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1. შესავალი  

ხარისხის უზრუნველყოფა კოლეჯში  ვალდებულებას წარმოადგენს;  
• დაწესებულება ვალდებულია იხელმძღვანელოს ავტორიზაციის სტანდარტებით,  
• წელიწადში ერთხელ წარადგინოს  ხარისხის მართვის ეროვნულ ცენტრში 

თვითშეფასების კითხვარი; 
• 6 წელიწადში ერთხელ გაიაროს ავტორიზაცია. 

2. ზოგადი მიმოხილვა (Executive Summery) 

1.  ხარისხის მართვის მენეჯერი ახორციელებს ღონისძიებებს სასწავლო პროცესის ხარისხის 
სისტემური სრულყოფისათვის, ზრუნავს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების, ხარისხის 
სისტემატურ შეფასებასა და მის განვითარება/განახლებაზე. 
2. დაწესებულების ხარისხის მართვის მენეჯერი ახდენს  პროფესიული  მასწავლებლების 
ჩართულობით,  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნას და 
დასამტკიცებლად წარუდგენს დირექტორს.  
3. ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის მიღწევას სწავლის, სწავლებისა და 
შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვით, მათი მუშაობის სისტემატური შეფასებითა 
და უწყვეტი განვითარების გზით.  
4. საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების შედეგად შეიმუშავებს 
რეკომენდაციებსა და შესაბამის სამოქმედო გეგმას საგანმანათლებლო პროგრამების 
შემდგომი სრულყოფის მიზნით, იკვლევს დარგობრივი დოკუმენტების პროექტებისა და 
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს რეკომენდაციებს.  
5. შეიმუშავებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს დირექტორს საგანმანათლებლო პროგრამის 
განხორციელების ხარისხის შეფასების სისტემას და კითხვარების ფორმებს;  
6. კოორდინაციას უწევს კალენდარული გეგმებისა და სილაბუსების  შემუშავებას.  
7. პერიოდულად ატარებს სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, პედაგოგთა და 
დამსაქმებელთა გამოკითხვას, რის საფუძველზეც იგეგმება შესაბამისი აქტივობები; 
8. პერიოდულად ახორციელებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 
მონიტორინგს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს მათი გაუმჯობესებისათვის.  
9. მუდმივად თანამშრომლობს პროფესიულ მასწავლებლებთან, რათა განუმარტოს მათ 
პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასების სისტემის არსი, შეჯამების პრინციპები და 
განახორციელოს კონტროლი მის შესრულებაზე; 
10. ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ავტორიზაციის 
თვითშეფასების პროცესს და ამზადებს შესაბამის დოკუმენტაციას.  
11. ვალიდაციას უკეთებს შეფასების ინსტრუმენტებს და შესაბამისი ხელმოწერით 
ადასტურებს მათ ვარგისიანობას. 
12.ხარისხის მართვის მენეჯერს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი. 
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3. განხორციელებული ღონისძიებები 

2.1.          2017  წლის სამუშაო გეგმა 
 

# გასატარებელი ღონისძიება 
მოსალოდნე
ლი შედეგი 

შესრულები
ს ვადა 

თანაშემსრულებე
ლი 

1 

ხარისხის ამაღლების სისტემის: ,, დაგეგმე – 
განახორციელე – შეამოწმე – განავითარე“ 
ციკლის შესაბამისად საგანმანათლებლო 
პროცესის ხარისხზე მოქმედი ფაქტორების 
(მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის, 
მასწავლებლების, საგანმანათლებლო 
პროგრამების, სასწავლო კურსების 
სილაბუსების/მოდულების, სწავლებისა და 
შეფასების მეთოდების, შეფასების 
ინსტრუმენტების) შეფასების კრიტერიუმებისა 
და პროცედურების შემუშავება და დანერგვა. 

სასწავლო 
პროცესის 

სწორი 
ორგანიზება, 
სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

იანვარი 
 

მასწავლებლები 

2 
შიდა მხარდაჭერის  ჯგუფთან 
თანამშრომლობა გაწერილი გეგმის 
შესაბამისად  

მოდულური 
პროგრამის 
დანერგვა 

სისტემატუ
რად 

შიდა 
მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები 

3 
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის 
ხარისხიანი განხორციელება- მასწავლებელთა 
ტრენინგები მოდულებთან დაკავშირებით 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად 

მასწავლებლები 

4 

მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის 
ხარისხიანი განხორციელება- მასწავლებელთა 
ტრენინგები შეფასების ინსტრუმენტების 
შემუშავებასთან დაკავშირებით 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად 

მასწავლებლები 

5 

მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის 
ხარისხიანი განხორციელება - კალენდარული 
გეგმების   გაწერისა  და  მის  შესრულებაზე 
კოტროლი; 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად 

მასწავლებლები 

6 

მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის 
ხარისხიანი განხორციელება - შეფასების 
ინსტრუმენტების შემუშვება, განხილვა და 
შეთანხმება 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად 

მასწავლებლები 
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7 
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის 
ხარისხიანი განხორციელება - შეფასებებზე 
დასწრება 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად 

შიდა 
მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები 

8 

მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის 
ხარისხიანი განხორციელება - მეცადინეობებზე 
დასწრება, მასწავლებლებზე რეკომენდაციების 
მიცემა 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად 

შიდა 
მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები 

9 
გარე მხარდაჭერის ჯგუფისთვის 
დოკუმენტაციის მომზადება, თანამშრომლობა 
ვიზიტის დროს 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

საჭიროების
ამებრ 

შიდა 
მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები 

10 

თვითშეფასების პროცედურის 
განხორციელება:  სტუდენტთა, 
მასწავლებელთა და დამსაქმებელთა 
შენიშვნებისა და წინადადებების განხილვა-
გაანალიზება და საგანმანათლებლო 
პროგრამების შემუშავებისა და განახლების 
პროცესში გათვალისწინება. 

თვითშეფასე
ბის ანალიზი 

აპრილი- 
მაისი 

ადმინისტრაცია 

11 პროგრამის დამატებისათვის  მზადება- 
დოკუმენტაციის გადახედვა, განახლება 

დუალური 
პროგრამების 

დანერგვა 

მაისი- 
აგვისტო 

ჭ. ვერულიძე, 
ნ. ევგენიძე 

12 

კონსულტაციები თეორიული/პრაქტიკული 
კურსის მასწავლებლებთან  დუალური 
საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სასტუმრო 
მომსახურება" შემუშავებასთან დაკავშირებით 

დუალური 
პროგრამების 

დანერგვა 

სექტემბერი
-დეკემბერი 

 
თამარ თედორაძე,     
ლუდმილა ბერიძე 

13 

კონსულტაციები თეორიული/პრაქტიკული 
კურსის მასწავლებლებთან  დუალური 
საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სარესტორნო 
მომსახურება" შემუშავებასთან დაკავშირებით 

დუალური 
პროგრამების 

დანერგვა 

სექტემბერი
-დეკემბერი ბესიკ შავიშვილი; 

მაია ნოღაიდელი 

14 

კონსულტაციები თეორიული/პრაქტიკული 
კურსის მასწავლებლებთან  დუალური 
საგანმანათლებლო პროგრამის ,,კულინარიის 
ხელოვნება" შემუშავებასთან დაკავშირებით 

დუალური 
პროგრამების 

დანერგვა 

სექტემბერი
-დეკემბერი თინათინ გაგუა 

15 
სწავლის, სწავლებისა და შეფასების 
თანამედროვე მეთოდების დანერგვის 
ხელშეწყობა 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად 

შიდა 
მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები 

16 

საგანმანათლებლო პროგრამებში 
განსახორციელებელი ცვლილებების და ახალი 
საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების 
შესახებ დოკუმენტის პროექტების შემუშავება  

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

იანვარი -
მაისი 

ნ. რომანაძე; 
ნ. ევგენიძე 

მასწავლებლები 
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17 

მასწავლებელთა მიერ სტუდენტთა 
შუალედური და საბოლოო გამოცდისათვის 
საჭირო საგამოცდო საკითხების/ტესტების 
შემუშავების პროცესის ზედამხედველობა 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

პერიოდულ
ად 

შიდა 
მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები; 
მასწავლებლები 

18 

საგნობრივ პროგრამებზე შუალედური 
შეფასებების ორგანიზება, რეკომენდაციები 
შეფასების მეთოდების შესახებ.  

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად  

19 
მოდულების/სასწავლო კურსების 
შესაბამისობის კონტროლი მიმდინარე 
სასწავლო პროცესთან 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად 

შიდა 
მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები 

20 
შეფასების შედეგების, მოსმენილი 
გაკვეთილების ანალიზი და შეფასება 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად 

შიდა 
მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები 

21 

  ლექციების  პროცესში   ინოვაციური   
ხერხებისა   და მეთოდების  დანერგვის 
ხელსეწყობა, სასწავლო  პროცესის  
მონიტორინგი 

სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

სისტემატუ
რად 

შიდა 
მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები 

22 

მასწავლებლები  პროფესიული  განვითარების  
რეალურ მდგომარეობის კვლევა;  პედაგოგების  
პროფესიულ  საჭიროებების დადგენა და  ამის  
შესაბამისად  მათი განვითარებისთვის  საჭირო  
ტრენინგებსა  და სამუშაო  შეხვედრების 
დაგეგმვა/ჩატარება. 

 სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

პერიოდულ
ად 

შიდა 
მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები 

23 

 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს, განათლების ხარისხი 
განვითარების ეროვნული ცენტრისა და 
სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი 
ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ 
ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობა.   

 სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

საჭიროების
ამებრ  

24 

მზადება საგანმანათლებლო პროგრამებზე 
სტუდენტთა ახალი ნაკადის მისაღებად:  
ა) მასწავლებელთა საათების განაწილებაში 
მონაწილეობა; 
ბ) კალენდარული გეგმების 
გადახედვა/შეთანხმება; 
გ) გარდამავალი ტესტების შემუშავება-
შეთანხმება 

 სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

მარტი; 
ოქტომბერი  
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25 

საერთაშორისო პარტნიორებთან 
თანამშრომლობა (ესტონეთში, უკრაინაში 
გაცვლითი პროგრამების დაგეგმვში 
მონაწილეობის მიღება) 

 სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

საჭიროების
ამებრ  

26 

პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულების ხარისხის უზრუნველყოფის 
მიზნით სტუდენტთა,  თანამშრომელთა და 
დამსაქმებელი ორგანიზაციების გამოკითხვის 
ჩატარება, გამოკითხვის ანალიზი  და 
გაუმჯობესების რეკომენდაციების შემუშავება 

 სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

პერიოდულ
ად 

ნ. ევგენიძე 

27 

ახალი სპეციალური ლიტერატურისა და 
მეთოდური სახელმძღვანელოების გაცნობა, 
სიახლეთა ასახვა მასწავლებელთა თეორიულ 
და პრაქტიკულ საქმიანობაში 

 სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

პერიოდულ
ად 

თ. რევაზიშვილი; 
მასწავლებლები 

28 

თანამშრომლების, სტუდენტების, 
კურსდამთავრებულებისა და დამსაქმებელთა 
კმაყოფილების კვლევა, შედეგების ანალიზი და 
შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება 

 სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

პერიოდულ
ად 

ნ. ევგენიძე 

29 დამწყები მასწავლებლების დახმარება 
სწავლების 
ხარისხის 
ამაღლება 

საჭიროების
ამებრ 

 
ნ. ევგენიძე 

47 წლიური ანგარიშის მომზადება 
მუშაობის 

შეჯამება და 
ანალიზი 

დეკემბერი  

 

2.2.  ხარისხის მენეჯერის  2017 წლის პრიორიტეტები: 
 
 მოდულური პროგრამების ხარისხიანი განხორციელება; 
 3 დუალური პროგრამის დამატება; 
 საგნობრივიდან მოდულუირ პროგრამებზე გადასვლისთვის მზადება; 
 მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაზე მონიტორინგი; 
 გარე მხარდაჭერის ჯგუფთან ნაყოფიერი თანამშრომლობა; 
 შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება-განხილვა-დადასტურება; 
 ბათუმის ფილიალის ავტორიზაცია/ამუშავება. 

 
 

2.3. დაუგეგმავი დავალებები/საკითხები 

ხშირია დაუგეგმევი დავალებებისა თუ საკითხების განხილვა-განხორციელება, 
რომელშიც აუცილებელია აქტიური ჩართულობა.  
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3.4 შესრულებული სამუშაო 
 
1.  2017 წლის იანვრიდან  მიმდინარეობდა საგაზაფხულო მიღებისთვის მზადება: 

მომზადდა და გადაიხედა  საგანმანათლებლო პროგრამები, პედაგოგებთან ერთად 
გადაიხედა და დაიხვეწა სილაბუსები, გაიწერა კალენდარული გეგმები; 

2. 2017  წლია საგაზაფხულო და საშემოდგომო მიღებისთვის, კერძოდ გარდამავალი 
გამოცდებისთვის შევიმუშავეთ ტესტები და გავწერეთ მისი შეფასების 
კრიტერიუმები; გავასწორეთ ნამუშევრები და შევაფასეთ აპლიკანტები; 

3. მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მიზნით სისტემატურად 
ხორციელდებოდა  შიდა მხარდაჭერის კუთხით  მონიტორინგი  ჯგუფებში. 
მოდულებში აღმოჩენილი ხარვეზების შემთხვევაში ეგზავნებოდა განათლების 
ხარისხის ეროვნულ ცენტრს დასაბუთებული რეკომენდაციები. 

4. 2017 წწ მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხიანი განხორციელება:         
ა) მასწავლებელთა ტრენინგები მოდულებთან დაკავშირებით;  
ბ) მასწავლებელთა ტრენინგები შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავებასთან 
დაკავშირებით;  
გ) მასწავლებელთა ტრენინგები კალენდარული გეგმების   გაწერისა  შესახებ და  მის  
შესრულებაზე კოტროლი;  
დ) მასწავლებელთა ტრენინგები შეფასების ინსტრუმენტების შემუშვებზე, მათი 
განხილვა მოდულთან შსაბამისობაში;  
ე) შეფასებებზე დასწრება; 

5. მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხიანი განხორციელება - 
მეცადინეობებზე დასწრება, მასწავლებლებზე რეკომენდაციების მიცემა; 

6. კონსულტაციები თეორიული/პრაქტიკული კურსის მასწავლებლებთან  მოდულურ  
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასთან დაკავშირებით; 

7. შეფასების შედეგების, მოსმენილი გაკვეთილების ანალიზი და შეფასება; 
8. მასწავლებელთა მიერ სტუდენტთა შუალედური და საბოლოო გამოცდისათვის 

საჭირო საგამოცდო საკითხების/ტესტების შემუშავების პროცესის ზედამხედველობა; 
9. პედაგოგების  პროფესიული  განვითარების  რეალურ მდგომარეობის და პროფესიულ  

საჭიროებებს  დადგენა;   ამის  შესაბამისად  დაგეგმილი   ტრენინგებისა  და სამუშაო  
შეხვედრების გეგმაზომიერად  განხორციელება; 

10. ახალი სპეციალური ლიტერატურისა და მეთოდური სახელმძღვანელოების 
მოძიება/გაცნობა, სიახლეთა ასახვა პედაგოგთა თეორიულ და პრაქტიკულ 
საქმიანობაში 

11. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, განათლების ხარისხი 
განვითარების ეროვნული ცენტრისა და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების 
მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობა, სიახლეების 
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გაცნობა კოლეჯის მასწავლებლებისათვის. სწავლის, სწავლებისა და შეფასების 
თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა 

12. მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მიზნით სისტემატურად 
ხორციელდებოდა გარე  მხარდაჭერის ჯგუფთან თანამშრომლობა: მზადდებოდა 
შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის ანგარიში, გაკვეთილებზე დასწრების ოქმები, შეფასების 
ინსტრუმენტების შეფასება, ადმინისტრაციის, პედაგოგთა და სტუდენტთა ონლაინ 
გამოკითხვის  ანალიზი. 

13. მასწავლებლებთან სისტემატური შეხვედრები   შუალედური შეფასებების ჩატარების 
პროცედურებსა და მეთოდების კუთხით. 

14. დამწყები მასწავლებლების დახმარება-დატრენინგება; 
15. 2017 წლის ივნისიდან  დაიწყო მზადება პროგრამების დამატებასღან დაკავშირებით: 

დამუშავდა 3 მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა (დუალური მიდგომით), 
სასწავლო გეგმებთან და მოდულებთან ერთად  და 1  საგნობრივი  პროგრამა 
სილაბუსებთან ერთად, 

16. სისტემატურად მიმდინარეობდა შეხვედრები და ტრენინგები მოდულურ 
პროგრამებში ჩართული პედაგოგებისთვის-- შემუშავდა  კალენდარული გეგმები და 
შეფასების ინსტრუმენტები;  

17. 2017 წლის ნოემბრის თვიდან დაიწყო  ახალი დუალური პროგრამების დანერგვა. 
ხორციელდებოდა  მონიტორიგი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით; 

18. ყოველდღიურად ხორციელდება მასწავლებლების მიერ წარმოდგენილი შეფასების 
ინსტრუმენტის შემოწმება-შეთანხმება. 

19. 2017 წლის ნოემბრიდან მოვემზადეთ გარე მხარდაჭერის ჯგუფის ვიზიტისთვის; 
კერზოდ, ჩავატარეთ კვლევები პედაგოგების, ადმინისტრაციის და სტუდენტების, 
მოწესრიგდა და გადაიხედა დოკუმენტაციები. 

20. წლის განმავლობაში 3-ჯერ დავხვდით და წარმატებით განხორციელდა გარე 
მხარდაჭერის ჯგუფის ვიზიტი; 

21. განხორციელდა სამუშაოები ბათუმში ფილიალის დამატებასთან დაკავშირებით. 
შედგა ექსპერტთა ვიზიტი 4,5,6 აპრილს, რომლის ფარგლებშიც შემოწმდა 
ავტორიზაციის სტანდარტის შესაბამისობა ბათუმის ფილიალში. 28.04.2017-ში 
ავტორიზაციის საბჭომ მიიღო გადწყვეტილება, რომ ,,სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ 
,,ახალ ტალღას“ მიენიჭოს უფლება განახორციელოს დანართით გათვალისწინებული  
პროგრამები დამატებით ქ. ბათუმში.“  
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4. განხორციელებული საქმიანობის შედეგად მიღებული შედეგები 

 კოლეჯმა მიიღო უფლებამოსილება განახორციელოს 3 დუალური პროგრამა; 
 წლის განმავლობაში 3-ჯერ  განხორციელდა გარე მხარდაჭერის სპეციალისტის 

ვიზიტი,  ყველა ვიზიტი განხორციელდა წარმატებით; 
 წარმატებით განხორციელდა საგაზაფხულო და საშემოდგომო მიღებები; 
 პედაგოგთა უმეტისი ნაწილის მომზადება მოდულების განხორციელებისთვის. 

კერძოდ; მოდულის სტრუქტურის გაცნობა, კალენდარული გეგმების   გაწერა, 
შეფასების ინსტრუმენტების შემუშვება, განხილვა. 

 ახალი შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შექმნა, მათი ფუმქციების განსაზღვრა-
გადანაწილება; 

 ბათუმის ფილიალი ფუნქციონირებს. 
 

5. გასაუმჯობესებელი მხარე 
 

 მეტი აქტიურობა პედაგოგთა განვითარების კუთხით; 
 გაკვეთილების ხარისხის ხშირი მონიტორინგი; 
 სტუდენტთა შეფასებების პროცედურების უფრო გამჭირველეობაზე ზრუნვა; 
 თითოეული მოდულის დეტალური ანალიზი და განათლების ხარისხის 

განვითარების ცენტრში ამ ანალიზის წარდგენა; 
 მოკლევდიანი გადამზადების პროგრამების დახვეწა. 
 შიდა მონიტორინგის ჯგუფის უფრო გააქტიურება. 
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