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I. შესავალი 

წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახლობის მრავალპროფილიანი სკოლა–კოლეჯი წარმოადგენს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელშიც მოსწავლეთა, პროფესიულ სტუდენტთა, პროფესორ–

მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული პერსონალის თანამშრომლობით შექმნილია  სწავლების 

ერთიანი სივრცე. 

დაწესებულება განიხილავს სკოლის მოსწავლეებისათვის სწავლებისა და უნარჩვევების, ხოლო 

პროფესიული სტუდენტებისთვის სწავლებისა და პროფესიული უნარჩვევების ჩამოყალიბების 

ჰარმონიულ ერთიანობას. იგი განათლების ხარისხის შეფასების სისტემის გამოყენებით, სწავლების 

თანამედროვე მეთოდების დანერგვით, უზრუნველყოფს მოსწავლეთა და პროფესიულ სტუდენტთა 

განათლების/პროფესიული განათლების მაღალ ხარისხს და პროფესიული  სტუდენტების შემთხვევაში 

შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადებას. 

II.  საგანმანათლებლო დაწესებულების მიზანი 

 მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის მიზანია:  

ა) თანამედროვე მოთხოვნების შესბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი 

მოსწავლეების  მომზადება არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით; 

ბ) პროფესიული სტუდენტების შემთხვევაში, თანამედროვე მოთხოვნების შესბამისი 

კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება შრომის ბაზარზე 

არსებული მოთხოვნების შესაბამისად. 

 

 სკოლა-კოლეჯის სასწავლო, ინოვაციური და მმართველობითი საქმიანობის ძირითადი მიზნებია: 

 სასწავლო–საგანმანათლებლო საქმიანობაში: საზოგადოებისა და სახელმწიფო მოთხოვნების 

დაკმაყოფილება ისეთი განათლების/პროფესიული განათლების მქონე 

კადრებით/კვალიფიციური სპეციალისტებით, რომლებიც აქტიურად შეუწყობენ ხელს 

საქართველოში ადამიანური რესურსების გონივრულ გამოყენებას; 

 ინოვაციურ საქმიანობაში:   

ა) დაწესებულებაში  აუცილებელი პირობების შექმნა საგანმანათლებლო საქმიანობის უახლესი 

შედეგების დანერგვისა და ეფექტიანი გამოყენებისათვის; 

ბ) პროფესიული მიმართულების შემთხვევაში, პროფესიული განათლების სფეროში 

აუცილებელი პირობების შექმნა საგანმანათლებლო საქმიანობის უახლესი შედეგების დანერგვისა 

და ეფექტიანი გამოყენებისათვის. 
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 მმართველობით საქმიანობაში: საგანმანათლებლო, საწარმოო–სამეურნეო, ორგანიზაციული და 

საფინანსო საქმიანობის სრულყოფისათვის ხარისხის საყოველთაო მართვის პრინციპების 

გათვალისიწინება, ხარისხის განვითარების სისტემის შემუშავება; 

მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის ამოცანებია: 

სასწავლო–საგანმანათლებლო საქმიანობაში: 

 უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა; 

 პროფესიული მიმართულებით პრაქტიკული ხასიათის საქმიანობაზე ორიენტირებული 

პროფესიული განათლების მქონე სპეციალისტების მომზადება; 

 მოსწავლე–ახალგაზრდობაში/სტუდენტ-ახალგაზრდობაში სამოქალაქო პოზიციის, თანამედროვე 

ცივილიზაციისა და დემოკრატიის პირობებში შრომისა და ცხოვრების უნარის ფორმირება; 

 სხვა  საგანმანათლებლო/პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, 

მასწავლებელთა/პროფესიულ მასწავლებელთა  მობილობის ხელის შეწყობა. 

 ახალი პროფესიული მოდულური პროგრამების დანერგვა. 

ინოვაციურ საქმიანობაში: 

 სასწავლო დაწესებულებების სტრატეგიულ პარტნიორებთან გრძელვადიანი თანამშრომლობის 

ორგანიზება; 

 პროფესიული მიმართულებით სტრატეგიულ პარტნიორებთან, საგანმანათლებლო პროფილის 

დაწესებულებებთან და შესაბამის კომპანიებთან გრძელვადიანი თანამშრომლობის ორგანიზება 

და უზრუნველყოფა; 

 განათლების სფეროში ინოვაციური საქმიანობის სტრუქტურისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარება და სრულყოფა, საგანმანათლებლო პროცესების ორგანიზაციისა და მართვის 

ინოვაციური პრინციპების დამუშავება და დანერგვა; 

 შრომის ბაზრის კვლევის ჩატარება. 

მმართველობით საქმიანობაში: 

 მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის სტრუქტურის ოპტიმიზაცია; 

 მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის მოდერნიზება; 

 მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯის საქმიანობის ძირითადი სახეობების 

დაფინანსებისათვის სახსრების მოზიდვის და რაციონალური გამოყენების ეფექტიანი 

სისტემის შექმნა; 

 თანამშრომელთა და მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა  მონაწილეობის უზრუნველყოფა 

გადაწყვეტილების მიღებისა და მათი შესრულების კონტროლის პროცესში; 



4 
 

 მართვისა და კონკურსების საჯაროობისა და გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა; 

 თანამშრომელთა და მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა  სოციალური პირობების 

გაუმჯობესებაზე ზრუნვა; 

 საგანმანათლებლო მომსახურებისა და სპეციალისტების მომზადების ხარისხის ამაღლება; 

 სასწავლო პროცესის ხარისხის მართვის სისტემის გაუმჯობესება. 

III. გრძელვადიანი ამოცანები 

ამ ტიპის ამოცანების შესრულება მიზნად ისახავს იმ პროექტების შემუშავებასა და რეალიზებას, 

რომლებიც უშუალოდ მოემსახურებიან საგანმანათლებლო დაწესებულების სწავლების ხარისხის 

თვისობრივად ახალ სიმაღლეზე აყვანას. 

გრძელვადიანი ამოცანები უნდა განხორციელდეს დაწესებულების საქმიანობის შემდეგ 

მიმართულებებში: 

1. სასწავლო პროცესი; 

2. საბიბლიოთეკო საქმიანობა; 

3. ინფრასტრუქტურა; 

4. საგანმანათლებლო კავშირები; 

5. პროფესიული საგანმანათლებლო კავშირები; 

6. კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობა; 

7. სოციალური საკითხები. 

1. სასწავლო პროცესი 

შპს წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა–კოლეჯი წარმოადგენს 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას (საბაზო და საშუალო საფეხურები) პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილებით. იგი არის ზოგადი და 

პროფესიული განათლების მიღებისა და მაღალი კვალიფიციური საქმიანობისათვის მოწოდებული 

ორგანიზაცია, სადაც პროფესიული სტუდენტებისათვის მიღებული განათლება მატერიალიზდება 

პროფესიული განათლების სპეციალისტის მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის მინიჭებით. 

გასატარებელი ღონისძიებები: 

 ხარისხის მართვის სისტემის შემდგომი სრულყოფა (ყოველწლიურად) - პასუხისმგებელი პირი: 

სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედგინიძე და სკოლა-კოლეჯის ხარისხის მართვისა და 

ინოვაციის სამსახურის უფროსი თ.ხატიაშვილი; 
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 შინაგანაწესის, წესდების გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა - 

პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედგინიძე და სკოლა-კოლეჯის 

დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში ნ.ჩერქეზიშვილი; 

 სასკოლო სასწავლო გეგმის შესრულების მონიტორინგი (ყოველწლიურად) - პასუხისმგებელი 

პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მოადგილე ნ.ჩერქეზიშვილი; 

 მასწავლებელთა კვალიფიკაციის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება (ტრენინგები, 

გაკვეთილებზე ურთიერთდასწრება, შიდა სასკოლო მონიტორინგი და სხვა (ყოველწლიურად) - 

პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში 

ნ.ჩერქეზიშვილი და სკოლა-კოლეჯის ხარისხის მართვისა და ინოვაციის მენეჯერები: 

ი.რეხვიაშვილი და მ.კობიაშვილი; 

 მასწავლებელთა საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის 

სქემაში პედაგოგთა ჩართვა და სქემის განხორციელება (ყოველწლიურად) - პასუხისმგებელი 

პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედგინიძე და სკოლა-კოლეჯის ფასილიტატორი 

ე.ხუნაშვილი; 

 საგნობრივი კათედრების კოორდინირებული მუშაობა. სასწავლო პროცესის მონიტორინგი 

(ყოველწლიურად) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის ხარისხის მართვისა და ინოვაციის 

მენეჯერები: ი.რეხვიაშვილი და მ.კობიაშვილი; 

 სწავლების ხარისხის ახალი სტანდარტის შემუშავება და საგაკვეთილო პროცესში ჩართვა 

(ყოველწლიურად) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედგინიძე და 

სკოლა-კოლეჯის ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახურის უფროსი თ.ხატიაშვილი; 

 სოციოლოგიური კვლევის ორგანიზება და ჩარტარება (ყოველწლიურად) - პასუხისმგებელი პირი: 

სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მრჩეველი საორგანიზაციო საკითხებში შ.ტაბატაძე; 

 მოსწავლეთა მიღწევის დინამიკის შესწავლა განვითარების დინამიკის დადგენა, რეიტინგის 

განსაზღვრა და თანმდევი დამატებითი სამუშაოების განხორციელება (ყოველწლიურად) - 

პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მოადგილე ნ.ჩერქეზიშვილი და სკოლა-

კოლეჯის ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახურის მენეჯერები ი.რეხვიაშვილი და 

მ.კობიაშვილი; 

 შიდა სასკოლო კვირეულების, მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციების, მაგიდის 

ჩოგბურთში და ფეხბურთში შიდა სასკოლო და სკოლათშორისი ღონისძიებების ორგანიზება 

(ყოველწლიურად) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მრჩეველი 

საორგანიზაციო საკითხებში შ.ტაბატაძე და სპორტის პედაგოგი ლ.ბრეგვაძე. 

პროფესიული მიმართულებით: 

 ხარისხის მართვის სისტემის შემდგომი სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს: სასწავლო 

პროცესის მიმდინარეობაზე, პროგრამების შექმნაზე, განახლებაზე და შესრულებაზე, სემესტრის 
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განმავლობაში ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული მეცადინეობების, შუალედური და 

დასკვნითი გამოცდების მიმდინარეობაზე პერმანენტულ კონტროლს, განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრთან მუდმივ კონტაქტს, საქმიანი კავშირების დამყარებას და სხვა 

პროფესიულ სასწავლებლის ანალოგიურ სამსახურებთან სასწავლო გეგმების, სასწავლო 

პროგრამების, სილაბუსების, სახელმძღვანელოების ჰარმონიზაციის კუთხით და ა.შ.:  (2018-2024) 

- პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედინიძე და სკოლა-კოლეჯის 

ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახურის უფროსი თ.ხატიაშვილი; 

 სასწავლო გეგმებში ინგლისური ენის, როგორც უნივერსალური საკომუნიკაციო და სამეცნიერო 

ენის, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ხვედრითი წილის გაზრდა (ყოველწლიურად) -

პასუხისმგებელი პირი: ინგლისური ენის პედაგოგები: ნ.გორგიშელი და თ.პაპოშვილი; 

 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა შერჩევის ობიექტური სისტემის შექმნა, რომლის 

ძირითადი ელემენტი იქნება ჯანსაღი საკონკურენციო გარემოს შემქმნელი საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნების ნუსხა (2018-2019) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი 

ი.ზედგინიძე; 

 პროფესიული პროგრამების უკეთ განხორციელების და დახვეწის მიზნით მოხდეს პროფესიულ 

მასწავლებელთათვის ტრენინგების ციკლის დაგეგმვა და განხორციელება (ყოველწლიურად) 

პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახურის უფროსი 

თ.ხატიაშვილი; 

 პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სალექციო კურსების შექმნა ქართულ ენაზე 

მიმართულებების მიხედვით და განთავსება  საგანმანათლებლო დაწესებულების ვებ–გვერდზე 

(2021-2023). 

2.  საბიბლიოთეკო  საქმიანობა 

ბიბლიოთეკები მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა მომსახურების 

პრიორიტეტულ სფეროს განეკუთვნება. მის მიმართ ყურადღება, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს 

არსებული საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურის და ფონდების განახლებას. 

გასატარებელი ღონისძიებები: 

 უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურის შექმნა (2019-2024) - 

პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედგინიძე და სკოლა-კოლეჯის 

ბიბლიოთეკარი ნ.ზენაიშვილი; 

 ბიბლიოთეკისთვის ლიტერატურის და პერიოდული გამოცემების ფონდის შექმნა–გამდიდრება 

(ყოველწლიურად) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედგინიძე და 

სკოლა-კოლეჯის ბიბლიოთეკარი ნ.ზენაიშვილი; 
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3. საგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურა 

დაწესებულების ინფრასტრუქტურა უნდა ემსახურებოდეს საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ძირითადი მიზნების მიღწევას. ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანესი ელემენტებია: სასწავლო 

კორპუსი, საკლასო ოთახები/აუდიტორიები, ბიბლიოთეკა, სპორტული და კვების ობიექტები. მათი 

მოწესრიგება და ტექნიკურად გადაიარაღება დაწესებულების ძირითადი სასწავლო ფუნქციის 

წარმატებით შესრულების აუცილებელი პირობაა.  

გასატარებელი ღონისძიებები: 

 სველი წერტილების ყოველწლიური გეგმიური რეაბილიტაცია - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-

კოლეჯის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გ.ობგაიძე; 

 ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება (ინვენტარის შეძენა, 

ცეცხლმაქრების დამუხტვა, საევაკუაციო გეგმის განახლება (2018-2024) - პასუხისმგებელი პირი: 

სკოლა-კოლეჯის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გ.ობგაიძე; 

 სამედიცინო ოთახის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (2018-2024) - პასუხისმგებელი პირი: 

სკოლა-კოლეჯის ექთანი ნ.შეყლაშვილი; 

 საინფორმაციო საკომუნიკაციო სისტემის დახვეწა. სკოლა-კოლეჯთან დაკავშირებული ყველა 

ტიპის ინფორმაციული ელექტრონული ვერსიების შექმნა და დაარქივება (2018-2024) - 

პასუხისმგებელი პირი: სკოლა კოლეჯის ინფორმაციული მენეჯრი ქეთევან თავბერიძე; 

 სასკოლო ინვენტარის (მერხების, სკამების, დაფების და სხვა) განახლება (ყოველწლიურად) - 

პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გ.ობგაიძე; 

 სარემონტო სამუშაოების ჩატარება - კლასებისა და დერეფნების გეგმიური რემონტი 

(ყოველწლიურად) - სკოლა-კოლეჯის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გ.ობგაიძე; 

 სპორტული ოთახის კეთილმოწყობა (2018-2024) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გ.ობგაიძე  და სპორტის მასწავლებელი ი.ბრეგვაძე. 

 თანამედროვე ელექტრონული ტექნიკით არჭურვილი სასემინარო (ვორქშოპების) ოთახების 

მოწყობა (2018-2019) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედგინიძე 

 კომპიუტერული ტექნიკის დამატება (2019-2024) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის 

დირექტორი ი.ზედგინიძე 

 საგნობრივი ლაბორატორიების სრულყოფა (2019-2024) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის 

დირექტორი ი.ზედგინიძე 

4. საგანმანათლებლო კავშირები 

სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კავშირის გარეშე შეუძლებელია თანამედროვე 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ჩამოყალიბება. აღნიშნულის განსახორციელებლად სკოლა–კოლეჯი 
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გამოიყენებს ყველა საშუალებას, რათა სხვა  საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან დაამყაროს საქმიანი 

კავშირები. 

გასატარებელი ღონისძიებები: 

 საქართველოს პარტნიორ სკოლებთან ურთიერთობის დამყარება, ერთობლივ საერთაშორისო 

პროექტებსა და კონფერენციებში მონაწილეობა (2018-2024) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-

კოლეჯის დირექტორის მრჩეველი საორგანიზაციო საკითხებში შ.ტაბატძე; 

 პროფესიული მიმართულებით:  

- სასწავლო გეგმებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების ჰარმონიზება (2018-2024) - 

პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახურის 

უფროსი თ.ხატიაშვილი; 

- სხვა პროფესიულ სასწავლებლებთან ურთიერთობის დამყარება ერთობლივი პროექტების 

შესრულება (2018-2024) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედგინიძე 

და სკოლა-კოლეჯის ხარისხის მართვისა და ინოვაციის სამსახურის უფროსი თ.ხატიაშვილი. 

 

5. სოციალური საკითხები, სპორტი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების თანამშრომლებისა და მოსწავლის/პროფესიული სტუდენტის 

სოციალურ მდგომარეობაზე ზრუნვა უნდა იყოს ადმინისტრაციის ყურადღების საგანი. 

გასატარებელი ღონისძიებები: 

 საქველმოქმედო ღონისძიებების დაგეგმვა-ჩატარება და ამ სფეროში სხვა ორგანიზაციებთან 

კოორდინირებული მუშაობა (ყოველწლიურად) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის 

დირექტორის მრჩეველი საორგანიზაციო საკითხებში შ.ტაბატძე; 

 ადმინისტრაციის თანამშრომლების და მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების პერიოდული 

ზრდა (2020-2024) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედგინიძე და 

სკოლა-კოლეჯის ფინანსური მენეჯერი ა.ანთია; 

 სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ინტერესების გათვალისწინება (ყოველწლიურად) - 

პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი ი.ზედგინიძე და სკოლა-კოლეჯის 

დირექტორის მრჩეველი საორგანიზაციო საკითხებში შ.ტაბატძე; 

 სპორტისათვის ხელშეწყობა სასპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით და სპორტული 

ღონისძიებების მოწყობით (2018-2024) - პასუხისმგებელი პირი: სკოლა-კოლეჯის დირექტორი 

ი.ზედგინიძე, სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მრჩეველი საორგანიზაციო საკითხებში შ.ტაბატძე 

და სკოლა-კოლეჯის სპორტის მასწავლებელი ლ.ბრეგვაძე. 

 


