გამოკითხვის შედეგები
შეფასება მოხდა 5 ქულიანი სისტემით:

5 - მაღალი შეფასება, 1 - დაბალი შეფასება.

კურსი
ოცეული
სასწავლო კურსი
პედაგოგის სახელი, გვარი
გამოიკითხა

რესპოდენტი

კითხვარი შევსებულია ერთი ჩამოყოლით
1. სილაბუსი ზუსტად ასახავდა სასწავლო კურსის შინაარსს, აქტივობებს,
შეფასების წესს
2. პედაგოგს შეუძლია მართოს, სტიმული მისცეს და ურთიერთობა
დაამყაროს აუდიტორიასთან
3. ლექციაზე გამოყენებულია მაგალითები, ანალოგიები, შედარებები და
ახსნის სხვადასხვა მეთოდი, რომ მასალა უკეთ გასაგები და
დასამახსოვრებელი გახდეს
4.საჭიროებისამებრ გვიტარდება დამატებითი დახმარება (კონსულტაცია)
5. საგამოცდო საკითხები დასმულია ცხადად და გასაგებად
6. მეცადინეობის სხვადასხვა ნაწილების (ახალი მასალის ახსნა,
შეკითხვებზე პასუხი, დისკუსია, პრაქტიკული
სავარჯიშოები,წერითი/ზეპირი გამოკითხვები, პრეზენტაციები და ა.შ.)
მოცულობა და ხანგრძლივობა გვაძლევს შესაძლებლობას გავიგოთ ახალი
სასწავლო მასალა და გამოვავლინოთ ცოდნა
7. მეცადინეობებზე პედაგოგი დამატებით განმარტავს რთულ საკითხებს და
ამომწურავად პასუხობს დასმულ შეკითხვებს
8. უზრუნველყოფილია იუნკერთა ცოდნის შეფასება მთელი სემესტრის
განმავლობაში სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით (დავალებების
შესრულება, გამოკითხვა, პრეზენტაცია, ტესტირება, დისკუსია, გამოცდები
და სხვ)
9. სასწავლო კურსის ასათვისებლად საჭირო ლიტერატურა
ხელმისაწვდომია (ელექტრონული სახით ან ბიბლიოთეკაში)
10. უზრუნველყოფილია დროული და სასარგებლო უკუკავშირი
იუნკერებთან მათ ნამუშევრებთან და შედეგებთან დაკავშირებით:
პედაგოგი განმარტავს იუნკერების მიერ დაშვებულ შეცდომებს და გვაძლევს
სათანადო მითითებებს და რეკომენდაციებს

11. ვიცი რა კომპონენტებით და კრიტერიუმებით ხდება ამ სასწავლო
კურსში ჩემი შეფასება
12. აუდიტორიაში თითოეული იუნკერისთვის უზრუნველყოფილია
კითხვის დასმის, დისკუსიაში მონაწილეობის, მსჯელობისა და აზრის
გამოთქმის შესაძლებლობა
13. საგამოცდო საკითხები და ტესტები შინაარსით შეესაბამება შესწავლილ
მასალას

16. ამ საგნის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობა სხვა
საგნებთან შედარებით არის . . . (გთხოვთ კომენტარში დააკონკრეტოთ
რომელ საგანს ადარებთ)

17. თქვენს მიერ განხორციელებულ სასწავლო კურსთან დაკავშირებით იუნკერების მიერ გაკეთებული
კომენტარები შეეხებოდა:

გთხოვთ შეგვატყობინოთ თქვენი მოსაზრებები ქვემოთ მოყვანილი კითხვების შესაბამისად
18. შეესაბამება თუ არა მოცემული სურათი რეალობას ლექციაზე?

19. გთხოვთ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით

20. რა ქმედებებს განახორციელებთ სასწავლო კურსის და სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად?

გისურვებთ წარმატებებს!
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ძალიან
ელემენტარული

ელემენტარული

ზომიერი

რთული

15. ჩემი მომზადების დონისა და შესაძლებლობის შესაბამისად
ლექციათა კურსი არის:

ძალიან რთული

14. ლექციის ჩატარებისთვის საჭირო ის მატერიალური რესურსი რაც
პედაგოგს სჭირდება (კომპიუტერი, პროექტორი, დაფა, მარკერი და ა.შ.),
გამართულია

