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Abstract 

 

The previous labor – ‘Teaching methods used at education administration master program and 

evaluation of these methods by program students (on the example of Ilia State University)’ – 

carried out by Mariam Abeliani to receive a master’s degree in Education Administration. 

Teaching is one of the main component of educational sphere, where students hold one of the 

major place. Therefore, it is an important precondition for teaching effectiveness to take into 

consideration students' opinions, in terms of teaching methods used in the field of education.  The 

aim of the study is to learn students’ assessments on teaching methods used at the education 

administration master program, at Ilia state university and the role of these methods in the 

development of students' learning and research skills. For this research, there was selected 

qualitative approach. Beside the main method, survey of expert’s opinions and analysis of 

documents were used as the auxiliary methods. Overall, 18 in-depth interviews were conducted 

with students and experts. The results of the study have shown that the student-oriented approach 

is used at the Education Administration Program. The dominant methods of teaching are 

discussions, presentations, case study, writing assignments and group work. There are also used 

role-play and debates at the program, but these are not leading methods. According to the study, 

among these methods, discussion and case study are the most preferable methods for students. 

These are the methods which are the best for developing analytic and practical skills. As for 

research component, the results have shown that research is one of the important part of 

education administration program. Hence, so many research-related methods are used at the 

program. In spite of this, there are some kinds of barriers that are hindering factors for developing 

research skills in students.   

 

Keywords: Teaching methods, Active teaching, Education Administration, Constructivism 

approach. 
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