სწავლის მოტივაციისა და მოლოდინების კვლევის ანკეტა
არსებული გამოკითხვა

ტარდება აკადემიური კვლევების მიზნებისთვის და გამოყენებულ იქნება

აკადემიის სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად. თქვენი ანონიმურობა გარანტირებულია.

1. მტკიცედ ვარ დარწმუნებული რომ სამხედრო სამსახური ჩემი სწორი არჩევანია
ა. სრულიად ვეთანხმები
ბ. ვეთანხმები
გ. მიჭირს პასუხი
დ. არ ვეთანხმები
ე. სრულიად არ ვეთანხმები
2.

როდესაც ნაცნობებს ვუყვები საკუთარი მომავალი პროფესიის (სამხედრო და სამოქალაქო)
შესახებ, ეს კმაყოფილებას მანიჭებს
ა. სრულიად ვეთანხმები
ბ. ვეთანხმები
გ. მიჭირს პასუხი
დ. არ ვეთანხმები
ე. სრულიად არ ვეთანხმები

3. ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში ჩავაბარე რადგან . . . (აღნიშნეთ მხოლოდ ის მოსაზრება,
რომელიც თქვენ გეხებათ)
მე მეხება
აკადემიაში მოხვედრამდე, დიდი ხანია მაინტერესებდა ჩემს
მიერ არჩეული პროფესია
სხვადასხვა პრაქტიკული მოსაზრებიდან გამომდინარე აკადემია
ჩემთვის ყველაზე ხელსაყრელია
აკადემიაში ჩაბარებამდე მე მქონდა სათანადო ინფორმაცია
აკადემიის სასწავლო პროცესის, საცხოვრებელი პირობების,
არსებული წესების და რეგულაციების შესახებ
აკადემიაში ჩავაბარე მეგობრების, ნაცნობების, ოჯახის წევრების
რჩევით და რეკომენდაციით
შესაძლებლობა რომ მქონოდა, სხვა უმაღლეს სასწავლებელში
ჩავაბარებდი
მტკიცედ ვარ დარწმუნებული, რომ ჩემი პროფესია ცხოვრებაში
მორალურ და მატერიალურ კმაყოფილებას მომიტანს
სხვა: _________________________________________________________________
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4. დაასრულეთ

4.1-4.7 მოსაზრება იმ შეფასებით, რომელიც ყველაზე ახლოსაა თქვენს შეხედულებასთან

აკადემიაში ჩაბარებამდე ვფიქრობდი რომ აკადემიაში სწავლისას . . .
4.1 ჩემი ფიზიკური დატვირთვა იქნებოდა


ასეთივე



უფრო მეტი



უფრო ნაკლები

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 ჩემი ფსიქოლოგიური/ ემოციური დატვირთვა იქნებოდა


ასეთივე



უფრო მეტი



უფრო ნაკლები

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3 სასწავლო პროგრამის სამხედრო საგნების შესასწავლად დამჭირდებოდა _________
ძალისხმევა.


ასეთივე



უფრო მეტი



უფრო ნაკლები

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.4 სასწავლო პროგრამის სამოქალაქო საგნების შესასწავლად დამჭირდებოდა _________
ძალისხმევა.


ასეთივე



უფრო მეტი



უფრო ნაკლები

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.5 სასწავლო / საცხოვრებელ პირობებს აკადემიაში შევეგუებოდი


ასეთნაირადვე



უფრო ადვილად



უფრო რთულად
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.6 წესებს, რეგულაციებს, დამოკიდებულებებს, რომლებიც არსებობს აკადემიაში, შევეგუებოდი


ასეთნაირადვე




უფრო ადვილად
უფრო რთულად

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.7 თანაკურსელებთან მექნებოდა ურთიერთობები


ასეთივე



გაცილებით უკეთესი



გაცილებით უარესი

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.8 ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან დაშორებას შევეგუებოდი




ასეთნაირადვე
უფრო ადვილად
უფრო რთულად

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. დღევანდელი გადმოსახედიდან . . . (აღნიშნეთ მხოლოდ ის მოსაზრება, რომელიც თქვენ გეხებათ)
მე მეხება
მე ჩემი სპეციალობა და აკადემია ავირჩიე და ჩემს მიერ გაკეთებული
არჩევანი საბოლოოა
კონტრაქტის პირობები რომ არ დავარღვიო, მხოლოდ ამიტომ
ვაგრძელებ სწავლას აკადემიაში
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უმაღლესი განათლების დიპლომის
აღება
არის სხვა უნივერსიტეტები, სადაც უფრო მეტი ინტერესით
ვისწავლიდი
მე ვსწავლობ აკადემიაში, რადგან ჩემი სურვილია გავხდე ოფიცერი და
ვიმსახურო შეიარაღებულ ძალებში
მაქვს პირადი, ჯანმრთელობის ან ოჯახური პრობლემები (გახაზეთ ),
რომელიც ართულებს ჩემს მიერ აკადემიაში სწავლის გაგრძელების
პროცესს
ჩემს მომავალ სპეციალობაზე უფრო მეტი ინფორმაცია რომ მქონოდა
ისევ აკადემიაში ჩავაბარებდი
სხვა უმაღლეს სასწავლებელში ჩავაბარებდი
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ვიმუშავებდი

სხვა -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. თუ თქვენს აზრს იკითხავენ აკადემიაში სწავლის მსურველები


მე წავაქეზებ მათ ჩააბარონ აკადემიაში



მე მხარს დავუჭერ მათ სურვილს ჩააბარონ აკადემიაში



მე არც წავაქეზებ და არც გადავათქმევინებ



მე შევეცდები გადავათქმევინო



მე ყველანაირად შევეცდები გადავათქმევინო

თუ გსურთ, დაურთეთ დამატებითი კომენტარები :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

გმადლობთ გამოკითხვაში მონაწილეობისთვის!
გისურვებთ წარმატებებს!

4|ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

