Ата-энелерди сурамжылоо
АНКЕТАСЫ

Урматтуу Ата-энелер!
Бул сурамжылоо Ош технологиялык университетинин (ОшТУ) Жеңил
өнөр жайынын технологиясы кафедрасында (ЖӨЖТ) бүтүрүүчүлөрдү
компетенттүүлүк мамиледе даярдоонун сапатын жогорулатуу, ОшТУ
менен ата-элердин ортосундагы байланышты чыңдоо, ата-энелердин
балдарынын сапаттуу билим алуусуна кызыгуусун артыруу, билим
берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында жүргүзүлүүдө.
Өзүңүздүн оюуңузду тиешелүү ячейкага √ белгисин коюу менен
билдирсеңиз.

Ссылка:
https://docs.google.com/forms/d/1PInvPgwc78c2IP8l3MS5WW24hzikM3qNa5
wrY0hSwes/edit?usp=sharing
Кызматташканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз!
Төмөнкү маалыматтарды толтуруу шарт эмес:
Аты жөнүңүз _____________________________________________
Дарегиңиз___________________________________________________________
Кызмат ордуңуз __________________________________________________
Телефон: __________________________ E-mail: _______________________
Толтуруу датасы ____________________

1. Окутуу процесси
Окутуу процессинин сапатынын эффективдүүлүгүн
5 баллдык шкала боюнча баалап бериңиз!
(1 – өтө начар, 2 - начар, 3 - канааттандырарлык,
4 – жакшы, 5 – эң жакшы)
Критерийлердин аталыштары

1.1. ОшТУда билим берүү сапатынын жалпы деңгээлин
кандай деп баалайсыз?
1.2.ОшТУ менен ата–эненин ортосунда байланышты
күчөтүү максатынды иштеп жаткан AVN системасынын
иштешин кандай баалайсыз?
1.3. Сиздин оюңуз боюнча окуу процесси кандай
уюштурулган?
1.4. ЖӨЖТ кафедрасынын профессордук-окутуучулар
курамынын деңгээли эл арасында кандай бааланат?
1.5. ЖӨЖТ кафедрасынын материалдык-техникалык
базасынын деңгээлин эл арасында кандай бааланат?
1.6. ЖӨЖТ кафедрасынын студенттеринин
информациялык-коммуникациялык компетенттүүлүгүнүн
деңгээли кандай?
1.7. ЖӨЖТ кафедрасынын профессордук-окутуучулук
курамынын экзаменде билимди баалоо системасы жөнүндө
кандай пикирлер бар?
1.8. ЖӨЖТ кафедрасынын өндүрүш менен болгон
байланышынын деңгээлин кандай деп баалайсыз?
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2. Тарбиялык иштер

ЖӨЖТ кафедрасынын табиялык иштеринин түрдүү иш-аракеттерине сиз канчалык
канааттанганыңызды баалаңыз!
(1 – өтө начар, 2 - начар, 3 - канааттандырарлык,
4 – жакшы, 5 – эң жакшы)
Критерийлердин аталыштары
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2.1. ОшТУда жана ЖӨЖТ кафедрасында тарбиялык иштердин
уюштурулушу (кружоктор, майрамдык иш-чаралар) сизди
канааттандырабы?
2.2. Студенттердин маданий-этикалык жүрүм–турумунун
деңгээлин көтөрүү иш-чараларынын таасири кандай?
2.3. Кураторлордун иш алып баруусу жана Ата-эне менен
болгон байланышы сизди канааттандырабы?
2.4. Студенттик жатаканын жашоо шарттарынын түзүлүшү
сизди канааттандырабы?
2.5. Жеке квартираларда жашаган студенттерден
кураторлордун же предметниктердин кабар алуусу кандай?
3. Студенттик турмуш
Студенттик турмушта кездешүүчү көйгөйлүү маселелерди чечүү боюнча сиздин
пикириңиз кандай?
Жооп

№

Суроолор

1

Студенттердин шеринесин өткөрүүнүн зарылчылыгы
барбы?
Студент туулган күнүн өткөрөм десе акча бересизби?
Жатаканада же жеке квартираларда жашаган балдарыныздын ысык тамак кылып ичкенин (же эптеп курсагын
тойгозгонун) текшересизби?
Студенттин сабакка келгенин (келбегенин) текшерип
турасызбы?
Студенттердин окуп жаткан мезгилде турмушка чыкканы (үйлөнгөнү) туурабы?
AVN аркылуу студенттин зачеткасындагы бааларды,
контракт
төлөмү
жөнүндөгү
маалыматтарды
текшересизби?
Студенттердин окуп жаткан акча табам деп чет
өлкөлөргө кеткени туурабы?
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4. ОшТУнун жана ЖӨЖТ кафедрасынын адистиктеринин (ТШИ, ИКТ)
коомдогу аброю
(1 – өтө начар, 2 - начар, 3 - канааттандырарлык,
4 – жакшы, 5 – эң жакшы)
Критерийлердин аталыштары
3.1. ОшТУнун, ЖӨЖТ кафедрасынын кесипти тандоо
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багытындагы ишмердүүлүгүнүн деңгээли кандай?
3.2. ОшТУнун, ЖӨЖТ кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү
конкуренцияга туруштук бере алуу жөндөмдүүлүгү кандай?
3.3. ОшТУнун, ЖӨЖТ кафедрасынын жергиликтүү
коомчулуктун коомдук турмушундагы ролун кандай
баалайсыз?
3.4. ОшТУнун бүтүндөй өлкөнүн коомдук турмушундагы
ролун кандай баалайсыз?
3.5. ОшТУнун ишмердүүлүгү массалык-маалымат
каражаттарында (СМИ) чагылтылабы?
3.6. ОшТУну улуттук деңгээлде татыктуу беделге, абройго
ээ деп айтууга болобу?
4. Сиздин сунуштарыңыз
1. Сиздин балаңыздын же кызыңыздын татыктуу билим алуусу үчүн дагы кандай
шарттарды түзүү керек деп эсептейсиз?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Ата-энелер менен окуу жайдын ортосунда байланыш тургузуунун кандай
механизмин сунуштайсыз
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштырууда окуу жай ата-энелер менен биргеликте
кандай иш аракеттерди жүргүзүүсү керек?
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ЖОЖдордо кесипке байланышкан кандай жаңы дисциплиналарды окутуу зарыл
деп эсептейсиз? __________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ЖОЖдордо даярдалып жаткан адистердин сапатын жогорулатуу үчүн кандай
сунуштарыңыз бар?_______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
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