
კითხვარის ადმინისტრირების 

ინსტრუქცია   

შეფასება პროგრამის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს მოიცავს 
მოსწავლეთა გამოკთხვას ჯერ პირველ და შემდგომ უკვე ბოლო გაკვეთილზე. 
ეს ინსტრუქცია დაგეხმრებათ სწორად წარმართოთ მოსწავლეთა გამოკითხვის 
პროცესი. 

რა დაგჭირდებათ 

☐ მშობლის !"#$%&!%'()*!+,-".&$(!/+ფორმა 

☐ /--,!+ 

☐ მონაცემების შეგროვების ანგარიშის ფორმა  

☐ მოსწავლეთა კითხვარი 

☐ სკოლის კოდი, რომელსაც კვლევითი ჯგუფი მოგაწვდით 

☐ კითხვარის ადმინისტრირების ინსტრუქცია 

 
რაკითხვარის ადმინისტრირებამდე 
☐ 0'-1%$2', მშობელთა !"#$%&!%'()*!+,-".&$(!/+ფორმები და 

მიუთითეთ, ყველა ბავშვს აქვს თუ არა მშობლის თანხმობა 

☐ დარწმუნდით, რომ საკმარისი კითხვარები გაქვთ და, რომ მათ 
გვერდების ზუსტი რაოდენობა აქვთ 

 

წარუდგინეთ კითხვარი მოსწავლეებს:   

დღევანდელ გაკვეთილს ცოტა განსხვავებულად დავიწყებთ. 
თქვენ დაგირიგდებათ კითხვარები, რომლებიც 
თითოეულმა თქვენგანმა დამოუკიდებლად უნდა შეავსოთ. 
იცით კითხვარი რას ნიშნავს? 

თუ მოსწავლე სწორედ დაახასიათებს კითხვარს, მასწავლებელი 
სხვა სიტყვებით იმეორებს და კიდევ უფრო გასაგებად ხსნის. თუ 
არასწორად უპასუხებენ - მასწავლებელი გამამხნევებელი ტონით 
მიმართავს მოსწავლეს - “საინტერესო პასუხია, რაიმე სხვაზე ხომ 
არ გიფიქრიათ?” 

მცირე დროის შემდეგ მასწავლებელი შეაჯამებს: “კითხვარი ეს 
არის ყოველდღიური კითხვების ჩამონათვალი, როგორიცაა 
“როგორ ხარ?”, “რა არის შენი საყვარელი ფერი? და ა.შ., სადაც 
ვერბალურად პასუხის ნაცვლად, მოსწავლეები პასუხებს 



მონიშნავდნენ ფურცელზე. როცა ვიღაც გეკითხებათ, როგორ 
ხართ, აქ არ არსებობს სწორი ან არასწორი პასუხი. 
ანალოგიურია კითხვარშიც. საუკეთესო პასუხი, ეს არის 
ისეთი პასუხი, რომელიც ყველაზე უკეთ გამოხატავს თქვენს 
მოსაზრებას. როგორც ყოველდღიური საუბრის დროს, ამ 
შემთხვევაშიც არ ხდება თქვენი შეფასება, თუმცა, 
მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად გულწრფელად 
შეავსოთ კითხვარი.” 

 
შემდეგი ჯერზე როცა მოსწავლეები კითხვარს ავსებენ ანუ მეოცე 
გაკვეთილზე, მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს თუ ახსოვთ რას 
ნიშნავს კითხვარი. პასუხების მიღების შემდგომ, მასწავლებელი 
გამოყოფს ძირითად საკითხებს - (1) კითხვარი ეს არის კითხვების 
ერთობლიობა, (2) სადაც კითხვა ეხება მოსწავლეთა მოსაზრებებს და 
(3) ნიშნები არ იწერება, არამედ, გულწრფელი პასუხებია 
მნიშვნელოვანი. 

 
☐ შეამოწმეთ რომ მოსწავლეებს ესმით კითხვარის ინსტრუქცია 

☐ უთხარით მოსწავლეებს თავიანთი სკოლის კოდის (თუ 
შესაძლებელია, დაფაზე დაუწერეთ) და პირადი ნომრის შესახებ, რაც 
უნდა ჩაწეროთ სვეტში “შენი კოდი.” 
 

 

კითხვარის ადმინისტრირება   

☐ გააკონტროლეთ მოსწავლეთა მუშაობის პროცესი. დაეხმარეთ იმ 
შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს ეს სჭირდება. სხვა სიტყვებით 
გაუმეორეთ ინსტრუქცია და შეეცადეთ მის ენაზე აუხსნათ, 
თუმცა, არ მისცეთ რჩევა პასუხებთან დაკავშირებით.  

☐ ჩაინიშნეთ კითხვარის შევსების შესახებ ინფორმაცია ერთობლივ 
საანგარიშო ფორმაში.  

☐ კითხვარის ჩაბარების შემდეგ, მონიშნეთ რომ მოსწავლეებმა ყველა 
კითხვას უპასუხეს და კოდებიც სწორად აქვთ მითითებული. თუ 



კითხვებზე არასრულად აქვთ პასუხები გაცემული, მიეცით დრო რომ 
სრულად შეავსონ. 

 

კითხვარების ადმინისტრირების შემდგომ 

☐ დარწმუნდით, რომ ყველა სახის ინფორმაცია სრულად არის 
ასახული საერთო ანგარიშის ფორმაში.  

☐ მშობლის ინფორმირების ფორმები, კითხვერები და საერთო 
ანგარიშის ფორმა მოათავსეთ კონვერტში და შეინახეთ უსაფრთხო 
ადგილას. 

☐ დაუკავშირდით მკვლევართა ჯგუფს, აღნიშნული დოკუმენტაციის 
წასაღებად. 

დაიმახსოვრეთ: 
• წინასწარ შეისწავლეთ პროცედურა და ყურადღებით მიჰყევით თითოეულ 

ეტაპს; 

• თუ ამის აუცილებლობად არ დგას, არ გადაუხვიოთ ინსტრუქციებსა და 

პროცედურებს; 

• ინსტრუქციების მიწოდების პროცესი და კითხვარის პროცედურა 

ბუნებრივად უნდა წარიმართოს (შეგიძლიათ მცირედით შეცვალოთ 

სიტყვები, იმისათვის რომ მოსწავლეებმა უკეთ აღიქვან საკითხი. თუმცა, 

გთხოვთ, არ გამოტოვოთ ეტაპები). 

 
 
 
 
 
 


