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რას შეეხება ეს კითხვარი?
მოსწავლე, რომელმაც კითხვარი გადმოგცათ, მონაწილეობს მოსწავლეთა
საერთაშორისო შეფასების პროგრამაში (PISA) - საერთაშორისო კვლევაში,
რომელიც ძირითადად ფოკუსირებულია 15 წლის მოსწავლეების
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ცოდნაზე, თუმცა ამავდროულად
აფასებს მათ მათემატიკასა და კითხვის უნარებში. კვლევა ორგანიზებულია
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
მიერ და ტარდება დაახლოებით 70 ქვეყანაში.
PISA-ს კვლევაში მოსწავლეები უპასუხებენ შეკითხვებს მათემატიკაში,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, წიგნიერებასა და პრობლემების
გადაჭრაში. გარემო ფაქტორების, ზოგადად საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, სკოლასა და სასწავლო
გამოცდილების შესახებ კი პასუხობენ კითხვარის შეკითხვებზე. ამ კვლევის
ფარგლებში ხდება ასევე მშობლების გამოკითხვა შემდეგ საკითხებთან
მიმართებაში:
•

ინფორმაცია მოსწავლისა და მისი ოჯახის შესახებ

•

თქვენი შვილის სკოლა

•

თქვენი შვილის განვლილი სასწავლო გზა

•
თქვენი შეხედულება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და
გარემოზე
•

თქვენ შესახებ

თქვემ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია უმნიშვნელოვანესია იმის
დასადგენად, თუ როგორ ეუფლებიან მოსწავლეები საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებს და რა ახდენს მათზე ზეგავლენას ამ პროცესში.
როდესაც
მეკითხებიან
საბუნებისმეტყველო
შესახებ, რა უნდა ვიგულისხმო?

მეცნიერებების

ამ კითხვარის მიზნებიდან გამომდინარე, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში იგულისხმება ის ცოდნა და უნარები, რომლებსაც
მოსწავლეები შეიძენენ ისეთი საგნების სწავლით, როგორიცაა ფიზიკა, ქიმია
და ბიოლოგია.
ვინ უნდა შეავსოს კითხვარი?
ეს კითხვარი უნდა შეავსოს მშობელმა (ან ორივე მშობელმა ერთობლივად)
ან მოსწავლის უშუალო მეურვემ. კითხვარის სიმარტივისთვის, მოსწავლე,
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რომელმაც კითხვარი გადმოგცათ, მოხსენიებული იქნება როგორც თქვენი
შვილი.
ჩვენი თხოვნაა უპასუხოთ ყველა შეკითხვას, რომელზეც პასუხის გაცემა
კომფორტულია თქვენთვის. კითხვარში არ არსებობს სწორი და არასწორი
პასუხები. გარდა ამისა, გვსურს დაგარწმუნოთ, რომ თქვენი პასუხები
სრულიად კონფიდენციალურია.
PISA-ს კვლევის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ინფორმაცია
მოიძიოთ ინტერნეტში შემდეგ მისამართზე: http://www.pisa.oecd.org/
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ნაწილი ა: თქვენი ოჯახი
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ვინ შეავსებს ამ კითხვარს?

(მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
დედა ან მდედრობითი სქესის მეურვე
მამა ან მამრობითი სქესის მეურვე
სხვა
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ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას უნდა იგულისხმოთ ის
მოსწავლე, რომელმაც გადმოგცათ კითხვარი.
PA002

10 წლის ასაკში თქვენი შვილი რამდენად ხშირად
იყო დაკავებული შემდეგი აქტივობებით?

(გთხოვთ, მონიშნოთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
ძალიან
ხშირად

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების შესახებ
სატელევიზიო
გადაცემების ყურება
საბუნებისმეტყველო
აღმოჩენების შესახებ
წიგნების კითხვა
სამეცნიერო ფანტასტიკის
შესახებ ნაწარმოებების
ყურება, კითხვა ან
მოსმენა.
სამეცნიერო საკითხებთან
დაკავშირეული
ვებგვერდების
მონახულება.
საბუნებისმეტყველო
კლუბში სიარული.
კონსტრუქტორებით
თამაში (მაგალითად,
“ლეგოს”
კონსტრუქტორით)
ტექნიკური
მოსწყობილობების
დაშლა.
გატეხილი საგნების
შეკეთება, მაგალითად,
დამტვრეული ელექტრო
სათამაშოს შეკეთება.
ცდების ჩატარება
საბუნებისმეტყველო,
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რეგულარ
ულად

ხანდახან

არასოდეს
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ელექტრო ან ქიმიური
კომპლექტებით,
მიკროსკოპის ან
ტელესკოპის გამოყენება.
საბუნებისმეტყველო
თემაზე კომპიუტერული
თამაშების თამაში
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თქვენ ან ოჯახის სხვა წევრები რამდენად ხშირად
ხართ დაკავებული შემდეგი საქმიანობით თქვენს
შვილთან ერთად?

(გთხოვთ, მონიშნეთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
არასოდ
ეს ან
თითქმი
ს
არასოდ
ეს

ჩემს შვილთან
განვიხილავ,
როგორ სწავლობს
სკოლაში.
ჩემს შვილთან
ერთად ვსადილობ
სუფრასთან.
ჩემს შვილთან
ვატარებ დროს
საუბარში.
ვეხმარები ჩემს
შვილს
საბუნებისმეტყველ
ო საგნების
დავალების
მომზადებაში.
ვეკითხები ჩემს
შვილს, რამდენად
კარგად სწავლობს
საბუნებისმეტყველ
ო საგნებს სკოლაში.
ჩემი შვილისთვის
საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებებთან
დაკავშირებულ
მასალებს მოვიძიებ
(მაგალითად,
აპლიკაციები,
კომპიუტერული
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ერთხე
ლ ან
ორჯერ
წელიწა
დში

ერთხე
ლ ან
ორჯერ
თვეში

ერთხე
ლ ან
ორჯერ
კვირაში

ყოველ
დღე ან
თითქმი
ს
ყოველ
დღე
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პროგრამები,
სახელმძღვანელოებ
ი, ა.შ.).
ჩემს შვილთან
ერთად
განვიხილავ,
როგორ გამოიყენება
საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებები
ყოველდღიურ
ცხოვრებაში.
ჩემს შვილთან
ერთად განვიხილავ
საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებებთან
დაკავშირებულ
კარიერას.
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მიმდინარე სასწავლო წელთან მიმართებაში,
რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ
მოსაზრებებს?

(გთხოვთ, მონიშნოთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
საერთო
დ არ
ვეთანხმ
ები

ინტერესს ვიჩენ ჩემი
შვილის სასკოლო
აქტივობების მიმართ.
მხარს ვუჭერ ჩემი შვილის
ძალისხმევას და სკოლაში
მის წარმატებას.
ჩემს შვილს მხარში
ვუდგავარ, როდესაც
სკოლაში სირთულეებს
აწყდება.
ჩემს შვილს ვამხნევებ,
რათა საკუთარი თავის
რწმენა განუმტკიცდეს.
ვეთანხმები სკოლის
წესებს/ სასკოლო
დისციპლინას.
ვცდილობ, ჩემი შვილი
დავიცვა იმ ოჯახური
პრობლემებისგან,
რომლებმაც შეიძლება
სწავლაში შეუშალონ
ხელი.
ჩემს შვილს წავახალისებ,
დაეუფლოს ახალ
ცოდნასა და უნარებს.
მე რეგულარულად
ვეხმარები ჩემს შვილს
სკოლის დავალებების
შესრულებაში.
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არ
ვეთანხმ
ები

ვეთანხმ
ები

სრულია
დ
ვეთანხმ
ები
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ჩემს შვილს შეკითხვებს
ვუსვამ სასწავლო
მასალასთან
დაკავშირებით, რათა
დავეხმარო საკითხების
უკეთ გაგებაში.

11

CY6_QST_FT_PaQ_GEO

ნაწილი ბ: თქვენი შვილის სკოლა
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გვაინტერესებს, რა არჩევანი გქონდათ თქვენი შვილის
სკოლის შერჩევის დროს.
PA005

შემდეგი დებულებებიდან, რომელი აღწერს
ყველაზე უკეთ თქვენს საცხოვრებელ ადგილთან
ახლოს არსებულ სკოლებს?

(გთხოვთ, მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)
ჩვენს მეზობლად არის ორი ან მეტი სკოლა, რომლებიც იმ
სკოლის კონკურენტები არიან, სადაც ჩემი შვილი
სწავლობს.
ჩვენს მეზობლად არის კიდევ ერთი სკოლა, რომელიც იმ
სკოლის კონკურენტია, სადაც ჩემი შვილი სწავლობს.
ჩვენს მეზობლად სხვა სკოლა არ არის, რომელიც
კონკურენციას გაუწევდა იმ სკოლას, სადაც ჩემი შვილი
სწავლობს.
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რამდენად მნიშვნელოვანია ჩამოთვლილი
ფაქტორები თქვენი შვილისთვის სკოლის
შერჩევისას?

(გთხოვთ, მონიშნეთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
უმნიშვნ
ელოა

სკოლა ჩვენს სახლთან
ახლოს მდებარეობს.
სკოლა კარგი რეპუტაციით
სარგებლობს.
სკოლაში ისწავლება
სპეციფიკური საგნები.
სკოლა იზიარებს
კონკრეტულ რელიგიურ
მრწამსს.
სკოლას აქვს სპეციფიკური
პედაგოგიური მიდგომა
ოჯახის სხვა წევრებიც ამ
სკოლაში სწავლობდნენ.
დაბალი ხარჯები (მაგ.,
სწავლის საფასური,
წიგნები, საცხოვრებლისა
და საკვების საფასური).
სკოლაში მოქმედებს
ფინანსური დამხარების
პროგრამა (მაგ., სასკოლო
სესხი, სტიპენდია ან
გრანტი).
სკოლაში აქტიური და
სასიამოვნო გარემოა.
სკოლის მოსწავლეების
აკადემიური მიღწევების
ხარისხი მაღალია.

14

გარკვეუ
ლწილა
დ
მნიშვნე
ლოვანია

მნიშვნე
ლოვანია

ძალიან
მნიშვნე
ლოვანია
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სკოლაში უსაფრთხო
გარემოა.

15
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გვაინტერესებს, რას ფიქრობთ თქვენი შვილის სკოლაზე.
PA007

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ
მოსაზრებებს?

(გთხოვთ, მონიშნეთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
სრულია
დ
ვეთანხმ
ები

ჩემი შვილის სკოლის
მასწავლებლების
უმეტესობა ძალიან
კომპეტენტური და
მონდომებულია.
ჩემი შვილის სკოლაში
მოთხოვნის მაღალი დონეა.
მე კმაყოფილი ვარ იმ
მასალითა და სწავლების
მეთოდებით, რასაც ჩემი
შვილის სკოლაში იყენებენ.
მე კმაყოფილი ვარ
დისციპლინით, რომელიც
ჩემი შვილის სკოლაშია.
ჩემი შვილის პროგრესს
სკოლაში ყურადღებით
აკვირდებიან.
ჩემი შვილის სკოლა
რეგულარულად მაწვდის
მნიშვნელოვან
ინფორმაციას ჩემი შვილის
წარმატების შესახებ.
ჩემი შვილის სკოლა
მოსწავლეებს კარგ
განათლებას აძლევს.
ჩემი შვილის სკოლა
რეგულარულად
მეპატიჟება სასკოლო
ღონისძიებებში
16

ვეთანხმ
ები

არ
ვეთანხმ
ები

საერთო
დ არ
ვეთანხმ
ები
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მონაწილეობის მისაღებად.
ჩემი შვილის სკოლაში
გულითადი და ღია გარემო
მშობელთა ჩართულობას
უწყობს ხელს.
ჩემი შვილის სკოლა
უპასუხოდ არ ტოვებს ჩემს
შეკითხვებს, რჩევებსა და
შეშფოთებას.
ჩემი შვილის სკოლაში
უზრუნველყოფილია
ეფექტური კომუნიკაცია
ოჯახსა და სკოლას შორის.
ჩემი შვილის სკოლაში
მშობლები
გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში ჩართულნი
არიან.
ჩემი შვილის სკოლა
მშობლებს სთავაზობს
საგანმანათლებლო (მაგ.,
ოჯახის წევრებისთვის წერა
კითხვის) ან დახმარების
პროგრამებს (მაგ.,
პროგრამები ბავშვთა
აღზრდასა და
ფსიქოლოგიაში,
ჯანმრთელობის, კვების
საკითხებთან
დაკავშირებით).
ჩემი შვილის სკოლა
ოჯახებს აწვდის
ინფორმაციას, როგორ
დაეხმარონ ბავშვებს
დავალების თუ სკოლასთან
დაკავშირებული
სხვადასხვა აქტივობების
შესრულებაში.
ჩემი შვილის სკოლა
თანამშრომლობს
17
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არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
სასკოლო პროგრამების
გაძლიერებისა და
მოსწავლეთა განვითარების
მიზნით.

18
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ბოლო სასწავლო წლის განმავლობაში მიგიღიათ
თუ არა მონაწილეობა სკოლასთან დაკავშირებულ
შემდეგ აქტივობებში?

(გთხოვთ, მონიშნეთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში).
დიახ

ჩემი ინიციატივით მაწავლებელთან
ერთად განვიხილე ჩემი შვილის
ყოფაქცევა.
მასწავლებლის ინიციატივით
მასწავლებელთან ერთად განვიხილე
ჩემი შვილის ყოფაქცევა.
ჩემი ინიციატივით მასწავლებელთან
ერთად განვიხილე ჩემი შვილის
მიღწევები.
მასწავლებლის ინიციატივით მასთან
ერთად განვიხილე ჩემი შვილის
მიღწევები
მონაწილეობა მივიღე სკოლის
თვითმმართველობის მუშაობაში,
მაგ., მშობლეთა კავშირის ან
სამეურვეო საბჭოს მუშაობაში.
მოხალისედ ვიმუშავე სასკოლო
არასაპროგრამე ფიზიკურ
აქტივობებში (მაგ., სადურგლო,
მებაღეობის, შენობისა და ეზოს
სარემონტო საუშაოებში, სასკოლო
წარმოდგენაში, ექსკურსიაში).
ნებაყოფლობით ჩავერთე სასკოლო
აქტივობებში (ვიყავი მოხალისე
სასკოლო ბიბლიოთეკაში,
მედიაცენტრში ან სკოლის
სასადილოში, დავეხმარე
მასწავლებელს, ვიყავი მოწვეული
სტუმარი).
დავესწარი დაგეგმილ შეხვედრას ან
მშობელთა კრებას.
19

არა

სკოლაში
არ
კეთდება
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მასწავლებელთან ერთად გავნხილე,
როგორ შეიძლება დავეხმარო ჩემს
შვილს სახლში სწავლასა და
დავალებების მომზადებაში.
მასწავლებელს გავუზიარე ჩემი
იდეები ბავშვის აღზრდასთან,
ოჯახის დახმარებასა და ბავშვის
განვითარებასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე.

20
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მიმდინარე სასწავლო წელს თქვენი შვილის
სასკოლო ღონისძიებებში მონაწილეობაში
შეგიშალათ თუ არა ხელი შემდეგმა ფაქტორებმა?

(გთხოვთ, მონიშნოთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
დიახ

კრების დრო მოუხერხებელი იყო.
ვერ შევძელი სამსახურიდან გამოსვლა.
ვერავის დავუტოვე ბავშვი/ბავშვები.
სკოლისაკენ მიმავალი გზა სახიფათოა.
ტრანსპორთან დაკავშირებით პრობლემები
მქონდა.
ჩემი შვილის სკოლაში კეთილგანწყობილ
დამოკიდებულებას ვერ ვგრძნობდი.
ზოგადად სკოლაში უხერხულად ვგრძნობ
თავს.
საკმარისად კარგად არ ვიცოდი ენა.
ვთვლი, რომ მონაწილეობა არ არის
დაკავშირებული ბავშვის განვითარებასთან.
არ ვიცი, როგორ მივიღო მონაწილეობა
სასკოლო აქტივობებში.
ჩემს შვილს არ უნდა, რომ მონაწილეობა
მივიღო.

21

არა
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რამდენად მნიშვნელოვანია შემდეგი ფაქტორები
სკოლის ცხოვრებაში თქვენი
მონაწილეობისათვის?

(გთხოვთ, მონიშნეთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
უმნიშვნ
ელოა

სკოლაში ჩემი
ჩართულობა სასიკეთოდ
აისახება ჩემი შვილის
აკადემიურ მიღწევებზე.
ჩემი ჩართულობა
ეხმარება ჩემს შვილს
სკოლაში ინტეგრაციაში.
მასწავლებლებთან
თანამშრომლობის
შედეგად უკეთ ვეცნობი
ჩემი შვილის
მასწავლებლებს.
სკოლაში ჩართულობა
საშუალებას მაძლევს მეტი
ინფორმაცია მივიღო ჩემი
შვილის სკოლის შესახებ.
ჩემი შვილის სკოლაში
ჩართულობა საშუალებას
მაძლევს გავიცნო სხვა
მშობლები.
ჩემი შვილის
მასწავლებლებთან
თანამშრომლობა
საშუალებას მაძლევს
უკეთ გავიცნო ჩემი
შვილი.
სკოლაში ჩართულობა
საშუალებას მაძლევს
გავიცნო ჩემი შვილის
მეგობრები.
22

გარკვეუ
ლწილა
დ
მნიშვნე
ლოვანია

მნიშვნე
ლოვანია

ძალიან
მნიშვნე
ლოვანია
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გვაინტერესებს მშობლების ურთიერთობა მათი
შვილის მეგობრებთან და სკოლის პერსონალთან.

(გთხოვთ, მონიშნეთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
0

თქვენი შვილის სკოლის
მეგობრების რამდენ მშობელს
იცნობთ?
თქვენი შვილის სკოლის რამდენ
მეგობარს იცნობთ სახელით?
სკოლის პერსონალის რამდენ
წევრთან შეძლებდით
კომფორტულად საუბარს თქვენს
შვილთან დაკავშირებულ
საკითხებზე?

23

1-2

3-5

6 ან
მეტი
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თქვენი თვალსაზრისით, რამდენად
მნიშვნელოვანია მშობელსა და მასწავლებელს
შორის კომუნიკაცია შემდეგ საკითხებზე?

(გთხოვთ, მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
უმნიშვნე
ლო

ბავშვების
აკადემიურ
წარმატებასთან
დაკავშირებული
საკითხები.
სკოლის შერჩევასთან
დაკავშირებული
საკითხები.
მოსწავლეების მიერ
სკოლის შეცვლასთან
დაკავშირებული
საკითხები.
მოსწავლეების
ყოფაქცევასთან
დაკავშირებული
პრობლემები
მოსწავლის მიერ
ცოდნის
ათვისებასთან
დაკავშირებული
პრობლემები.
ინფორმაცია, როგორ
შეიძლება ბავშვების
დახმარება
დავალების
შესრულებისას.
ინდივიდუალურად
ბავშვის
წახალისებასთან
დაკავშირებული
საკითხები.
24

გარკვეულ
წილად
მნიშვნელ
ოვანი

მნიშვნელ
ოვანი

ძალიან
მნიშვნელ
ოვანი
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სპეციფიკური
პრობლემები,
რომლებიც
უკავშირდება სხვა
ქვეყნებიდან
ჩამოსულ მშობლებს.
ბავშვთა მავნე
დამოკიდებულებები
, მაგ.,
ალკოჰოლიზმი,
თამბაქოს მოხმარება,
ვიდეო და
კომპიუტერული
თამაშები.

25
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რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის შვილის
სკოლასთან კომუნიკაციის შემდეგი გზები?

(გთხოვთ, მონიშნეთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
უმნიშვნ
ელოა

წერილობითი
კომუნიკაცია
მასწავლებლისა და
მშობლის
დაგეგმილი
შეხვედრა,
კონსულტაცია
სატელეფონო
ზარები
კომუნიკაცია
ინტერნეტით ან
ტექსტური
შეტყობინებებით
(ელექტრონული
ფოსტა, ვებ.გვერდი,
მესინჯერი და სხვა)
დაუგეგმავი
არაფორმალური
შეხვედრები

26

გარკვეუ
ლწილა
დ
მნიშვნე
ლოვანია

მნიშვნე
ლოვანია

ძალიან
მნიშვნე
ლოვანია

სკოლა
ამას არ
აკეთებს
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ნაწილი გ: ბავშვობის ადრეულ ასაკში მიღებული
განათლება

27

CY6_QST_FT_PaQ_GEO

PA014

რომელ ასაკში შევიდა თქვენი შვილი დაწყებით
სკოლაში?
ასაკი:

______________
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PA015

რომელ წელს შევიდა თქვენი შვილი დაწყებით
სკოლაში?
20_________

წელი:
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PA016

სავალდებულო სასკოლო ასაკთან შედარებით,
როდის შევიდა თქვენი შვილი დაწყებით
სკოლაში?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)
შესაბამის სავალდებულო წელს
სავალდებულო წელზე ადრე
სავალდებულო წელზე გვიან
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PA017

დაწყებითი სკოლის პირველ კლასამდე
სავალდებულო იყო თუ არა თქვენი შვილისათვის
ადრეული ასაკის სწავლისა და განვითარების
პროგრამის გავლა?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)

არა

ბავშვზე
ზედამხედველობა და
ზრუნვა
ადრეულ ასაკში სწავლა
და განვითარება
სკოლამდელი განათლება
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დიახ,
სავალდებ
ულო იყო
ერთწლია
ნი ან
ნაკლები
ხანგრძლი
ვობის

დიახ,
სავალდებ
ულო იყო
ერთ
წელზე
მეტი
ხანგრძლი
ვობის
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PA018

დაწყებითი სკოლის პირველ კლასში შესვლამდე
დადიოდა თუ არა თქვენი შვილი რეგულარულად
შემდეგი მიზნების მქონე რომელიმე პროგრამაზე?

(მონიშნეთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
დიახ

არა

ბავშვზე
ზედამხედველობა და
ზრუნვა

თუ დიახ, მაშინ
გთხოვთ,
უპასუხოთ
შეკითხვებს 19დან 22-ის
ჩათვლით.

ადრეულ ასაკში სწავლა
და განვითარება

თუ დიახ,
გთხოვთ,
უპასუხოთ
შეკითხვებს 23დან 26-ის
ჩათვლით.

სკოლამდელი
განათლება

თუ დიახ,
გთხოვთ,
უპასუხოთ
შეკითხვებს 27დან 30-ის
ჩათვლით.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს შვილს არ უვლია ადრეულ ასაკში
სწავლისა და განვითარების პროგრამაში დაწყებითი სკოლის პირველ
კლასში შესვლამდე, გადადით 31-ე შეკითხვაზე.
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PA019

რა ასაკში დადიოდა თქვენი შვილი ბავშვზე
ზედამხედველობისა და ზრუნვის პროგრამაზე
დაწყებითი სკოლის პირველ კლასამდე?

(მონიშნეთ ყველა შესაძლო პასუხი)
1 წლამდე ასაკში
1 წლის ასაკში
2 წლის ასაკში
3 წლის ასაკში
4 წლის ასაკში
5 წლის ასაკში
6 წლის ასაკში
7 წლის ასაკში
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PA020

ვინ უვლიდა თქვენს შვილს, როდესაც იგი
დადიოდა ბავშვზე ზედამხედველობისა და
ზრუნვის პროგრამაზე?

(მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
ბავშვის არასრულწლოვანი და ან ძმა
ბავშვის ზრდასრული ნათესავი (მაგ., ბებია ან ბაბუა)
ზრდასრული ადამიანი, რომელიც არ იყო ბავშვის
ნათესავი და არ ჰქონდა გავლილი სპეციალური
მომზადება ბავშვის მოვლაში (მაგ., ძიძა, მეგობარი,
მეზობელი)
სპეციალური მომზადების მქონე ზრდასრული ადამიანი
(მაგ., მასწავლებელი, ძიძა)
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PA021

სად ზრუნავდნენ თქვენს შვილზე, როდესაც ის
დადიოდა ბავშვზე ზედამხედველობისა და
ზრუნვის პროგრამაზე?

(მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
თვითონ ბავშვის სახლში
სხვა ადამიანის სახლში
ბავშვებისათვის განკუთვნილ ინსტიტუციურ გარემოში
(მაგ., ბაგა-ბაღში )
სხვა ადგილას

35

CY6_QST_FT_PaQ_GEO

PA022

რა იყო უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც თქვენი
შვილი ბავშვზე ზედამხედველობისა და ზრუნვის
პროგრამაში მონაწილეობდა?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)
მონაწილეობა სავალდებულო იყო.
მე/ჩვენ არ შემეძლო/შეგვეძლო ბავშვის მოვლა (მაგ.,
სამსახურის, ავადმყოფობის გამო).
ჩვენ/მე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნდა დამატებითი
სწავლების სტიმულირება (მაგ., სოციალური,
აკადემიური).
სხვა ბავშვების უმეტესობა დადიოდა ბავშვზე
ზედამხედველობისა და ზრუნვის პროგრამაზე.
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PA023

რა ასაკში დადიოდა თქვენი შვილი ადრეულ
ასაკში სწავლისა და განვითარების პროგრამაზე
დაწყებითი სკოლის პირველ კლასამდე?

(მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
1 წლამდე ასაკში
1 წლის ასაკში
2 წლის ასაკში
3 წლის ასაკში
4 წლის ასაკში
5 წლის ასაკში
6 წლის ასაკში
7 წლის ასაკში
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პასუხის გაცემისას გაითვალისწინეთ ადრეულ ასაკში
სწავლისა და განვითარების ის ბოლო პროგრამა,
რომელზეც დადიოდა თქვენი შვილი დაწყებითი სკოლის
პირველ კლასამდე.
PA024

რა ტიპის ორგანიზაცია სთავაზობდა ადრეულ
ასაკში სწავლისა და განვითარების პროგრამას?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)
საჯარო მართვისა და დაფინანსების პროგრამა (მაგ.,
საჯარო საბავშვო ბაღი)
კერძო მართვა და დაფინანსების პროგრამა (მაგ., კერძო
საბავშვო ბაღი)
კერძო მართვა და ძირითადად კერძო დაფინანსება (მაგ.,
ხელოვნების სკოლა, ცეკვის, ხატვის, სიმღერის სტუდია)
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PA025

კვირაში რამდენ საათს დადიოდა თქვენი შვილი
სამი წლის ასაკში ადრეულ ასაკში სწავლისა და
განვითარების პროგრამაზე?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)
კვირაში 0 საათს
კვირაში 10 საათამდე
კვირაში 11-20 საათს
კვირაში 21-30 საათს
კვირაში 31-40 საათს
კვირაში 41-50 საათს
კვირაში 51 საათს ან მეტს
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PA026

რა გახლდათ უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც
თქვენი შვილი დადიოდა ადრეულ ასაკში
სწავლისა და განვითარების პროგრამაზე?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)
დასწრება სავალდებულო იყო.
მე/ჩვენ არ შემეძლო/შეგვეძლო ბავშვის მოვლა (მაგ.,
სამსახურის, ავადმყოფობის გამო).
მე/ჩვენ მსურდა/გვსურდა ბავშვის დამატებითი
სწავლების სტიმულირება (მაგ., სოციალური,
აკადემიური).
სხვა ბავშვების უმეტესობა დადიოდა ადრეული
სწავლისა და განვითარების პროგრამაზე.
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PA027

რომელ ასაკში დადიოდა თქვენი შვილი
სკოლამდელი განათლების პროგრამაზე
დაწყებითი სკოლის პირველ კლასამდე?

(მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
1 წლის ასაკამდე
1 წლის ასაკში
2 წლის ასაკში
3 წლის ასაკში
4 წლის ასაკში
5 წლის ასაკში
6 წლის ასაკში
7 წლის ასაკში
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პასუხის გაცემისას იგულისხმეთ სკოლამდელი
განათლების პროგრამა, რომელზეც დადიოდა თქვენი
შვილი დაწყებითი სკოლის პირველ კლასამდე.
PA028

რა ტიპის ორგანიზაცია გახლდათ სკოლამდელი
განათლების პროგრამა?

(მონიშნეთ ერთი პასუხი)
საჯარო მართვა და ძირითადად საჯარო დაფინანსება
(მაგ., საჯარო საბავშვო ბაღში სკოლის მოსამზადებელი
ჯგუფი )
კერძო მართვა და ძირითადად საჯარო დაფინანსება (მაგ.,
კერძო საბავშვო ბაღში სკოლის მოსამზადებელი ჯგუფი
კერძო მართვა და ძირითადად კერძო დაფინანსება (მაგ.,
კერძო სკოლაში სკოლის მოსამზადებელი ჯგუფი)
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PA029

კვირაში რამდენ საათს დადიოდა თქვენი შვილი
სკოლამდელი განათლების პროგრამაზე სამი
წლის ასაკში?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)
კვირაში 0 საათს
კვირაში 10 საათამდე
კვირაში 11-20 საათს
კვირაში 21-30 საათს
კვირაში 31-40 საათს
კვირაში 41-50 საათს
კვირაში 51 საათს ან მეტს
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PA030

რა იყო უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც თქვენი
შვილი დადიოდა სკოლამდელი განათლების
პროგრამაზე?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)
დასწრება სავალდებულო იყო.
მე/ჩვენ არ შემეძლო/შეგვეძლო ბავშვზე ზრუნვა (მაგ.,
სამსახურის, ავადმყოფობის გამო).
მე/ჩვენ გვსურდა ბავშვის დამატებითი სწავლების
სტიმულირება (მაგ., სოციალური, აკადემიური).
სხვა ბავშვების უმეტესობა დადიოდა სკოლამდელი
განათლების პროგრამაზე.
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PA031

რა გახდა უმთავრესი მიზეზი იმისა, რომ თქვენი
ბავშვი არ დადიოდა ადრეულ ასაკში
განათლებისა და განვითარების პროგრამაზე?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)
ჩვენი უბნის ბავშვების უმეტესობა არ დადიოდა ადრეულ
ასაკში სწავლისა და განვითარების პროგრამაზე.
ადრეული სწავლისა და განვითარების პროგრამა არ იყო
ხელმისაწვდომი (ანუ, არ არსებობდა საერთოდ).
ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების პროგრამა არ
იყო ხელმისაწვდომი ჩვენი შვილისთვის (ანუ, არ იყო
ადგილი).
ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების პროგრამა არ
იყო სავალდებულო.
ჩვენ არ გვიფიქრია ბავშვი გვეტარებინა ადრეულ ასაკში
სწავლისა და განვითარების პროგრამაზე.
ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების პროგრამა
ძალიან ძვირი იყო.
ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების პროგრამა არ
მუშაობდა იმ საათებში, როდესაც ჩვენ გვჭირდებოდა.
ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების პროგრამა არ
იყო უსაფრთხო ბავშვის ჯანმრთელობისათვის.
ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების პროგრამა არ
იყო კარგი ბავშვის განვითრებისათვის.
არ ვეთანხმებოდით არსებული პროგრამის სასწავლო
პროგრამას ან პედაგოგიურ მიდგომას.
სხვა.
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ნაწილი დ: თქვენი შეხედულება საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებსა და გარემოზე

46

CY6_QST_FT_PaQ_GEO

შემდეგი შეკითხვები ეხება საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებთან დაკავშირებულ კარიერას.
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებთან დაკავშირებული
კარიერა მოითხოვს უმაღლესი განათლების საფეხურზე
(მაგ., უნივერსიტეტში) საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების სწავლას. შესაბამისად, ასეთი კარიერის
მაგალითებად შეიძლება დავასახელოთ ინჟინრის
პროფესია (მოიცავს ფიზიკის ცოდნას),
ჰიდრომეტეოროლოგის პროფესია (მოიცავს
დედამიწათმცოდნეობას), ოპტიკოსის პროფესია (მოიცავს
ბიოლოგიისა და ფიზიკის ცოდნას), ექიმის პროფესია
(მოიცავს სამედიცინო მეცნიერებების ცოდნას).
PA032

გთხოვთ, უპასუხოთ შემდეგ შეკითხვებზე.

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
დიახ

მუშაობს თუ არა ვინმე თქვენს ოჯახში (თქვენი
ჩათვლით) საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებთან დაკავშირებულ სფეროში?
ამჟღავნებს თუ არა თქვენი შვილი ინტერესს,
იმუშაოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებთან
დაკავშირებულ სფეროში?
მოელით თუ არა, რომ თქვენი შვილი აირჩევს
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებთან
დაკავშირებულ კარიერას?
გამოუჩენია თუ არა თქვენს შვილს ინტერესი,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლა
განაგრძოს საშუალო სკოლის დასრულების
შემდეგ?
მოელით თუ არა, რომ თქვენი შვილი
განაგრძნობს საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების შესწავლას საშუალო სკოლის
დასრულების შემდეგ?
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საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები PISA-ს კვლევის
მნიშვნელოვანი ნაწილია. ჩვენ გვაინტერესებს მშობლების
აზრი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და გარემოსთან
დაკავშირებულ საკითხებზე.
შემდეგი შეკითხვები ეხება თქვენს შეხედულებას
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესახებ.
PA033

რამდენად ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს?

(მონიშნეთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
სრულია
დ
ვეთახმე
ბი

ზოგადად, მეცნიერებასა და
ტექნოლოგიაში მიღწევები
აუმჯობესებს ადამიანების
ცხოვრების პირობებს.
ზოგადი მეცნიერება
მნიშვნელოვნად გვეხმარება
ბუნების აღქმაში.
ზოგადი მეცნიერების
ზოგიერთი ცნება მეხმარება
სხვებთან ჩემი
ურთიერთობის გაგებაში.
ზოგადად, მეცნიერებისა და
ტექნოლოგიის მიღწევები
აუმჯობესებს ეკონომიკას.
ყოველდღიურ ცხოვრებაში
ხშირად მაქვს ზოგადი
მეცნიერებების გამოყენების
შესაძლებლობა.
ზოგადი მეცნიერება
ფასეულია
საზოგადოებისათვის.
ზოგადი მეცნიერება ძალიან
ახლოსაა ჩემთან.

48

ვეთანხ
მები

არ
ვეთანხმ
ები

საერთ
ოდ არ
ვეთანხ
მები
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მიმაჩნია, რომ ზოგადი
მეცნიერებები მეხმარება ჩემ
გარშემო არსებული
საგნებისა და მოვლენების
გაგებაში.
ზოგადი მეცნიერებებისა და
ტექნოლოგიის მიღწევებს
საზოგადოებისათვის
სარგებელი მოაქვს.
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გვაინტერესებს, რას ფიქრობთ საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებთან დაკავშირებულ ცოდნასა და უნარებზე
და მათ საჭიროებაზე დღეს არსებულ შრომის ბაზარზე.
PA034

რამდენად ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
სრულია
დ
ვეთანხმ
ები

დღეს მსოფლიოში კარგი
სამსახურის საშოვნელად
უმნიშვნელოვანესია
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებთან
დაკავშირებული ცოდნისა
და უნარების ქონა.
დამსაქმებლები, როგორც
წესი, ძალიან აფასებენ
მათი თანამშრომლების
მიერ საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში კარგი
ცოდნისა და უნარების
ქონას.
დღეს სამსახურების
უმეტესობა მოითხოვს
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების გარკვეულ
ცოდნასა და უნარებს
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების კარგი
ცოდნა და შესაბამისი
უნარების ქონა შრომის
ბაზარზე უპირატესობას
ანიჭებს ადამიანებს.
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ვეთანხმ
ები

არ
ვეთანხმ
ები

საერთო
დ არ
ვეთანხმ
ები

CY6_QST_FT_PaQ_GEO

PA035

მიგაჩნიათ თუ არა, რომ გარემოსთან
დაკავშირებული ქვემოთ ჩამოთვლილი
პრობლემები სერიოზული შეშფოთების საგანს
წარმოადგენს თქვენთვის და/ან სხვებისთვის?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
ეს
სრიოზულ
ი
შეშფოთებ
ის საგანია
პირადად
ჩემთვის
და
სხვებისათ
ვისაც.

ჰაერის
დაბუნძურება
ენერგორესურსები
ს ნაკლებობა
ცხოველებისა და
მცენარეების
გადაშენება
ტყეების გაჩეხვა
ნიადაგის
ექსპლუატაციის
მიზნით
წლის რესურსების
ნაკლებობა
ბურთვული
ნარჩენები
ექსტრემალური
კლიმატური
პირობები
ადამიანების
კონტაქტი
ცხოველების
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ეს
სერიოზუ
ლ
შეშფოთებ
ის საგანია
ჩემი
ქვეყნის
სხვა
მოქალაქეე
ბისთვის,
მაგრამ არა
პირადად
ჩემთვის .

ეს
სერიოზუ
ლი
შეშფოთებ
ის
საგანიამხო
ლოდ სხვა
ქვეყნებში
მცხოვრები
ხალხისთვ
ის.

ეს
არავისთვი
ს არის
სერიოზუ
ლი
შეშფოთებ
ის საგანი.
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დაავადებებთან
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PA036

როგორ ფიქრობთ, გარემოსთან დაკავშირებული
ქვემოთ ჩამოთვლილი პრობლემები შემცირდება
თუ გაღრმავდება მომავალი 20 წლის
განმავლობაში?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
შემცირდებ
ა

ჰაერის დაბინძურება
ენერგორესურსების
ნაკლებობა
ცხოველებისა და მცენარეების
გადაშენება
ტყეების გაჩეხვა ნიადაგის
ექსპლუატაციის მიზნით
წყლის რესურსების
ნაკლებობა
ბირთვული ნარჩენები
ექსტრემალური კლიმატური
პირობები
ადამიანის კონტაქტი
ცხოველების დაავადებებთან
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დაახლოებ
ით
ისეთივე
დარჩება

გაღრმავდე
ბა

CY6_QST_FT_PaQ_GEO

ნაწილი ე: თქვენ შესახებ
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PA037

აქვს თუ არა მოპოვებული ბავშვის მამას შემდეგი
დიპლომები?

(მონიშნეთ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
დიახ

დოქტორის ხარისხი ან ამ ხარისხის
ეკვივალენტი
მაგისტრის ხარისხი
ბაკალავრის ხარისხი
პროფესიული განათლების დიპლომი
საშუალო განათლების ატესტატი
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PA038

აქვს თუ არა მოპოვებული ბავშვის დედას
შემდეგი დიპლომები?

(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი ყოველ რიგში)
დიახ
დოქტორის ან ამ ხარისხის ეკვივალენტი
მაგისტრის ხარისხი
ბაკალავრის ხარისხი
პროფესიული განათლების დიპლომი
საშუალო განათლების ატესტატი
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PA039

რომელ ქვეყნებში დაიბადნენ ბავშვის ოჯახის
შემდეგი წევრები?

(მონიშნეთ თითო პასუხი ყოველ სვეტში)
დედა

მამა

საქართველ
ო
რუსეთი
აზერბაიჯან
ი
სომხეთი
სხვა
ევროპული
ქვეყანა
სხვა
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ბებია
დედის
მხრიდან

ბაბუა
დედის
მხრიდან

ბებია
მამის
მხრიდა
ნ

ბაბუა
მამის
მხრიდ
ან
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PA040

რომელი ქვეყნის მოქალაქეები არიან ბავშვის დედა
და მამა? თუ ორმაგი მოქალაქეობა აქვთ,
შეგიძლიათ მონიშნოთ ორივე ქვეყანა.

(მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
დედა

საქართველო
აშშ
რუსეთი
ევროკავშირის წევრი სხვა ქვეყანა
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შემდეგ შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას გაითვალისწინეთ
მხოლოდ ის დანახარჯები, რომლებიც უკავშირდება იმ
მოსწავლეს, რომელმაც გადმოგცათ ეს კითხვარი.
PA041

ბოლო თორმეტი თვის განმავლობაში
დაახლოებით რამდენი გადაიხადეთ თქვენი
შვილის სწავლასთან დაკავშირებულ
მომსახურებაში?

თანხის განსასაზღვრად გთხოვთ, დაიანგარიშოთ თქვენი
შვილის სკოლაში სწავლის ნებისმიერი გადასახადი, ან
ნებისმიერ კერძო გაკვეთილში გადახდილი თანხა,
როგორც სკოლის მასწავლებლებისთვის ისე ნებისმიერი
სხვა მასწავლებლისათვის სკოლის გარეთ, ასევე
სარეპეტიტორო სკოლების გადასახადები.
არ მიიღოთ მხედველობაში ისეთი ინვენტარის
შესაძენად გადახდილი თანხა, როგორიცაა სპორტული
აღჭურვილობა, სასკოლო ფორმა, კომპიუტერები ან
სახელმძღვნალოები, თუ მათი საფასური არ შედიოდა
ზოგად გადასახადში (ანუ, თუ ისინი ცალკე უნდა
გეყიდათ).
(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.)
არაფერი
25 ლარამდე
26-დან 50 ლარამდე
51-დან 200 ლარამდე
201-დან 500 ლარამდე
500 ლარზე მეტი
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PA042

რა თანხას შეადგენს თქვენი ოჯახის
ყოველწლიური შემოსავალი?

შეკრიბეთ ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი
დაქვითვებისა და გადასახადების გათვალისწინების
გარეშე.
გაითვალისწინეთ, რომ ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა არ
არის სავალდებულო თუ ამის გამო არაკომფორტულად
იგრძნობთ თავს და ამასთანავე, გახსოვდეთ, რომ თქვენი
პასუხები მკაცრად კონფიდენციალურია.
(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი პასუხი)
1200 ლარამდე
1201-დან 3000 ლარამდე
3001 ლარიდან 5000 ლარამდე
5001 ლარიდან 9000 ლარამდე
9001 ლარიდან 20000 ლარამდე
20000 ლარზე მეტი
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დიდ მადლობას გიხდით კითხვარის შევსებისა და
თანამშრომლობისათვის!
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