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შესავალი 
 

ხარისხის უზრუნველყოფა კოლეჯში  ვალდებულებას წარმოადგენს. კოლეჯში მოქმედი ხარისხის უზრუნველყოფის 
შიდა მექანიზმების განხორციელების უზრუნველყოფის კოორდინაციას ახორციელებს ხარისხის მართვის სამსახური. 

 
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება შემდეგი მექანიზმები: 

 დაწესებულების ავტორიზაცია; 
 საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაცია; 
 დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების შესრულების შიდა გეგმიური მხარდაჭერა/მონიტორინგი; 
 საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების პროცედურები; 
 სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის პროცედურები. 

1. ზოგადი მიმოხილვა (Executive Summery) 

კოლეჯში ხარისხის მართვის მენეჯერი სპეციალისტებთან ერთად: 
 
 კოორდინაციას უწევს დაწესებულების ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის გავლის, 

ასევე საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებისა და სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის პროცედურებს. 
 ახორციელებს მუდმივ მონიტორინგს ავტორიზაციის პირობების შესრულებაზე; 
 ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების პროცედურებს. საჭიროების შემთხვევაში 

შეიმუშავებს რეკომენდაციებსა და შესაბამის სამოქმედო გეგმას საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი 
სრულყოფის მიზნით; 

 ახორციელებს ხარისხის შიდა შეფასებას, რისთვისაც უფლებამოსილია - ნებისმიერი სტრუქტურული ერთეულიდან 
გამოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია, ხოლო სამსახურები ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ მიაწოდონ ეს 
ინფორმაცია ან აცნობონ მიზეზი მის მიწოდებაზე უარის თქმის შესახებ; 

 ახორციელებს ხარისხის მართვის არსებული მექანიზმების გადახედვას ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის 
მნიშვნელოვანი გამოწვევის - პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე რეფორმებიდან გამომდინარე (მ.შ. მოდულური 
პროგრამების დანერგვა და დუალური სწავლების პრინციპების შემოღება); 

 აცნობს პერსონალს განათლების სფეროში უახლეს საკანონმდებლო ცვლილებებს, უწევს მათ კონსულტირებას და 
დახმარებას პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად. 

 ატარებს ლექცია - სემინარებს სწავლებისა და  სტუდენტის შეფასების თანამედროვე მეთოდების შესახებ. 
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ხარისხის შიდა შეფასების მიზნით: 
 აწარმოებს პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვებს; 
 აწარმოებს პერსონალის ანონიმურ ან ღია გამოკითხვებს; 
 ესწრება ლექცია - მეცადინეობებს, პრაქტიკების მიმდინარეობას; 
 სისტემატურად ახორციელებს ვებ - გვერდის მონიტორინგს; 
 სისტემატურად ახორციელებს სასწავლო და საგამოცდო პროცესის მონიტორინგს; 
 ახორციელებს კონტროლს პროფესიულ მასწავლებელთა თვითგანვითარებისა და კვალკიფიკაციის ამაღლების 

პროცესზე; 
 

2. განხორციელებული ღონისძიებები 

2.1.          2019  წელს დაგეგმილი სამუშაოები 
 
 ხარისხის უწყვეტ გაუმჯობესებაზე ზრუნვა ხარისხის  ციკლის შესაბამისად:  დაგეგმე-განახრციელე-შეაფასე-განავითარე; 
 თანამედროვე სწავლებვის სხვადასხვა მეთოდებისა და მიდგომების  დანერგვა; 
 საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება; 
 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტაციების გაუმჯობესება; 
 ხულოს ფილიალის ადმინისტრირებისთვის პირების მოძიება/მომზადება; 
 კოლეჯის საიტის შექმნა (შინაარსობრივი მხარე); 
 სტუდენტური სერვისების განვითრებაზე ზრუნვა; 
 პრაქტიკის ობიექტების ინსტრუქტორების შესაძლებლობების გაძლიერება სწავლისა და შეფასების მეთოდებში; 
 დამწყები და მოქმედი პროფესიული მასწავლებლების განვითარებაზე ზრუნვა; 

 

2.2.  ხარისხის მენეჯერის  2019 წლის პრიორიტეტები: 
 
 საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობაში მოყვანა ახალ ჩარჩო დოკუმენტთან; 
 საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაზე მონიტორინგი; 
 ახალი ავტორიზაციის სტანდარტების შესაბამისი  თვითშეფასება; 
 შეფასების ინსტრუმენტების მონიტორინგი; 
 ხულოს ფილიალის ავტორიზაცია/ამუშავება. 
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 ახალი საიტის შექმნა; 
 ინტეგრირებულ პროგრამაზე მუშაობა; 
 მარეგულირებელ დოკუმენტების დახვეწა/განვითარება; 

 
 

2.3. დაუგეგმავი დავალებები/საკითხები 

ხშირია დაუგეგმევი დავალებებისა თუ საკითხების განხილვა-განხორციელება, რომელშიც აუცილებელია აქტიური 
ჩართულობა.  

 

3.4 შესრულებული სამუშაო 
 

N შესრულებული სამუშაო განხორციელებული საქმიანობისგან მიღებული 
შედეგები 

1 საგანმანათლებლო პროგრამის  განხორციელების ხარისხის 
უზრუნველყოფა: 

ა) პროფესიულ მასწავლებელთა ტრენინგები (კალენდარული 
გეგმების   გაწერის, შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავების,  
მტკიცებულებების შეგროვებისა და შენახვის შესახებ) ;  

ბ) მეცადინეობაზე/შეფასებებზე დასწრება; 

გ) მასწავლებელთა კვლევა; 

დ) სტუდენტთა გამოკითხვა; 

ჩატარებული კვლევები; 

იდენტიფიცირებული პრობლემები; 

2 26/02/2019 წლის N 228849 კორესპონდენციით სსიპ განათლების გაიხსნა ხულოს ფილიალი 4 პროგრამით, ხოლო 
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ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში მოვითხოვეთ 
პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდა და 
პროგრამებში მისამართების დამატება დ/ხულო, შავაძის 3  
შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 
1. კულინარიის ხელოვნება; 
2. ელექტროობა; 
3. ინფორმაციის ტექნოლოგია; 
4. სასტუმრო მომსახურება;  
5. სატყეო საქმე. 

ქობულეთში დაემატა პროგრამა „კულინარიის 
ხელოვნება“; 

3 26/02/2019 წლის N 234758 კორესპონდენციით სსიპ განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში მოვითხოვეთ 
დაიმატოს შემდეგი  საგანმანათლებლო პროგრამები: 
1.ვეტერინარია; 
2.კონდიტერია; 
3.ფარმაცია; 
4.მსუბუქი ავტომობილის ელქტრო და ელექტრონული 
სისტემების შეკეთება. 

ავტორიზებული პროგრამები: 

1.ვეტერინარია (ხულოს ფილიალისთვის); 
2.კონდიტერია; 
3.ფარმაცია; 
4.მსუბუქი ავტომობილის ელქტრო და ელექტრონული 
სისტემების შეკეთება. 

4 27/02/2019 წლის N 235960 კორესპონდენციით სსიპ განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრს საგანმანათლებლო 
პროგრამა "პრაქტიკოსი ექთანი" განახლებული, შეცვლილია 
"საექთნო განათლებით" (კვალიფიკაცია ასოცირებული ხარისხი 
საექთნო საქმეში), ხოლო "ხის მხატვრული დამუშავების 
სპეციალისტი" განახლებული, შეცვლილია " ხის მხატვრული 
დამუშავებით" (კვალიფიკაცია - საბაზო პროფესიული 
კვალიფიკაცია ხის მხატვრულ დამუშავებაში). 

განახლებული პროგრამა: 

1. საექთნო განათლება; 
2. ხის მხატვრული დამუშავება 

5 ცვლილებები შევიტანეთ, ახალ, ოპტიმიზირებულ ჩარჩო 
დოკუმენტებთან შესაბამისობაში მოვიყვანეთ, დავამტკიცეთ და 
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრს 
ვაცნობეთ (02/03/2019 წ N 272286 კორესპონდენციით) შემდეგი 
საგანმანათლებლო პროგრამები: 

განახლებული პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამები: 

1. ბუღალტრული აღრიცხვა; 
2. ლოგისტიკა; 
3. სარესტორნო მომსახურება; 
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1. ბუღალტრული აღრიცხვა; 
2. ლოგისტიკა; 
3. სარესტორნო მომსახურება; 
4. ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება; 
5. ჰაერის კონდიცირება; 
6. ფოტოგრაფია; 
7. საფინანსო სერვისები; 
8. შედუღება (საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციით); 
9. შედუღება (საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციით) ; 
10. საოფისე საქმე; 
11. ღონისძიების ორგანიზება; 
12. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები; 
13. ბაღის დიზაინი; 
14. თმის სტილისტი; 
15. მშენებლობის წარმოება -იატაკისა და ფილის სამუშაოები; 
16. მშენებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები; 
17. მშენებლობის წარმოება- თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების 
მონტაჟი; 
18. წყალმომარაგების სისტემები. 

4. ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება; 
5. ჰაერის კონდიცირება; 
6. ფოტოგრაფია; 
7. საფინანსო სერვისები; 
8. შედუღება (საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციით); 
9. შედუღება (საშუალო პროფესიული 
კვალიფიკაციით) ; 
10. საოფისე საქმე; 
11. ღონისძიების ორგანიზება; 
12. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები; 
13. ბაღის დიზაინი; 
14. თმის სტილისტი; 
15. მშენებლობის წარმოება -იატაკისა და ფილის 
სამუშაოები; 
16. მშენებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები; 
17. მშენებლობის წარმოება- თაბაშირ-მუყაოს 
კონსტრუქციების მონტაჟი; 
18. წყალმომარაგების სისტემები. 

6 სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯს ,,ახალი ტალღა’’და  სსიპ აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს შორის 2019 
წლის 6 მარტს გაფორმებული N07-05/2 ხელშეკრულების 
ფარგლებში შევიმუშავეთ და სააგენტოს შევუთანხმეთ  
პროგრამები. 

540 საათიან პროფესიული მომზადების შემდეგი პროგრამები: 

1. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისა და 
რელიგიური ტურიზმის გიდი, 

2. სარესტორნო მომსახურებაა,  

აღნიშნული პროგრამების შედეგად მომზადდა 75, 
ხოლო გადამზადდა  20 ბენეფიციარი. სტუდენტური 
პროგრამით გადამზადდა 50 სტუდენტი. 
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3. სასტუმრო მომსახურება, 
4. ბართენდერი,  
5. ელექტროობა,  
6. შედუღება,  
7. მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი,  
8. ამწის მემანქანე 
9. კულინარიის ხელოვნება  

 
142 საათიან პროფესიული გადამზადების პროგრამები: 

1. მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი,  
2. ელექტროობა,  
3. შედუღება 
4. კულინარიის ხელოვნება 

7 მონაწილეობა მივიღეთ ახალი საიტის შექმნაში, კერძოდ, 
ავაწყვეთ მისი შინაარსობრივი მხარე.  საიტზე განთავსებულია 
ყველა ინფორმაცია კოლეჯის შესახებ, აკმაყოფილებს 
ავტორიზაციის ყველა სტანდარტს; 

საიტი: kpc.ge 

 

8 სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების 
ქვეპროგრამის ფარგლებში  საჯარო სკოლებთან ერთად 
განსახორციელებელი  პროფესიული უნარების კურსის 
შემუშავება, განხორციელების უზრუნველყოფა; (სულ 16 
განაცხადი); საჯარო სკოლებთან ერთად მოვიპოვეთ 
უფლებამოსილება და ხორციელდება "პროფესიული უნარების 
განვითარების პროგრამა" მოსწავლეთათვის ქვემოთ ჩამოთვლილ 
საჯარო სკოლებში: 

1. სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის 
საჯარო სკოლა- პროფესიული უნარების განვითარების კურსი 
საექთნო საქმეში; 

გაზაფხულზე  პროექტი განხორციელდა სამ 
სკოლასთან; 

შემოდგომაზე კი -  პროფესიული უნარების კურსი 16 
სკოლასთან ერთად განხორციელდა; პროექტში 
ჩაერთო სულ 285 სკოლის მერვე-მეცხრე კლასის 
მოსწავლეები. 

შედეგად ამაღლდა ცნობადობა პროფესიულ 
განათლების შესახებ, რამოდენიმე 
კურსდამთავრებულმა და  მშობელმა ჩააბარა 
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2. სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ 
აჭყვისთავის  საჯარო სკოლა - პროფესიული უნარების 
განვითარების კურსი გიდის ხელოვნებაში; 

3. სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას 
საჯარო სკოლა -პროფესიული უნარების განვითარების კურსი 
მებაღეობაში; 

4. სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოფელ 
ლეღვას №1 საჯარო სკოლა - პროფესიული უნარების 
განვითარების კურსი გიდის ხელოვნებაში; 

5. სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
მუხაესტატეს საჯარო სკოლა -პროფესიული უნარების 
განვითარების კურსი კულინარიის ხელოვნებაში; 

6. სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ქობულეთის საჯარო სკოლა -პროფესიული უნარების 
განვითარების კურსი კონდიტერიაში; 

7. სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა 
კვირიკეს საჯარო სკოლა -პროფესიული უნარების 
განვითარების კურსი გიდის ხელოვნებაში; 

8. სსიპ - შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევის 
საჯარო სკოლა - პროფესიული უნარების განვითარების კურსი 
სატყეო საქმეში; 

9. სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ჩაისუბნის  საჯარო სკოლა - პროფესიული უნარების 
განვითარების კურსი სატყეო საქმეში; 

10. სსიპ - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაქვის №1 
საჯარო სკოლა - პროფესიული უნარების განვითარების კურსი 
კულინარიის ხელოვნებაში; 

11. სსიპ - ჯემალ ნოღაიდელის სახელობის ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას საჯარო სკოლა - 
პროფესიული უნარების განვითარების კურსი მებაღეობაში; 

12. სსიპ ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის  სოფელ სარფის  
საჯარო  სკოლა - პროფესიული უნარების განვითარების კურსი 

პროფესიულ პროგრამაზე. 
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სარესტორნო მომსახურებაში; 
13. სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების 

საჯარო სკოლა - პროფესიული უნარების განვითარების კურსი 
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში; 

14. სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ქედლების საჯარო 
სკოლა - პროფესიული უნარების განვითარების კურსი 
ელექტროობაში; 

15. აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ქობულეთის №1 
საჯარო სკოლა; სსიპ -ილია ჭავჭავაძის სახელობის  ქალაქ 
ქობულეთის №2 საჯარო სკოლა; სსიპ - თეიმურაზ  ჯორბენაძის 
სახელობის  ქალაქ ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა -
პროფესიული უნარების განვითარების კურსი  ფოტოგრაფიაში; 

16. სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების 
საჯარო სკოლა; სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 
დიოკნისის  საჯარო  სკოლა; სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის 
დაბა ხულოს  საჯარო  სკოლა; სსიპ  ხულოს  
მუნიციპალიტეტის  სოფელ  მანიაკეთის  საჯარო  სკოლა -
პროფესიული უნარების სასერტიფიკატო კურსი 
კომპიუტერული ტექნიკის ინსტალაცია/გამართვაში 

9 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა 
და კვალიფიკაციის ამაღლების  სახელმწიფო  პროგრამის 
ფარგლებში შემუშავდა შემდეგი პროფესიული მომზადების 
მოკლევადიანი სასწავლო კურსები:                                                                                                            

1. ბარმენი  
2. ბუღალტრული აღრიცხვა  
3. გიდი  
4. ელექტრიკოსი  
5. ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების 
დიაგნოსტიკოს_შემკეთებელი  
6. ექთნის თანაშემწე  

პროგრამები განხორციელდა ორ ეტაპად: 
გაზაფხულზე ჩვიდმეტივე პროგრამა 
განხორციელდა, ხოლო შემოდგომაზე 15. 
შესაბამისად გადამზადდა სულ 234  მსმენელი 
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7. ინფორმაციული ტექნოლოგი  
8. კონდიტერი  
9. რესტორნის სერვის მენეჯერი  
10. ლოგისტიკა  
11. მზარეული  
12. მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი,სატვირთელი 
და ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) ოპერატორი 
13. სასტუმრო საქმის სპეციალისტი  
14. სტილისტი (ქალი,კაცი)  
15.ფარმაცევტის თანაშემწე  
16. ფილამწყობი  
17. შემდუღებელი 

10 განხორციელდა კოლეჯის მისიის, ხედვისა და ღირებულებების 
გადახედვა/გაუმჯობესება. პროცესში მონაწილეობდა, როგორც 
კოლეჯის ადმინისტრაცია, ასევე პროფესიული განათლების 
მასწავლებლები და რამდენიმე პროფესიული სტუდენტი. 
 

კოლეჯს აქვს ახალი ავტორიზაციის სტანდარტის 
შესაბამისი მისია, ხედვა და ღირებულებები.             
მისია  ჩამოვაყალიბეთ შემდეგნაირად:  
      "სსიპ კოლეჯის „ახალი ტალღა“  მისიაა 
პროფესიული განათლების სისტემის ერთიან 
ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან 
დაახლოებით და თავსებადობით, 
მრავალპროფილური პროფესიული განათლებით 
წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის ეკონომიკის 
განვითარებაში ადგილობრივი და საერთაშორისო 
შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი კადრების 
მიწოდებით. სოციალური ინკლუზიით, ინდივიდის 
პიროვნული და პროფესიული განვითარებით, 
მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის  
ხელშეწყობით   უზრუნველყოს  საზოგადოებრივი 
კეთილდღეობის  ზრდა." 
            ხედვა: 
   სსიპ კოლეჯის „ახალი ტალღა“ ხედვაა მოამზადოს 
ადგილობრივი და საერთაშორისო ბაზრის 
მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალკვალიფიციური და 
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მოთხოვნადი კადრები. მუდმივი განვითარების 
გზით იყოს ლიდერი მრავალფეროვანი პროგრამებისა 
და სწავლების მაღალი სტანდარტების დანერგვის, 
აგრეთვე კერძო, საჯარო და საერთაშორისო 
პარტნიორებთან თანამშრომლობის კუთხით. 
 ღირებულებები: გუნდური სულისკვეთება, 
მიზანსწრაფვა, ინოვაცია. 
 გუნდური სულისკვეთება – მივაღწიოთ 
განსაკუთრებულ შედეგებს, როგორც ერთიანმა, 
შეკრულმა და უკომპრომისო გუნდმა. 
მიზანსწრაფვა – ვიყოთ პროაქტიურები, შედეგზე 
ორიენტირებულები და მუდმივად მოწოდების 
სიმაღლეზე. 
ინოვაცია – ვიაზროვნოთ არაორდინალურად, 
ვეცადოთ გავაუმჯობესოთ არსებული და 
წარვადგინოთ სიახლეები. 

11 მოვიპოვეთ გრანტი და სსიპ კოლეჯს "ახალი ტალღა" და გაეროს 
განვითარების პროგრამის (UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PRPGRAMME: UNDP) შორის გაფორმდა ხელშეკრულება 
"მსხილფეხა რქოსანი შინაური ცხოველების ჯანმრთელობის 
დიაგნოსტირების" მოკლევადიანი ტრენინგის განხორციელების 
შესახებ. პროექტის  ფარგლებში შევიმუშავეთ მოკლევადიანი 
ტრენინგ-კურსი.  გადამზადდა 5 პროფესიული მასწავლებელი 
ტრენერების მიერ, ხოლო შემდეგ მომზადდა 10 მსმენელი. 

1. ხულოს ფილიალს ჰყავს 5 გადამზადებული 
პროფესიული მასწავლებელი „ვეტერინარიის“ 
პროგრამის ფარგლებში; 
2. ხულოს მუნიციპალიტეტისთვის მომზადდა 
10 სპეციალისტი მსხილფეხა რქოსანი შინაური 
ცხოველების ჯანმრთელობის დიაგნოსტირების 
კუთხით. 

12 16.04.2019 წლის N436069 კორესპონდენციით წარმოვადგინეთ და 
შესაბამისი აქტით დამტკიცდა პროფესიული მომზადების 
პროგრამების და პროფესიული გადამზადების პროგრამები. 
დადასტურების გზით  უფლებამოსილების მოპოვება  
განახორციელოს ქვემოთ ჩამოთვლილი პროგრამები: 

1. კერძების მომზადების ტექნოლოგია (პროფესიული 
გადამზადება); 

ზოგიერთ პროგრამაზე მიღება მეორეჯერ 
გამოცხადდა. 

სულ პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და 
პროფესიული გადამზადების პროგრამებში 
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2. სარესტორნო სერვისის წარმოება (პროფესიული 
მომზადება); 

3. სასტუმროს დასუფთვების მომსახურება (პროფესიულიო 
გადამზადება); 

4. საწყობის ლოგისტიკის ოპერატორი (პროფესიული 
მომზადება); 

5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები (პროფესიული 
გადამზადება); 

6. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები (პროფესიული 
მომზადება); 

7. ლითონების შედუღება (MIG) და (MAG) გარემოში 
(პროფესიული მომზადება); 

8. სპლიტ სისტემის ჰაერის კონდიციონერის მონტაჟი 
(პროფესიული მომზადება); 

9. ფილებით კედლისა და იატაკის მოსაპირკეთებელი 
სამუშაოების წარმოება (პროფესიული გადამზადება) 

მომზადდა 81, ხოლო გადამზადდა 93 მსმენელი. 

13 კოლეჯმა მიმართა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს ბ-ნ კახაბერ ერაძეს, 
ავტორიზაციის საბჭოსთან შუალმდომლობის მიზნით, რათა 
ქვემოთ ჩამოთვლილ საგანმანათლებლო პროგრამებში, სადაც 
შეცვლილია საფეხური დონით და კვალიფიკაციის 
ფორმულირებით, მაგრამ დარჩენილი იყო ექვსნიშნა კოდი, უნდა 
ჩანაცვლდეს ახალი ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს 
შესაბამისად:   
1. ელექტროობა 
2. ინფორმაციის ტექნოლოგია 
3. სასტუმრო მომსახურება 
4. სატყეო საქმე 
5. კულინარიის ხელოვნება 
6. ფოტოგრაფია 
7. საფინანსო სერვისები 

პროგრამების კოდები გადაყვანილია ახალი 
ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამისად.   
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8. საოფისე საქმე 
9. ღონისძიების ორგანიზება 
10. სარესტორნო მომსახურება 
11. ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება 
12. ჰაერის კონდიცირება 
13. შედუღება 
14. შედუღება 
15. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 
16. ბაღის დიზაინი 
17. თმის სტილისტი 
18. მსუბუქი ავტომობილის ელქტრო და ელექტრონული 
სისტემების შეკეთება 
19. კონდიტერია 
20. მშენებლობის წარმოება -იატაკისა და ფილის სამუშაოები 
21. მშენებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები 
22. მშენებლობის წარმოება-თაბაშირ-მუყაოს 
კონსტრუქციების მონტაჟი 
23. წყალმომარაგების სისტემები 
24. საექთნო განათლება 
ავტორიზავიის საბჭოს 28.10.2019 წლის N208-დან N214 
გადაწყვეტილების ჩათვლით აღნიშნული კოდები 
ჩასწორებულია. 

14 მოვამზადე და დასამტკიცებლად წარვადგინე „სტრატეგიული 
დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია" 

ბრძ. N 01-04/174 (17.10.2019 წ) 

15 მოვამზადე და დასამტკიცებლად წარვადგინე „საკვალიფიკაციო 
გამოცდის ჩატარების წესი“ 

ბრძ. N 01-04/169 (11.10.2019 წ) 

16 მოვამზადე და დასამტკიცებლად წარვადგინე "პროფესიული 
მოზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამებსა და 
ტრენინგ-კურსებში მსმენელითა შეფასების მეთოდოლოგია" 

21.06.2019 წლის N01-04/108 ბრძანება 

17 პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების 
პროგრამის დამტკიცებისა და მასში ცვლილების შეტანის 
პროცედურა  „პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული 

11.04.2019 წლის N01-04/69 ბრძანება 
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გადამზადების პროგრამის დამტკიცებისა და მასში ცვლილების 
შეტანის პროცედურა“ 

18 მოვამზადე და დასამტკიცებლად წარვადგინე “პროფესიული 
მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების  პროგრამებზე   
აპლიკანტთა კონკურსით შერჩევის წესი". 

20/05/2019 წლის N01-04/90 ბრძანება 

19  მოვამზადე და დასამტკიცებლად წარვადგინე "პროფესიული 
მომზადების პროგრამაზედა პროფესიული გადამზადების 
პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი და პირობები" 

13.05.2019 წლის N01-04/86 ბრძანება 

20 ცვლილებები შევიტანეთ და დასამტკიცებლად წარვადგინეთ: 
1) კალენდარული გეგმის ფორმა; 
2) შეფასების ინსტრუმენტის ფორმა (4 სხვადასხვა 
დავალებებისათვის); 
3) უწყისის ფორმა; 
  
 სასწავლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით 
შევიმუშავეთ: 
1) შეფასების ინსტრუმენტის შეფასების კითხვარი 
2) საკონტაქტო საათზე დასწრების კითხვარი; 
3) პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული შედეგების  
მტკიცებულებების  შემოწმების კითხვარი; 
4) შეფასების პროცესის განხორციელებაზე დაკვირვების 
ფურცელი; 

გაუმჯობესებული კალენდარული გეგმის ფორმა; 
შეფასების ინსტრუმენტის ფორმა (4 სხვადასხვა 
დავალებებისათვის); უწყისის ფორმა; 
 
 
გაუმჯობესებული  
1) შეფასების ინსტრუმენტის შეფასების კითხვარი 
2) საკონტაქტო საათზე დასწრების კითხვარი; 
3) პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული 
შედეგების  მტკიცებულებების  შემოწმების 
კითხვარი; 
4) შეფასების პროცესის განხორციელებაზე 
დაკვირვების ფურცელი; 

21 შევიმუშავეთ შემდეგი ტრენინგ-კურსები დამწყები 
პროფესიული მასწავლებლებისთვის:  
1. მოდულის სტრუქტურა, სწავლების შედეგების არსი და 
კალენდარული გეგმის შემუშავება 
2.სტუდენტთა სწავლებისა და შეფასების მეთოდების გაცნობა 
3.სტუდენტთა შეფასების ინსტრუმენტების ფორმების გაცნობა 
4.სტუდენტთა შეფასების მტკიცებულებების შეგროვება/შენახვის 
წესები 

სასწავლო პროცესისთვის მომზადებული დამწყები 
პროფესიული მასწავლებლები  
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22 შევიმუშავეთ  და დასამტკიცებლად წარვადგინე "ხარისხის შიდა 
უზრუნველყოფის მექანიზმები". 

16/01/2019 წლის N01-04/06 ბრძანება 

23 მოვამზადეთ და დასამტკიცებლად წარვადგინეთ "ჩარჩო 
დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების წესი, პროგრამის 
დამტკიცებისა და მასში ცვლილების შეტანის პროცედურა" 

2019 წლის 16 იანვრის N01-04/05 ბრძანება 

24 ვიყავი ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორის 
შტატგარეშე თანამშრომლის აყვანის მიზნით შექმნილი 
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომერე, ჩავატარეთ კონკურსი და 
შევარჩიეთ ვაკანტურ თანამდებობაზე პირი 

აყვანილი ზრდასრულთა განათლების 
კოორდინატორის შტატგარეშე თანამშრომლი  

25 ვიყავი ხულოს ფილიალისთვის ადმინისტრაციისა და 
პედაგოგთა შესარჩევ კონკურსის თავმჯდომარე. ჩავატარეთ 
კონკურსი და შევარჩიეთ ვაკანტურ თანამდებობაზე პირი 

ხულოს ფილიალისთვის შერჩეული 
ადმინისტრაციის წევრები და პედაგოგები 

26 ვიყავი ჟესტური ენის თარჯიმანის შტატგარეშე თანამშრომლის 
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, ჩავატარეთ კონკურსი და 
შევარჩიეთ ვაკანტურ თანამდებობაზე პირი 

ჟესტური ენის თარჯიმანის შტატგარეშე 
თანამშრომლი 

27 განვახორციელეთ სტუდენტთა შეფასების ინსტრუმენტების 
გეგმიური მონიტორინგი 

გადაიხედა და გაუმჯობესდა 200-ზე მეტი შეფასების 
ინსტრუმენტი 

28 ვიყავი ინტეგრირებული პროგრამისთვის მასწავლებლობის 
მსურველი პირების  შესარჩევი კონკურსის წევრი. ჩავატარეთ 
კონკურსი და შევარჩიეთ  შესაბამისი დარგის მასწავლებლები 

ინტეგრირებული პროგრამისთვის შერჩეული 
მასწავლებლები 

29 განვახორციელეთ სტუდენტთა შეფასების მტკიცებულებების 
შეგროვებისა და შენახვის  გეგმიური მონიტორინგი 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები 
და გაუმჯობესების გეგმა 

30 შევიმუშავე პროფესიულ სტუდენტთა და მსმენელთა 
უფლებებისა  კანონიერი ინტერესების დაცვის წესი 

11/12/2019 წლის N01-04/205 ბრძანება 

31  ახალ რეგულაციასთან შესაბამისობაში მოვიყვანეთ პროფესიულ 
სტუდენტთა მობილობის წესი 

11/12/2019 წლის N01-04/206 ბრძანება 
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32 მოვამზადეთ და დასამტკიცებლად წარვადგინეთ  
„საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესი“ 

11/10/2019 წლის N01-04/169 ბრძანება 

33 ჩავატარეთ კოლეჯის თვითშეფასება ახალ ავტორიზაციის 
სტანდართთან მიმართებაში, სადაც გამოიკვეთა რიგი 
სამუშაოები 2020 წლისათვის. 

 

34 USAID/ზრდა პროექტი არის USAID-ის მიერ დაფინანსებული 
პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინტერნეიშენელი" 
საქართველოში. „ქემონიქს ინტერნეიშენელ ინკ.“-ის ფილიალს 
„ქემონიქს საქართველოს“ შორის 2019 წლის 17 აპრილს 
გაფორმებული ნასყიდობის ჩარჩო ხელშეკრულება No. 072-
ACED001-001-P-2019 საფუძველზე შემუშავდა და განხორციელდა 
9 მოკლევადიანი პროგრამა  (6 თვიანი) ანაკლიასა და 
ზუგდიდში. 

 

 

3. განხორციელებული საქმიანობის შედეგად მიღებული  მნიშვნელოვანი შედეგები 

 კოლეჯს აქვს უფლებამოსილება განახორციელოს 42 ახალი ოპტიმიზირებული ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 
შემუშავებული (მ. შ. 10 დუალური) პროგრამა; 

 9 პროფესიული მომზადება/პროფესიული გადამზადების პროგრამა; 
 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო 

პროგრამის ფარგლებში მომზადებული 17 პროგრამა; 
  სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში საჯარო სკოლებთან 

ერთად განხორციელებელი პროფესიული უნარების კურსები - სულ 19 კურსი; 
 შევიმუშავეთ მარეგულირებელი წესები; 
 დაკომპლექტდა ხულოს ფილიალის ადმინისტრაცია და პედაგოგები, შესაბამისად დაიწყო ხულოს ფილიალის 

ფუნქციონირება; 
 პედაგოგთა უმეტესი ნაწილის მომზადება მოდულების განხორციელებისთვის. კერძოდ; მოდულის სტრუქტურის 

გაცნობა, კალენდარული გეგმების   გაწერა, შეფასების ინსტრუმენტების შემუშვება, განხილვა. 
 ახალი საიტის ფუნქციონირება. 
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4. გასაუმჯობესებელი მხარე 
 

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

წარდგენა; 
 შიდა მონიტორინგის ჯგუფის უფრო მეტი გააქტიურება. 
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