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ბათუმი 

2021 

2021 სასწავლო წლის სტუდენტთა  გამოკითხვა  დისტანციურ 

სწავლებასთან დაკავშირებით 

შემუშავებულია 
ხარისხის მართვის სპეციალისტის მიერ 



გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო , პროფესიულ სტუდენტთა 49%-მა 

1. მიუთითეთ რომელი პროგრამის სტუდენტი ხართ 
 

 

 

 

 

  

 



გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო , პროფესიულ სტუდენტთა 49%-მა 

2. რამდენად კმაყოფილი ხართ დისტანციური სწავლებით? 

 

 

 

 

 



გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო , პროფესიულ სტუდენტთა 49%-მა 

3. ძირითადად რომელ პლატფორმას იყენებენ პედაგოგები დისტანციური სწავლების დროს? 

 

  

 

 



გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო , პროფესიულ სტუდენტთა 49%-მა 

4. დისტანციური სწავლების პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში ვინ გიწევდათ / გიწევთ ტექნიკურ 

კონსულტაცია  / მხარდაჭერას; 

 

 

 



გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო , პროფესიულ სტუდენტთა 49%-მა 

 

5. რამდენად კმაყოფილი ხართ პროფესიული მასწავლებლის მიერ ონლაინ რეჟიმში ჩატარებული 

ვიდეოშეხვედრებით და  მოწოდებული სასწავლო მასალით? 
 

 

 
 

 



გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო , პროფესიულ სტუდენტთა 49%-მა 

6. რა  პრობლემებს აწყდებით დისტანციური სწავლების პროცესში? 

 

‘’არანაირს’’ 
 

‘’ინტერნეტის გაუმართაობა ’’ ’არაფერს’’ 

‘’არ ვაწყდები პრობლემას’’ ‘’უმეტესად თუ რაიმე პრობლემა  არის 
მხოლოდ ინტერნეტთან დაკავშირებით’’ 

 

‘’ჯერ ჯერობით არანაირი’’ 
 

‘’აუდიტორიაში სწავლა  უკეთესია ’’ ‘’Me armqonia problema’’ ‘’ არა  პრობლემური’’ 

‘’არანაირ’’ ‘’ინტერნეტის ხარვეზი...’’ ‘’Zogjer chedavs zoom platforma’’ 

‘’თითქმის არაფერს.’’ ‘’პრობლემაა  თითქმის არაა ’’ ‘’ ტექნიკური გაუმართავობა ’’ 

‘’ არანაირ პრობლემას არ ვაწყდები’’ ‘’---‘’ ‘’არანაირი პრობლემა ’’ 
 

‘’No Problem’’ ‘’პრობლემა  ჯერ არ შემხვედრია  
გამართულად მუშაობს’’ 

 

‘’არანაირ პრობლემას’’ 

‘’ჯერჯერობით არანაირ პრობლემა  არ 
შემქნია  დისტანციურ სწავლების დროს’’ 

‘’არაფერი პრობლემა  არ არის’’ ‘’არაფელს’’ 
 

 

 

7. დაასახელეთ რის შეცვლას, ან გაუმჯობესებას ისურვებდით დისტანციური სწავლების პროცესში? 
 



გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო , პროფესიულ სტუდენტთა 49%-მა 

‘’ძალიან კარგად მიმდინარეობდა ’’ 
 

‘’არვიცი კიდო რისი გაუმჯობესება  
შეიძლება ,მე ამითაც კმაყოფილი ვარ’’ 

 

‘’არაფერს არ შევცვლიდი ყველაფერი 
მისაღებია ’’ 

 

‘’ჯერ ჯერობით აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 
და  ყველა  საჭიროებას’’ 
 

‘’არ მინდა  დისტანციული სწავლება ’’ 
 

‘’კარგია  ყველაფერი’’ 
 

‘’დისტანციური სწავლების მომხრე არ ვარ 
ზოგადად.’’ 
 

‘’Ufro gaumjobesebuli iyos da meti 
yuradxeba’’ 

 

‘’იყოს როგორც არის’’ 
 

‘’უკმაყოფილო არაფრით არ ვიყავი 
დისტანციური სწავლების დროს ყველაფერი 
კარგად იყო გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციისგან’’ 

‘’arafris shecvla araa sachiro chemi azrit’’ 
 

‘’თითქმის არაფერს იმიტომ რომ 
რაცუნდაიყოს ყველაფერია  დაა  პროგრამაც 

მრატივია ’’ 
 

‘’არაფრის შეცვაა  არარის საჭირო 
ჩემიაზრით’’ 
 

‘’კვირა  დღესაც იყოს სწავლა ’’ 
 

‘’ყველაფრით კმაყოფილივარ’’ 
 

‘’Ar iyos distanciuri swavleba. Misvla da ise 
swavla sul sxva’’ 
 

‘’მეტად ინტერაქციულ ლექციებს 
ვისურვებდი'’ 

‘’sakmarisia yvelaperi’’ 
 

 

 

 

 

 

 

8. გსურთ თუ არა  დისტანციური სწავლების პროცესის გაგრძელბა? 
 

 



გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო , პროფესიულ სტუდენტთა 49%-მა 

 
 

 

 

 

 

9. დაასახელეთ დისტანციური სწავლების დადებითი და  უარყოფითი მხარეეები: 
 



გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო , პროფესიულ სტუდენტთა 49%-მა 

‘’დადებითი მხარეა  ის, რომ მარტივია  დასწრება . უარყოფითი მხარე 
ჩემთვის არ აქვს’’ 

‘’ისეთ განათლებას ვერ ვიღებთ როგორც აუდიტორიაში’’ 
 

 ‘’Erti dadebiti mxare aq saxlidan ar gadixar’’ ‘’dadebiti mxare isaa rom swavla ar shewyda’’ 
 

‘’დროის ფაქტორია  ძირითადად რადგან აუდიტორიაში ვერ მოვდივარ ხოლმე 
სამსახურის გადამკიდე ამიტომ დისტანციურ სწავლებას მივანიჭებდი 

უპირატესობას :))’’ 
 

‘’როცა  სწავლისთვის ხარ მოტივირებული მაგრამ თავისუფალი 
დღეები ბევრი არ გაქვს, კარგია  იმით რო ყველგან შეგიძლია  

დაესწრო ლექციას და  მიიღო ხარისხიანი განათლება ’’. 
 

‘’დისტანციური იმით იყო კარგირო ვინც დასაქმებულები ვართ 
სწავლასთან ერთად ორივეს ერთდროულად ვასწრებდით’’ 

‘’უარყოფითი დისტანციური სწავლება  ცოტა  რთულია  და  დადებით 
ისა  რო ჩვენი პედაგოგები ყველაგერს აკეთებენ დისტანციური 

სწვლების დროს რო ყველა  მასალა  გულდასმით დაიყვანოს 
ჩვენთან’’ 

 
‘’უშუალო კომუნიკაცია  არ მყარდება  მოსავლესა  და  პედაგოგს შორის ეს 

არის მთავარი უარყოფითი მხარე. დადებითი ის აქვს,რომ ნებისმიერ 
დროს , ნებისმიერი ადგილიდან ჩაერთვები’’ 

 

‘’დადებითი მხოლოდ ისაა  რომ პანდემიის დროს უფრო 

მოსახერხებელი იყო და  სწავლის პროცესის გაგრძელება  
შესაძლებელი გახდა  მისი მეშვეობით უარყოფითი ისაა  რომ 

პედაგოგს და  მსმენელს შორის ურთიერთობა  ნაკლებად 
ეფექტურია  ვიდრე აუდიტორიაში დასწრებისას’’ 

 
‘’დადებითის დასახელება  რთულია. უარყოფითს რაც შეეხება , ინტერნეტის 

პრობლემა  შეიძლება  დასადელდეს. ასევე, სრულყოფილი კომუნიკაციის 
პრობლემა ’’ 

 

‘’Distanciuri scavleba chemi arit ufro rtulia vidre auditoriashi 

.auditoriashi ufro chartulia studenti scavlis processhi’’ 
 

‘’საწავლა  ჯობს ადგილზე’’ 

 

‘’მეტად მოსახერხებელია  გრქფიკიდან გამომდინარე მაგრამ 

ნაკლებად ეფექტურია ’’ 
 

‘’დადებითი: უფრო ხშირად ვახერხებ დასწრებას და  ვერთვები ლექციის 
მსვლელობაში. უარყოფით: არ მაქვს’’ 

 

‘’დადებითი ისაა  რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლია  ჩაერთო და  
უარყოფითი არაფერი არაქვს’’ 

 



გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო , პროფესიულ სტუდენტთა 49%-მა 

‘’კოვიდის დროს დისტანციური სწავლება  უფრო უსაფრთხოა ’’ 
 

‘’დადებითია  ყველა  შეძლებს ნებისმიერ დროს შემოსვლას 
უარყოფითია  ყველას სულ ინტერნეტი არაქვს’’ 

 
‘’დისტანციური სწავლებით ხელი მეწყობა  სამსახურში’’ 

 

‘’ჩემთვის დისტანციური სწავლებას დადებითი მხარე არ აქვს''  

 
‘’დადებითია  ის რომ პარალელურად შეგიძლია  სამსახურშიც კი იყო თუ 

მუშაობ , უარყოფითი ის რომ სწავლა  მაინც სასწავლებელში ყოფნასთან 
ასოცირდება ’’ 

 

‘’ამაზე არმაქ  პასუხი ჩემთვის ორივე სწავლების პროცესი 

მისაღებია ’’ 

‘’დისტანციური სწავლის დროს უფრო მარტივიაა  გაიგოო რასაც გიხსნიან’’ 

 

‘’დისტანციური სწავლა  კარგია  რადგან საზოგადოებას თავს 

ვარიდებთ და  საკუთარ ტავს საფრთხესი არ ვაყენებთ’’ 
 

‘’დისტანციური სწავლების დადებითი მხარე ის არის რომ ერთმანეთის 
ჯამრთელობას ვუფრთხილდებით პირველ რიგში’’ 

‘’დადებითი ის არის რომ შეგიძლია  ჩაერთო ლექციას საიდანაც 
შეგიძლია (სამსახურიდან ან ქალაქგარეთ თუხარ),უარყოფითი ის 

მიმაჩნია  რომ სასწავლებელში ახსნილი უკეთესად 
გემახსოვრება ,ონლაინ კი რთულია  შედარებით’’ 

 
‘’დადებითი: ვირუსის ნაკლები გავრცელება , უარყოფითი: იმ სათანადო 

ცოდნის მიღება  რაც არა  დიატანციური სწავლების შედეგად მიიღება ’’ 

‘’კარგია  იმისგამო, რომ ჩვენ ჩვენი პრობლემების მიუხედავად 

შეგვიძლია  დავესწროთ ონლაინით და  როდესაც 
მისასვლელებივართ ეს პრიორიტეტი აღარ ითვალისწინება ’’ 

 

 

 გმადლობათ ყურადღებისთვის ! 


