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პირი შემსრულებელი
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2
ახალი  პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების დამატებაა 

შრომის ბაზრის კვლევის შედეგად მოძიებული 

მოთხოვნადი პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების მოდიფიცირება

 ხარისხის 
უზრუნველყოფის 

სამსახურიი

ნატალია 

ბარათელი, ირმა 

ლომაია
პროგრამის 

ხელმძღვანელები, 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლები, 

მამუკა ჭყონია,

ზვიად არძენაძე, 

ფინანსური 

სამსახური

პარტნიორი ორგანიზაციები შრომის ბაზრის კვლევის შედეგი, , ახალი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
დამატებული ახალი პროფესიული პროგრამები

პროგრამის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა

განაცხადების გაკეთება სსიპ- ხარსხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრში   ახალი პროგრამების დანერგვის 

უფლების მოპოვების მიზნით

1

ავტორიზებული პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების მუდმივი 
გაუმჯობესება და საგანმანათლებლო 

პროცესის  განვითარება

ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამის განხორციელების ხარისხის კონტროლი

ხარისხის 

უზრუნველყოფი
ს სამსახური 

სასწავლო 

პროცესის 

მართვის 

სამსახური

ნატალია 

ბარათელი, ირმა 

ლომაია
პროგრამის 

ხელმძღვანელები

პარტნიორი ორგანიზაციები
შეფასების უწყისები, შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის  

მუშაობის ამსახველი ოქმები, კითხვარები
გამოკვეთილი პრობლემური საკითხები, გამოკვეთილ 

პრობლემათა გადაჭრის მიზნით დაგეგმილი მხარდაჭერის 

ღონისძიებები

პროფესიულ სტუდენტთა და პროფესიული 

განათლების მასწავლებლების გამოკითხვა 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

გაუმჯობესების მიზნით, კითხვარის ანალიზი

პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევა  

პროგრამის განვითარების მიზნებისთვის

ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამების ფარგლებში   კოლეჯში მიმდინარე 

სასწავლო პროცესის განვითარება/დახვეწა 

კითხვარების ანალიზის საფუძველზე

3
პროფესიული მომზადების  და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების დამატება

 პროფესიული მომზადების და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების შემუშავებისა და 

დამატებისა მიზნით   შრომის ბაზრის კვლევის 

მოძიება;  

ხარისხის 

უზრუნველყოფი
ს სამსახური

ნატალია 

ბარათელი, შორენა 

კუპატაძე, ირმა 

ლომაია, მამუკა 

ჭყონია, 

ზვიად არძენაძე,

პროგრამის 

ხელმძღვანელი, 

ფინანსური 

სამსახური

პოტენციური დამსაქმებლები 
შრომის ბაზრის კვლევის შედეგი, , ახალი 

პროფესიული მომზადების პროგრამები 

დამატებული ახალი პროფესიული მომზადებისა და 

გადამზადების პროგრამები

ახალი პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამების შემუშავება;      

პროგესიული მომზადებისა და პროფესიული 

გადამზადების პროგრამის შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა

.განაცხადების გაკეთება სსიპ- ხარსხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრში   ახალი პროფესიული 

მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების დანერგვის უფლების მოპოვების მიზნით

3

ექსტრაკურიკულური აქტივობების პროექტის 
შექმნა/განხორციელება, 

სკოლაში პროფესიული უნარების 
განვითარებისათვის პროგრამაში 

მონაწილეობა 

ექსტრაკურიკულური აქტივობის პროექტისათვის 

საჭირო თემის მოძიება

დირექტორის 

მოადგილე

ზვიად არძენაძე,

ირმა ლომაია, 

ფინანსური 

სამსახური

პროფესიული უნარების სააგენტო მოთხოვნაზე კვლევა
განხორციელებული ექსტრაკურიკულური აქტივობები და  

სკოლაში პროფესიული უნარების განვითარებისათვის 

პროგრამა.

ექსტრაკურიკულური აქტივობების პროექტის შექმნა 

და წარდგენა პროფესიული უნარების სააგენტოში

ექსტრაკურიკულური აქტივობის პროექტის 

განხორციელება

სკოლებში პროფესიული უნარების 

განვითარებისათვის საჭირო აქტივობების მოძიება

სკოლებში პროფესიული უნარების 

განვითარებისათვის საჭირო აქტივობის შემუშავება და 

წარდგენა პროფესიული უნარების სააგენტოში

სკოლებში პროფესიული უნარების 

განვითარებისათვის ღონისძიების განხორციელება

4 ხარისხის მექანიზმების განვითარება

შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზება;  

ხარისხის 

უზრუნველყოფი
ს სამსახური

ნატალია 

ბარათელი, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები, 

ირმა ლომაია, 

ზვიად არძენაძე , 

პარტნიორი ორგანიზაციები შიდა მონიტორინგის დასწრების ოქმები, 

კითხვარები
გამართული სასწავლო პროცესი, ინოვაციური მეთოდით 

ჩატარებული შეფასებები, დახვეწილი ვებ გვერდი

საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა
შეფასების განხორციელება/შედეგების
შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა/განხორცი
ელება

კვლევების დაგეგმვა/ჩატარებ, კვლევების ანგარიშების 

მომზადება.



4 ხარისხის მექანიზმების განვითარება სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვის 

ხელშეწყობა (,   საგანმანათლებლო რესურსებისა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტური 

გამოყენება, შეფასების ობიექტური, სამართლიანი და 

გამჭვირვალე პროცედურების დანერგვა)

ხარისხის 

უზრუნველყოფი
ს სამსახური

ნატალია 

ბარათელი, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები, 

ირმა ლომაია, 

ზვიად არძენაძე , 

პარტნიორი ორგანიზაციები შიდა მონიტორინგის დასწრების ოქმები, 

კითხვარები
გამართული სასწავლო პროცესი, ინოვაციური მეთოდით 

ჩატარებული შეფასებები, დახვეწილი ვებ გვერდი

სასწავლო პროცესისა და საწარმოო პრაქტიკის 

კონტროლი.

 ვებ გვერდის დახვეწა/გაუმჯობესება
პროფესიული უნარების განვითარებაზე 

ორიენტირებული სასწავლო, საბიბლიოთეკო   და 

მატერიალური რესურესების განვითარებადი 

ღონისძიებების მხარდაჭერა.

5
პროფესიული განათლებისა და კოლეჯის 

პოპულარიზაცია

დასაქმებაზე ორიენტირებული   პროექტების (მათ 

შორის საერთაშორისო) განვითარება და 

განხორციელება

საზოგადოებასთ
ან 

ურთიერთობის 

სამსახური

შორენა კუპატაძე, 

ანა ტორონტაძე
სხავდასხვა სარეკლამო 

ორგანიზაციები
ფლაერები, სარეკლამო ბროშურები, სოციალური 

ქსელები ამაღლებული ცნობადობა

სოფლებში, თემებში შეხვედრების ორგანიზება და 

პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია.

სკოლებში შეხვედრების ორგანიზება და  

პრეზენტაციის მოწყობა კოლეჯის საქმიანობის 

რეკლამირების მიზნით

პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის 

შესახებ ინფორმაციის გავრცელება-საჯარო 

შეხვედრების დაგეგმვა/ განხორციელებით

6
პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა 

სერვისების განვითარება

პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა გამოკითხვა 

მათი საჭიროებების დასადგენად და აღნიშნულ 

საჭიროებათა შესაბამისი ღონისძიებების 

დაგეგმვ/განხორციელება

სტუდენტთა/მსმ
ენელთა 

მომსახურების, 

უწყვეტი 

განათლებისა და 

კარიერული 

განვითარების 

ცენტრი

ირმა ლომაია, 

ზვიად არძენაძე 

შორენა კუპატაძე, 

პროფესიული სასწავლებლები, 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები კითხვარები
პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა საჭიროებაზე 

მორგებული ღონისძიებები, მასტერკლასები, ტრენინგები

პროფესიული სტუდენტებისათვის/მსმენელებისათვის  

კულტურული   და შემეცნებითი ხასიათის  

ღონისძიებათა ორგანიზება

 კვლევა შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი ტრენინგების, 

მასტერკლასებისა და სხვა მსგავსი აქტივობების 

შესახებ,

 მასტერკლასების, ტრენინგებისა და სხვა მსგავსი 

საგანმანათლებლო აქტივობების 

განმახორციელებელი პირებისა და ტრენერების 

მოძიება  მასტერკლასების, ტრენინგებისა და სხვა 

მსგავსი საგანმანათლებლო აქტივობების ორგანიზება 

და ჩატარება 

პროფესიული სტუდენტთა/მსმენელთა/ მხარდამჭერი 

ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორცირლება

პროფესიული სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის  

დასაქმების ან სტაჟირების შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდება და საკონსულტაციო აქტივობების 

დაგეგმვა/განხორციელება

7
პარტნიორული ურთიერთობების 

განვითარება/გაღრმავება

 შესაბამის კერძო და საჯარო ორგანიზაციებთან 

კომუნიკაციის დამყარება სხვადასხვა ერთობლივი 

აქტივობების განხორციელების ან მათი 

ბენეფიციარების კოლეჯის საგანმანათლებლო 

პროგრამებში ჩართვის მიზნით

სტუდენტთა/მსმ
ენელთა 

მომსახურების, 

უწყვეტი 

განათლებისა და 

კარიერული 

განვიტარების 

ცენტრი;

საზოგადოებასთ
ან 

ურთიერთობის 

სამსახური

შორენა კუპატაძე,

ანა ტორონტაძე,

ზვიად არძენაძე
საგანმანათლებლო დაწესებულებები მემორანდუმები, ხელშეკრულებები

პარტნიურ ორგანიზაციებთან დადებული მემორანდუმები 

და ხელშეკრულებები
მსგავსი პროფილის საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების მოძიება საქართველოს ფარგლებს 
გარეთ და მათთან ურთიერთანამშრომლობის 
მემორანდუმების გაფორმება 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მოძიება და მათთან  

თანამშრომლობა  ერთობლივი პროექტების და 

აქტივობების განხორციელების ან პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების გაცვლით პროგრამებში 

ჩართვის მიზნით

8

პროფესიული მასწავლებლების/პროგრამის 
განმახორციელებლების  პროფესიული და 
კარიერული განვითარების მხარდაჭერა

კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვა და შერჩევა 

ადამიანური 

რესურსების 

მართვის 

სამსახური

გვანცა ტალახაძე, 

ირმა ლომაია, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

კერძო კოლეჯების ასოციაცია, 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი
კითხვარები, ანგარიშები ჩატრებული ტრენინგები, სემინარები,პერსონალის 

საქმიანობის წამახალისებელი ღონისძიებები

კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული საჭიროებების და 

კმაყოფილების კვლევა 

კვლევის შედეგების ანალიზი და საჭიროებების 

იდენტიფიცირება
საჭიროებების შესაბამისი ტრენინგებისა და 

სემინარების განხორციელება.

პროფესიული მასწავლებლების/პროგრამის 

განმახორციელებლების მიმდინარე   და   ჯამური   

სტატისტიკური   ანგარიშების   შედგენა/დამუშავება 



8

პროფესიული მასწავლებლების/პროგრამის 
განმახორციელებლების  პროფესიული და 
კარიერული განვითარების მხარდაჭერა

პროფესიული მასწავლებლების/მსმენელების 
საქმიანობის წამახალისებელი მექანიზმების 
გაუმჯობესება

ადამიანური 

რესურსების 

მართვის 

სამსახური

გვანცა ტალახაძე, 

ირმა ლომაია, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები

კერძო კოლეჯების ასოციაცია, 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი
კითხვარები, ანგარიშები ჩატრებული ტრენინგები, სემინარები,პერსონალის 

საქმიანობის წამახალისებელი ღონისძიებები

პროფესიული მასწავლებლების/პროგრამის 

განმახორციელებლების ჩართვა კერძო კოლეჯების 

ასოციაციისა და განათლების ხარისხის განვითარებს 

ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებში

9
კვალიფიციური ადმინისტრაციული 

პერსონალის მოზიდვა და განვითარება

კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვა და შერჩევა 

ადამიანური 

რესურსების 

მართვის 

სამსახური

 გვანცა ტალახაძე, 

მამუკა ჭყონია,

ზვიად არძენაძე, 

საფინანსო 

სამსახური

კითხვარები მოზიდული კვალიფიციური კადრი, ერსონალის 

წამახალისებელი ღონისძიებები, ცატრებული ტრენინგები

კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული საჭიროებების და 

კმაყოფილების კვლევა 

კვლევის შედეგების ანალიზი და საჭიროებების 

იდენტიფიცირება

კოლეჯის მართვის პროცესების გაუმჯობესება

პერსონალის საქმიანობის წამახალისებელი 
მექანიზმების გაუმჯობესება

საჭიროებების შესაბამისი ტრენინგებისა და 

სემინარების განხორციელება.

10 კოლეჯის ინფრასტრუქტურის განვითარება

 ინვენტარის განახლება/შეკეთება მისი ფიზიკური და მორალური ცვეთის გათვალისწინებით; ადაპტირებული გარემოს განვითარება 

დირექტორის 

მოადგილე

ზვიად არძენაძე, 

მამუკა ჭყონია, 

ირმა ლომაია, 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები, 

ინგა გოგოჭური

სახელოსნოები
განახლებული ინვენტარი, ახალი პროგრამებისათვის 

შექმნილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, განახლებული 

წიგნადი ფონდი

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნისთვის საჭიროებების დადგენა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა  და ასევე   სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის/მსმენელებისათვის ადაპტირებული გარემოს  შექმნა/ განვითარება.

 სასწავლო პროცესის  მოთხოვნათა შესაბამისად ახალი მატერიალური და ელექტრონული წიგნადი ფონდის შეძენა. თანამედროვე ავტომატიზირებული ელექტრონული სისტემების დანერგვა საბიბლიოთეკო საქმიანობაში.  

საგანმანათლებლო რესურსების შეძენა-განახლება

11
ფინანსური მდგრადობისა და სტაბილურობის 

უზრუნველყოფა

რესურსების სწორი განაწილება პრიორიტეტების მიხედვით და დამფუძნებელთა კრებისთვის წლიური ბიუჯეტის წარდგენა.

ფინანსური 

სანსახური

ფინანსური 

სამსახური, მამუკა 

ჭყონია, 

სწორად განაწილებული რესურსები

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის წარდგენა დამფუძნებელთა კრებისთვის. 

ეფექტური ხარჯვა საჭიროების  მიხედვით.

მატერიალური რესურსების დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლი და შესაბამისობა ბალანსზე რიცხული აქტივების
დამტკიცებული წლიური ბიუჯეტის მონიტორინგი ფაქტიურ ხარჯვასთან

ფინანსური ტრანზაქციების აღრიცხვა, შეგროვება და ანგარიშგება, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისა და ფინანსური ანგარიშგების კანონის შესაბამისად


