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სსიპ    კოლეჯის „ახალი ტალღა“ დირექტორს

ბატონ  ლაშა ხახუტაიშვილს
ამავე    კოლეჯის ხარისხის მართვის მენეჯერის

ირმამეგრელიძის
 
 

 ხარისხის სამსახურის   2021 წლის ანგარიში
 
2021    წელს (იანვარ-დეკემბერი)განხორციელებულიაქტივობების / შესრულებულისამუშაოები

სშესახებ:
 
1. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 3
თებერვლის N55016 ბრძანებით ცვლილება შევიდა „ქართული ენის მოდულების
დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 02 ნოემბრის №695 ბრძანებაში. ცვლილებები შეეხო
მოდულების დისტანციურად განხორციელებისა და შეფასების შესაძლებლობების
განსაზღვრას დისტანციურ რეჟიმში. შესაბამისობაში მოვიყვანეთ ჩვენს საგანმანათლებლო
პროგრამებში არსებული "ქართული ენა A2" და "ქართული ენა B1" მოდულები, რომლი
გავლაც სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს რუსულ,
აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 16/02/2021 N 119796 დამტკიცდა
1 6 . 0 2 / 2 0 2 1  წ ლ ი ს  N 0 1 - 0 4 / 1 9  ბ რ ძ ა ნ ე ბ ი თ
2. შევისწავლეთ დ/ხულოს ფილიალის პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამის
"სასტუმრო მომსახურების" მოდულის "ბარის ორგანიზება" განხორციელებისთვის
აუცილებელი აღჭურვილობა. რის შესახებ გაცნობეთ 05/03/2021წლის N195426
კ ო რ ე ს პ ო ნ დ ე ნ ც ი ი თ .
3. შევიმუშავეთ ინდ. სასწავლო გეგმები 2020 წლის მიღების "ელექტროობის" N228 და N 229
ჯგუფებისათვის. 05/03/2021 N196907კორესპონდენცია.
4. "სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში" შევიტანეთ ცვლილებები (ფორმალური
განათლების აღიარების წესის დამატების) 11/03/2021 წლის N215396 კორესპონდენცია.
5. მოვახდინეთ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის ინფორმირება
სწავლის შედეგების მიღწევის ადგილის ცვლილების შესახებ პროფესიული
მომზადება/პროფესიული გადამზადების პროგრამებში. 16/03/2021 N237609
კ ო რ ე ს პ ო ნ დ ე ნ ც ი ა .  .



6. მონაწილეობა მივიღეთ ჩარიცხვის წესისა და პირობების ცვლილების პროექტის
შემუშავებაში, 09/07/2021 N692183 N276432 კორესპონდენცია.
7. მონაწილეობა მივიღე 2021 წლის მიღების ანკეტა კითხვარის შემუშავებაში 09/07/2021
N 6 9 4 2 9 5  კ ო რ ე ს პ ო ნ დ ე ნ ც ი ა .
8. 09/07/2021 N694540 კორესპოდენციით ვაცნობე სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნულ ცენტრს „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და
პ ი რ ო ბ ე ბ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ “
9. 24/05/2021 N 477145 კოლეჯსა და სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების
სააგენტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების N01-05/4 სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ საფუძველზე მოვამზადე პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების
ტრენინგ-კურსები.  პროფესიული მომზადების ტრენინგ-კურსი:  კულინარიული ხელოვნება,
ბართენდერისარესტორნო მომსახურება, სასტუმრო მომსახურება, თმის სტილისტი,
ელექტროობა, მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი, შედუღება, ამწე და მსგავსი

  მანქანების ოპერირება. პროფესიული გადამზადების ტრენინგ-კურსი: ელექტროობა, მძიმე
სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი, კულინარიული ხელოვნება, ამწე და მსგავსი მანქანების
ო პ ე რ ი რ ე ბ ა ,  შ ე დ უ ღ ე ბ ა .
10. 27/07/2020 წლის N01-04/126 ბრძანებით დამტკიცებულ "თანამდებობრივ ინსტრუქციაში
(სამუშაო აღწერილობებში)" "სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის მეჯერი" ქობულეთი/ხულო,
"საქმისმწარმოებელი" ქობულეთი/ხულო და "მედდა" შევიტანეთ ცვლილებები. შესაბამისად
წარმოგიდგინეთ მოდიფიცირებული "თანამდებობრივი ინსტრუქცია (სამუშაო
აღწერილობები)". 28/05/2021 N 493274 კორესპონდენცია.
11. პროგრამის ხელმძღვანელთა გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით ჩავატარე სამუშაო
შეხვედრა კოლეჯში მოქმედ ყველა პროგრამის ხელმძღვანელისათვის.03/06/2021 N519027
კ ო რ ე ს პ ო ნ დ ე ნ ც ი ა .
12. 14/06/2021 წლის N565521 კორესპონდენციით დამეწერა CENN-სა და კოლეჯ „ახალ
ტალღას“ შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, გამწვანებული ობიექტების
მართვისა და მცენარეთა სხვლა-ფორმირების არსებული სასწავლო მოდულის
(CENN/ADC/SFMRD) ფარგლებში კოლეჯისთვის ადაპტირებული სასწავლო-ტრენინგ კურსის
„მცენარეთა სხვლა-ფორმირება“ შემუშავება . აღნიშნული ტრენინგ კურსი შეესაბამება
მოქმედ რეგულაციებს. 15/06/2021 N568013 კორესპონდენცია.
 13. შევიმუშავე სტუდენტთა ჩანაწერების ჟურნალი 08/07/2021 N616124 კორესპონდენცია:

სტუდენტთა ჩანაწერების ჟურნალი - კულინარიის ხელოვნება;
სტუდენტთა ჩანაწერების ჟურნალი - სასტუმრო მომსახურება;
სტუდენტთა ჩანაწერების ჟურნალი - სარესტორნო მომსახურება.
სტუდენტთა ჩანაწერების ჟურნალი - საექთნო განათლება;
სტუდენტთა ჩანაწერების ჟურნალი - ვეტერინარია.

14. საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების მიზნით კოლეჯის ხარისხის სამსახურის მიერ
ხორციელდება პროფესიული სტუდენტების და კურსდამთავრებულთა კვლევა, რომლის
მიზანიცაა პროფესიული სტუდენტებისაგან მოპოვებული იქნას ინფორმაცია ცალკეული
მოდულის განხორციელებასთან დაკავშირებით და კვლევის   შედეგად   მიღებული  
შედეგები   გამოყენებული   იქნას პროგრამის შეფასებისა და მისი ხარისხის გაუმჯობესების
მიზნით; წარმოდგენილია ანგარიშები კვლევების შესახებ (28/05/2021 წლის N 495698 და
28/05/2021 წლის N 495557 სამსახ. ბარათი; 28/05/2021 წლის N 495425)



15. სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს შორის 2021 წლის 14
მაისს გაფორმებული N07-05/04 ხელშეკრულების ფარგლებში, პროექტის სრულყოფილად
განხორციელების მიზნით ჩართული ვიყავი პროექტის განხორციელებაში.
ვატარებთ სამუშაო შეხვედრებს პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან და პროგრამის
ხელმძღვანელებთან ვერიფიკაციის პროცესის შედეგების გაცნობის მიზნით. განვიხილავთ
ვერიფიკაციის პროცესის შედეგად გამოვლენილ მნიშვნელოვან საკითხებს. ვაცნობთ
ვერიფიკაციის მოთხოვნებს და რეკომენდაციებს, რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ
შეფასების პროცესში (იხ.16/07/2021 წლის N718453 სამსახ. ბარათი, 03/06/2021 წლის N 519027
სამსახ. ბარათი)
16. შევიმუშავეთ და დასამტკიცებლად წარვადგინეთ „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ
წესში“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომელშიც
ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები,
პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის
სწავლის შედეგების დ ი. (იხ.27/07/2021 წლის N 744866 სამსახ. ბარათი)ადასტურების წეს
განვახორციელეთ პროფესიული სტუდენტების გამოკითხვის ანალიზი კოლეჯის ხარისხის
შიდა უზრუნველყოფის მექანიზმების მე-2 დანართის შესაბამისად (იხ. 06/08/2021 წლის N
776865 სამსახ. ბარათი)
17. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019
წლის 29 მაისის №99/ნ ბრძანების (ცვლილება 2019 წლის 27 სექტემბერის №204/ნ ბრძანება)
„პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის და
მისი დანართის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე მოვამზადეთ დიპლომისდანა

 (იხ.05/10/2021 წლის N 1029762 სამსახ. ბარათი)რთები - ყველა პროგრამისთვის 
18. ჩავატარეთ ტრენინგი პროგრამის ხელმძღვანელების, მასწავლებლების და ხულოს
ფილიალის სასწავლო პროცესის მენეჯერისთვის შეფასების პროცესების, მათ შორის
შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავებასა და ვალიდაციის შესახებ. (იხ.25/11/2021 წლის N
1266774 სამსახ. ბარათი)
19. განვახორციელეთ ცვლილებები 2020 წლის 25 დეკემბრის N01-04/222 ბრძანებით
დამტკიცებულ "ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმებში, (იხ.26/11/2021 წლის N
1273025 სამსახ. ბარათი)
20. 2021 წლის განმავლობაში შევიმუშვეთ ქვემოთ წარმოდგენილი ტრენინგ-კურსები:

მსუბუქი ავტომობილის დიაგნოსტიკა   (19/02/2021 წლის N138251 სამსახ. ბარათი)
სარესტორნო სერვისი და სერვირება           (21/07/2021 წლის N519265 სამსახ. ბარათი)
სამუშოს წარმოება სასაწყობე სატვირთველით (21/07/2021 წლის N519265 სამსახ.
ბარათი)
მცენარეთა სხვლა-ფორმირება (15/06/2021 წლის N568013 სამსახ. ბარათი)
საბიბლიოთეკო მომსახურება (02/08/2021წლის N760258 სამსახ. ბარათი)
ხის ავეჯის დამზადება (80 სთ); (17/11/2021წლის N1238553 სამსახ. ბარათი)
ავეჯის დამზადება (მერქან ბურბუშელოვანი, ლამინირებული ფილა ე.წ. დსპ (DSP) და
მდფ (MDF)) (17/11/2021 წლის 1238553 სამსახ. ბარათი)N
სასმელი წყლის ლაბორატორიული მომსახურების პრინციპები და საკანონმდებლო
ბაზა (08/12/2021 წლის N1327052 სამსახ. ბარათი)

 20. გავაკეთეთ ანალიზი და მოვამზადეთ სამსახურეობრივი ბარათი პროგრამის
ხელმძღვანელთა დამტკიცების შესახებ. 16/12/2021 წლის N1377203 სამსახ. ბარათი.



 21. 16/12/2021წლის N 1382537 სამსახურეობრივი ბარათით წარმოვადგინეთ
საგანმანათლებლო პროგრამა "ფარმაცია", რომელიც მოვიყვანეთ ჩარჩო დოკუმენტთან
შსაბამისობაში.
 
2019- 2025         წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და2021 წლის სამოქმედო გეგმის შე

   საბამისად შესრულებული სამუშაოს შესახებ:
 
სამოქმედო გეგმაში ხარისხის სამსახურის მიერ განსახორციელებელი აქტივობები არის N1
სტრატეგიული მიზნის: "ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის სისტემის განვითარების"
ამოცანები. კერძოდ;
 
1.1        ხარისხის უწყვეტ გაუმჯობესებაზე ზრუნვა ხარისხის ციკლის შესაბამისად: დაგეგმე-განა

  ხრციელე-შეაფასე განავითარე"
      დაგეგმილი აქტივობები:
1.1.1.        კოლეჯის მომზადება 2022 წლის საავტორიზაციიო პროცესებისთვის;
1.1.2. 2022 წლის კოლეჯის ავტორიზაციის განაცხადის მომზადება/წარდგენა განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში;
1.2.       თანამედროვე სწავლების სხვადასხვა მეთოდებისა და მიდგომების დანერგვა.
   დაგეგმილია ქტივობები:
1.2.1.        დისტანციური სწავლების მეთოდებისა და მიდგომების დანერგვა/დახვეწა
1.3.   საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება 
     დაგეგმილი აქტივობები:
1.3.1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება
1.3.2. პროგრამების ანალიზი/ გაუმჯობესება
1.3.3. შეფასების შიდა ვერიფიკაციია
1.3.4. პროფესიული მომზადება/ პროფესიული გადამზადების პროგრამების მომზადება
1.3.5. პროფესიული მომზადება/ პროფესიული გადამზადების პროგრამების დამატების
პროცედურები დადასტურების გზით
1.3.6. პროფესიული მომზადება/ პროფესიული გადამზადების პროგრამების კატალოგის
განახლება
1.3.7. პროფესიულისაგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგის განახლება
1.3.8. პროფესიული მომზადება/ პროფესიული გადამზადების პროგრამების კატალოგის
განახლება
1.4.    სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტაციების გაუმჯობესება.
  დაგეგმილი აქტივობები:
1.4.1. 16.06.2020 წლის N01-04/84 ბრძანებით დამტკიცებული "პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელების შეფასებისა და
განვითარების მეთოდოლოგიის" გადახედვა/გაუმჯობესება
 

ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა სამუშაო შესრულებულია. წარმოგიდგენთ შესაბამის
მტკიცებულებებს:

1.1. ავტორიზაციისთვის მზადების პროცესი ისევ მიმდინარეობს, განხორციელდა
პროგრამების შეფასება, მუშავდება საავტორიზაციო განაცხადები, რომელსაც შევიტანთ 2022
წლის თებერვალში სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში.
ამ მიზნით კოლეჯი ჩართული იყო გაეროს პროექტში, რომლის ფარგლებში განხორციელდა
სიმულაციური ავტორიზაციის პროცესი. მომზადდა განაცხადი ავტორიზაციის ხუთივე



სტანდარტის შესაბამისად. მეორე სტანდარტისთვის შეირჩა სამი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა „საექთნო განათლება“, „ვეტერინარია“ და „სასტუმრო
მომსახურება“. ექსპერტებმა წარმოადგინეს დასკვნა, პროექტის ფარგლებში ჩატარდა
სიმულაციური საბჭოს სხდომა. (მტკიცებულება - ელ. ფოსტით გაგზავნილი წერილები -იხ.
დანართი 1)
1.2. 03/02/2021 წლის N 55342 შევიმუშავეთ პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და
პროფესიული სტუდენტების კითხვარი დისტანციური (ელექტრონული) სწავლების შესახებ,
რომელიც დამტკიცდა N01-04/12 ბრძანებით. შესაბამისად წარმოვადგინე 2020-2021 სასწავლო
წელს პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვის ანგარიში, მათი საჭიროებების კვლევის
შესახებ 28/05/2021 N 495425 კორესპონდენციით.
1.3.1. დანართის სახით წარმოდგენილია პროგრამების შეფასება (იხ. დანართი 2). ამასთან
ერთად წარმოგიდგენთ

06/07/2021 წლის N678434 კორესპონდენციით პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის „სასტუმრო საქმის“ შეფასებას;
13/07/2021 წლის N 705722 კორესპონდენციით დ/ხულოს ფილიალის პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის „ელექტროობა“ შეფასებას;

 1.3.2. პროგრამების ანალიზის საფუძველზე გადაიხედა და გაუმჯობესების მიზნით
ცვლილებები განვახორციელეთ შემდეგ პროგრამებში:

N
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
დასახელება

თარიღი კორესპონდენციის N

1 კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 11/3/2020 287710
2 საექთნო განათლება 20/04/2021 367661
3 ბუღალტრული აღრიცხვა 20/04/2021 367661
4 საფინანსო სერვისები 20/04/2021 367661
5 საოფისე საქმე 20/04/2021 367661
6 ღონისძიების ორგანიზება 20/04/2021 367661
7 ელექტროობა 20/09/2021 769871
8 საექთნო განათლება 11/10/2021 1068878
9 ინფორმაციის ტექნოლოგია 4/11/2021 1137308
10 კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 4/11/2021 1137308
11 ელექტროობა 4/11/2021 1137308
12 შედუღება 4/11/2021 1137308
13  სასტუმრო მომსახურება 5/11/2021 1186506
14 სატყეო საქმე 5/11/2021 1186506
15 კულინარიის ხელოვნება 5/11/2021 1186506
16 საფინანსო სერვისები 5/11/2021 1186506
17 საოფისე საქმე 5/11/2021 1186506
18 ღონისძიების ორგანიზება 5/11/2021 1186506
19 სარესტორნო მომსახურება 5/11/2021 1186506
20 ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება 5/11/2021 1186506
21  ჰაერის კონდიცირება 5/11/2021 1186506
22 მეფუტკრეობა 5/11/2021 1186506
23 ბაღის დიზაინი 5/11/2021 1186506
24 თმის სტილისტი 5/11/2021 1186506



25 მსუბუქი ავტომობილის ელქტრო და
ელექტრონული სისტემების შეკეთება

5/11/2021 1186506

26 კონდიტერია 5/11/2021 1186506

27 მშენებლობის წარმოება - იატაკისა და ფილის
სამუშაოები

5/11/2021 1186506

28 მშენებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები 5/11/2021 1186506

29 მშენებლობის წარმოება - თაბაშირ-მუყაოს
კონსტრუქციების მონტაჟი

5/11/2021 1186506

30 ბუღალტრული აღრიცხვა 5/11/2021 1186506
31 ლოგისტიკა 5/11/2021 1186506
32  ხის მხატვრული დამუშავება 5/11/2021 1186506
33  თმის სტილისტი 9/11/2021 1200376
34 ინფორმაციის ტექნოლოგია 9/11/2021 1200376
35 მეფუტკრეობა 9/11/2021 1200376

36 მსუბუქი ავტომობილის ელქტრო და
ელექტრონული სისტემების შეკეთება

9/11/2021 1200376

37
მშენებლობის წარმოება- თაბაშირ-მუყაოს
კონსტრუქციების მონტაჟი

9/11/2021 1200376

38
მშენებლობის წარმოება - იატაკისა და ფილის
სამუშაოები

9/11/2021 1200376

39 მშენებლობის წარმოება-სამღებრო სამუშაოები 9/11/2021 1200376
40 საფინანსო სერვისები 9/11/2021 1200376
41 ხის მხატვრული დამუშავება 9/11/2021 1200376
42 ფარმაცია 10/11/2021 1207957
 1.3.3. შეფასების შიდა ვერიფიკაციია ჩატარდა ჯამში 10 პროგრამაზე (იხ. სამსახურებრივი
ბარათები) 04/03/2021 N189581 სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი 2021 წლის
ვერიფიკაციის გეგმის შესაბამისად.
N პროგრამის დასახელება თარიღი კორესპონდენციის N
1 სასტუმრო მომსახურება 6/7/2021 678799
2 კულინარიის ხელოვნება 9/7/2021 692570
3 სატყეო საქმე დ/ხულოს 9/7/2021 693403

4
მსუბუქი ავტომობილის ელქტრო და
ელექტრონული სისტემების შეკეთება

13/07/2021 704713

5 ლოგისტიკა 13/07/2021 705516
6 საექთნო განათლება 6/8/2021 712708
7 ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება 13/09/2021 908325
8 ღონისძიების ორგანიზება 15/09/2021 918737
9 საფინანსო სერვისები 7/10/2021 1047270
10 ინფორმაციის ტექნოლოგია დ/ხულო 9/12/2021 1324548
1.3.4. გეგმის შესაბამისად მომზადდა პროფესიული მომზადება/ პროფესიული
გადამზადების პროგრამები:

N პროფესიული მომზადების პროგრამის
დასახელება

თარიღი კორესპონდენციის
N

1
სასტუმროს საოპერაციო დეპარტამენტის
(მიღება-განთავსება, დასუფთავება, კვება და
სასმელები) პროცედურები;

1/2/2021 47110



1.  

2.  

2 თმის შეჭრა და ვარცხნილობის მოდელირება; 1/2/2021 47110
3 კერძების მომზადების ტექნოლოგია; 1/2/2021 47110
4 ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების წარმოება; 1/2/2021 47110
5 სარესტონო სერვისი და სერვირება 1/2/2021 47110

6
კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები ხის
მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის
კონსტრუირებისათვის

31/03/2021 305615

7 კერძების მომზადების ტექნოლოგია 24/03/2021 276432

8 სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებლთა
მომსახურება

1/12/2021 1286264

1.3.5. გავაგზავნეთ განაცხადი პროფესიული მომზადების პროგრამის დადასტურების
განაცხადი:

N
პროფესიული მომზადების პროგრამის
დასახელება

თარიღი
კორესპონდენციის
N

1
სასტუმროს საოპერაციო დეპარტამენტის
(მიღება-განთავსება, დასუფთავება, კვება და
სასმელები) პროცედურები;

 03/02/2021 54891

2 თმის შეჭრა და ვარცხნილობის მოდელირება;  03/02/2021 54891
3 კერძების მომზადების ტექნოლოგია;  03/02/2021 54891
4 ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების წარმოება;  03/02/2021 54891
5 სარესტონო სერვისი და სერვირება  03/02/2021 54891

6
კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები ხის
მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის
კონსტრუირებისათვის

2/4/2021 317180

7 კერძების მომზადების ტექნოლოგია 29/03/2021 293352

8 სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებლთა
მომსახურება

განაცხადი შეივსო
ელექტრონულად  

1.3.6. განხორციელდა პროფესიული მომზადება/ პროფესიული გადამზადების პროგრამების
კატალოგის განახლება - იხ. ლინკი: http://kpc.ge/katalogi.html
1.3.7. განხორციელდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგის განახლება
-იხ. ლინკი: https://kpc.ge/learning/Catalog
1.4. მოვახდინეთ 16.06.2020 წლის N01-04/84 ბრძანებით დამტკიცებული "პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელების შეფასებისა და
განვითარების მეთოდოლოგიის" გადახედვა/გაუმჯობესება- 20/04/2021 N302207
კორესპონდენცია.
შევიტანეთ ცვლილებები პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის,
შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების მეთოდოლოგიაში. 20/05/2021 N451611
კორესპონდენცია.
 

პანდემიის   ფონზე გამოწვევების შესახებ:

დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის შესახებ ვაცნობეთ ცენტრს 24/06/2021 N623366
კორესპოდენციით.
ქვეყანაში არსებული პანდემიით გამოწვეული რეგულაციების მიზეით ვერ
განხორციელდა 2021 წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმით მარტ-აპრილში
შესასრულებელი შემდეგი აქტივობები:



,,სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“
ფარგლებში განაცხადის მომზადება
,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის
ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში განაცხადის მომზადება

 
2022  წლის სამოქმედო გეგმის შესახებ: იხ. დანართი N3
 
 
 

 
 

ხარისხის მართვის მენეჯერი
მეგრელიძე ირმა


