსენებთ კვლევაში მონაწილეობისთვის! 

 

 

 


