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ASSET პილოტირება სტუდენტის კითხვარი  

ა. ინსტიტუცია: 

1. გორდონის აკადემიური კოლეჯი 

2. ჰადასის აკადემიური კოლეჯი 

3. სახინის მასწავლებლის განათლების/მომზადების კოლეჯი 

4. კინერეტის აკადემიური კოლეჯი 

5. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

6. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

7. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

8. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ბ. მონიშნეთ ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენეთ (მხოლოდ ერთი):  

1. ღია სამკერდე ნიშნები 

2. „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომა 

3. ურთიერთშეფასება 

4. რეფლექსიური დღიური 

5. ღირებულებებისა და დამოკიდებულებების შეფასება  

6. კონცეპტუალური რუკა 
 

გ. მიმართულების დასახელება: (დეპარტამენტი ან ფაკულტეტი) 

___________________________ 

დ. სასწავლო კურსის სახელწოდება     _____________________________ 

 

ამჟამად ჩემთვის უნივერსიტეტში სწავლის: 

1.       პირველი წელია 

2.       მეორე წელია 

3.       მესამე წელია 

4.       მეოთხე წელია 

5.       სხვა 

 

მე ვარ 

1.       ბაკალავრიატის სტუდენტი 

2.       მაგისტრატურის სტუდენტი 

3.       დოქტორანტურის სტუდენტი 

4.       სხვა 
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ე. გთხოვთ, მონიშნოთ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოცემულ 

დებულებებს. თქვენი პასუხი აღნიშნეთ ყოველი დებულების გასწვრივ 

შესაბამის სვეტში. 

N. დებულება საერთოდ არ 

ვეთანხმები 

არ 

ვეთანხმები 

ვეთანხმები სრულად 

ვეთანხმები 

1 შეფასების ამ ინსტრუმენტმა გაზარდა 

სასწავლო პროცესში ჩემი ჩართულობა. 

1 2 3 4 

2 შეფასების ამ ინსტრუმენტმა 

გამიუმჯობესა დამოუკიდებლად/სხვა 

სტუდენტებთან ერთად შეფასების 

პროცესში ჩართვისთვის საჭირო 

უნარები 

1 2 3 4 

3 შეფასების ამ ინსტრუმენტმა 

გამიუმჯობესა საკუთარი და სხვისი 

მუშაობის შეფასების უნარები 

1 2 3 4 

4 შეფასების ამ ინსტრუმენტმა სასწავლო 

პროცესში საკუთარი ძლიერი და სუსტი 

მხარეების იდენტიფიცირების  

საშუალება მომცა 

1 2 3 4 

5 შეფასების ამ ინსტრუმენტმა მომცა 

საშუალება, გავიაზრო რას მოელიან 

ჩემგან, რათა საუკეთესოდ შევასრულო 

დავალება 

1 2 3 4 

6 შეფასების ამ ინსტრუმენტმა 

უზრუნველყო დეტალური და დროული 

უკუკავშირი, რომელიც დამეხმარა 

გამეუმჯობესებინა ჩემი შედეგი 

1 2 3 4 

7 შეფასების ამ ინსტრუმენტის 

გამოყენებამ გაზარდა ჩემი მოტივაცია, 

მონაწილეობა მივიღო სასწავლო კურსის 

აქტივობებში. 

1 2 3 4 

8 შეფასების ამ ინსტრუმენტმა გაზარდა 

ჩემი მოტივაცია, ვიყო აქტიური 

შემსწავლელი 

1 2 3 4 

9 შეფასების ამ ინსტრუმენტის 

გათვალისწინებით, ვფიქრობ, რომ 

სტუდენტები მეტად უნდა იყვნენ 

ჩართულები შეფასების პროცესში. 

1 2 3 4 
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შეკითხვები ღია დაბოლოებით 

10) როგორ ფიქრობთ, შეფასების ამ ინსტრუმენტის გამოყენებამ რა წვლილი 

შეიტანა თქვენი სწავლის უნარების განვითარებაში? 

-

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11) ყველაზე მეტად რა მოგეწონათ აღნიშნულ ინსტრუმენტში? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12) ყველაზე ნაკლებად რა მოგეწონათ აღნიშნულ ინსტრუმენტში? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

13) როგორ შეიძლება ეს ინსტრუმენტი გაუმჯობესდეს? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14) გთხოვთ, ჩაწეროთ  გაქვთ თუ რაიმე დამატებითი კომენტარი 

აღნიშნული ინსტრუმენტის გამოყენებისთვის. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

მადლობა! 


