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 სტრატეგიული 

მიზანი 

ქვემიზანი აქტივობები შესრულები

ს ვადა 

პასუხისმგებელი 

პირი 

შესრულების ინდიკატორები 

1. თანამედროვე 

მოთხოვნების 

შესატყვისი 

კომპეტენციის მქონე 

კონკურენტუნარიანი 

სპეციალისტების 

მომზადება შრომის 

ბაზარზე არსებული 

მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

 

1.1 კომპეტენციებზე 

დაფუძნებული 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების დანერგვა. 

 

1.  სამუშაო ჯგუფის შექმნა 

2. მოდულური პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

ადაპტირება  

3. მოდულური პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

დამატება   

4. მოდულური პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელება 

15.05. - 

15.09. 2018 

დაწესებულების 

ადმინისტრაცია  

დაწესებულების 

დირექტორის ბრძანებები, 

პედაგოგიური საბჭოს 

ოქმები, განათლების 

ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის 

გადაწყვეტილებები, 

სამინისტროების მიერ 

გაცემული ფორმალური 

დოკუმენტი. 

2018-2019 

ს/წ 

1.2. უწყვეტი 

განათლების 

პრინციპების დანერგვა 

1. უწყვეტი განათლების პრინციპების 

დანერგვის მიზნით, პროფესიული 

გადამზადების კურსების 

ჩამოყალიბება  

2. პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების  განხორციელება 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური უზრუნველყოფის 

სამინისტროსთან ერთად.  

 

2018-2019 

ს/წ 

დაწესებულების 

ადმინისტრაცია, 

პროფესიული 

მასწავლებლები. 

       

2. საგანმანათლებლო 

პროცესების 

ორგანიზაციისა და 

მართვის 

ინოვაციური 

პრინციპების 

2.1 სასწავლო პროცესის 

ხარისხის მართვის 

სისტემის გაუმჯობესება 

1. პროფესიული მასწავლებლების 

პროფესიული განვითარება 

ტრენინგებისა და კონსულტირების 

გზით, სწავლებისა და შეფასების 

საკითხებზე პროფესიული 

განათლებაში. 

2018-2019 

ს/წ  

დაწესებულების 

ადმინისტრაცია 

დაწესებულების 

დირექტორის ბრძანებები, 

პედაგოგიური საბჭოს 

ოქმები, ტრენინგის 

მონაწილეთა აღრიცხვის 

ფურცლები,მონიტორინგის 
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დამუშავება და 

დანერგვა 

2. სასწავლო პროცესის მონიტორინგი 

3. მონიტორინგის შედეგების ანალიზი 

და რეკომენდაციების შემუშავება 

4. რეკომენდაციების საფუძველზე 

საჭირო ცვლილებების ინიცირება 

ანგარიშები. 

სტუდენტთა რეგისტრაციის 

მონაცემების ბაზა, 

მასწავლებლეთა რეესტრი. 

პროფესიულ სტუდენტთა 

და მასწავლებლეთა პირადი 

საქმეები. 

  2.2 პროგრამაზე 

სტუდენტთა ჩარიცხვა 

1. პროგრამაზე სტუდენტთა 

ელექტრონული რეგისტრაცია 

2. სტუდენტთა პირადი საქმეების 

ორგანიზება 

  2.3 პროგრამის 

განმახორციელებელი 

პროფესიული 

მასწავლებლების  

1. დაწესებულების აკადემიური 

პერსონალის ელექტრონული 

რეგისტრაცია 

2. პროფესიულ მასწავლებლეთა 

პირადი საქმეების ორგანიზება 

       

3. ინფრასტრუქტურის 

განვითარება და 

სრულყოფა 

3.1 მატერიალურ–

ტექნიკური ბაზის 

მოდერნიზება 

1. დაწესებულების არსებული 

მატერიალუ-ტექნიკური ბაზის 

აღრიცხვა და ანალიზი 

2. კომპეტენციებზე დაფუძნებული 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელებისათვის 

სასწავლო გარემოსა და საჭირო 

ტექნიკური აღჭურვილობის  

განახლება. 

15.06. - 

15.09. 2018 

დაწესებულების 

ადმინისტრაცია 

დაწესებულების 

დირექტორის ბრძანებები, 

პედაგოგიური საბჭოს 

ოქმები, მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესების ამსახვლი 

დოკუმენტაცია. 

  3.2 ბიბლიოთეკის 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

1. საბიბლიოთეკო ფონდის განახლება–

გამდიდრება 

2. ციფრული ელექტრონული 

ბიბლიოთეკის განვითარება. 

       

4. პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

 1. შეხვედრები დამსაქმებლებთან 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

2018-2019 

ს/წ 

დაწესებულების 

ადმინისტრაცია 

დაწესებულების 

დირექტორის ბრძანებები, 
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კავშირები ხარისხის გაუმჯობესებისა და 

პროფესიულ სტუდენტთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. 

2. დამსაქმებლებთან მემორანდუმების 

გაფორმება პროფესიული 

პროგრამების პრაქტიკული 

კომპონენტის განხორციელების 

მიზნით. 

3. კერძო კოლეჯების ასოციაციასთან 

კავშირების გაღრმავება და 

გამოცდილების გაზიარება. 

 

პედაგოგიური საბჭოს 

ოქმები, გაფორმებული 

მემორანდუმები, 

შეხვედრების ამსახველი 

ჩანაწერები. 

       

5. მონიტორინგი 

გეგმის 

განხორციელებაზე  

5.1 ერთწლიანი 

სამოქმედო გეგმის 

მონიტორინგი და 

შეფასება 

1. ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის 

განხორცილებაზე დაკვირვება და 

მონაცემთა შეგროვება 

2. მოპოვებულ მონაცემთა ანალიზი 

3. დასკვნებისა და რეკომენდაციების 

შემუშავება 

4. რეაგირება/ მომდევნო წლის 

სამოქმებო გეგმაში გათვალისწინება 

2018-2019 

ს/წ 

დაწესებულების 

ადმინისტრაცია 

დაწესებულების 

დირექტორის ბრძანებები, 

პედაგოგიური საბჭოს 

ოქმები, მონიტორინგის 

პროცესის ამსახველი 

დოკუმენტაცია. 

       

 

 

 

  


