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 სამოქმედო გეგმა   2020  წელი  

# 

ამოცანა  აქტივობა 

 

თვე 
პასუხისმგებ

ელი პირი 
შემსრულებელი ინდიკატორი 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

1 

1.1. ხარისხის 

მართვის 

პოლიტიკის 

განვითარება   

1.1.1 სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი 

დოკუმენტების შემუშავება 

                        

დირექტორი 

ხარისხის მართვის 

მენეჯრი   შიდა 

მხარდაჭერის ჯგუფი 

დამტკიცებული

ა  სასწავლო 

პროცესის 

მარეგულირებე

ლი 

დოკუმენტები 

1.1.2 პროფესიული 

საგანმანთლებო 

პროგრამების  

განხორციელების 

მონიტორინგი 
                         

ხარისხის 

მართვის 

მენეჯერი  

ხარისხის მართვის 

მენეჯრი   სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, 

პროფესიული 

მასწავლებლები 

შიდა  

მონიტორინგის  

ანგარიშები 

კვარტალის 

მიხედვით 

1.1.3  შეფასების სისტემის 

ვერიფიკაცია 
                        

ხარისხის 

მართვის 

მენეჯერი  

ხარისხის მართვის 

მენეჯერ/ შიდა  

ვერიფიკაციის  ჯგუფი 

შიდა 

ვერიფიკაციის  

შედეგები 

2 

2.1 

მოდულური 

და დუალური 

პროფესიული 

საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამების 

შემუშავება-

განხორციელებ

ა 

2.1.1. მოდულური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების:  

იატაკის დაფარითი  

სამუშაოების; 

კედლის  დაფარვის  

სამუშაოები; 

საფინანსო სერვისები; 

კულინარიის  ხელოვნება; 

მეხილეობის 

მოდულური დამატება  

 

          

ხარისხის 

მართვის 

მენეჯრი 

ხარისხის მართვის 

მენეჯრი   სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, 

პროფესიული 

მასწავლებლები 

შემუშავების 

პროცესშია 



 

 

2.2.   მეოთხე 

დონის  

პროფესიული 

საგანმანათლებ

ლო    

პროგრამაში 

ზოგადი 

განათლების 

მოდულების 

ინტეგრირება 

2.2.1ელექტროობა; 

საგანმანათლებლო    

პროგრამაში ზოგადი 

განათლების მოდულების 

ინტეგრირება 

 

2.2.2. კომპიუტერული 

ქსელი და სისტემები; 

საგანმანათლებლო    

პროგრამაში ზოგადი 

განათლების მოდულების 

ინტეგრირება     

          

          

ხარისხის 

მართვის 

მენეჯრი 

ხარისხის მართვის 

მენეჯრი   სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, 

პროფესიული 

მასწავლებლები 

შემუშავების 

პროცესშია 

          

          

          

          

          

3 

3.1.  

საზღვირსპირა 

და 

ოკუპირებული 

ტერიტორიაზე 

მცხოვრებთათვ

ის 

პროფესიული 

განათლების   

მიღების 

ხელმისაწვდომ

ობა 

3.1.1. სწავლის 

მსურველთათვის  

მხარდაჭერის სამოქმედო 

გეგმის შემუშავება 
                        

პროფორიენტა

ციის 

მენეჯერი 

პროფორიენტაციის 

მენეჯერი  

ადმინისტრაცია 

შედგენილია 

გეგმა 

3.1.2. შემუშავებული 

მხარდაჭერის სამოქმედო  

გეგმის განხორციელება 

                        

პროფორიენტა

ციის 

მენეჯერი 

პროფორიენტაციის 

მენეჯერი  

ადმინისტრაცია 

ჩარიცხული 

სტუდენტი 

4 

4.1. 

საერთაშორისო 

გამოცდილები

ს გაზიარება 

4.1.1 აშშ დორტმუნდის 

კოლეჯის ასოცირებული 

პროფესორის ფრიდონ 

შუბითიძის სამუშაო 

შეხვედრა კოლეჯში 

„ლაკადა“             

პროფორიენტა

ციის 

მენეჯერი 

პროფორიენტაციის 

მენეჯერი  

ადმინისტრაცია 

ჩარიცხული 

სტუდენტი 

5 

5.1  

მომზადება-

გადამზადების 

პროგრამების 

შემდგომი 

გაზრდა 

5.1.1  მომზადება-

გადამზადების სახელმწიფო 

პროგრამების დაგეგმვა-

განხორციელება 

                        

დირექტორი 

პროგრამის 

კოორდინატორები  

მასწავლებლები 

გაზრდილია 

პროგრამების 

რაოდენობა 

6 
6.1  

ელექტრონულ

ი სწავლების  

6.1 ცისკოს პლატფორმის 

ფარგლებში ელექტრონული 

სწავლების დახვეწა 
                        

დირექცია                                                                                            

ხარისხის 

მართვის 

მენეჯერი  

IT  სპეციალისტი  
ელექტრონული 

შეფასებები 



სისტემის 

განვითარება   

7 

7.1 

ინფრასტრუქტ

ურის 

გაუმჯობესები

ს მიზნით 

სასწავლო 

ფართის 

გაზრდა 

7.1.1  დამატებითი 

ნაგებობების მშენებლობა 

            დირექტორი ადმინიტრაცია 

გაზრდილი 

სასწავლო 

ფართი 

8 

8.1.  სასწავლო 

სახელოსნოები

ს განახლება 

ტექნოლოგიურ 

განვითარებას

თან 

შესაბამისობაშ

ი 

8.1.1 გარეთა სახელოსნოების 

მშენებლობა 

                        

დირექტორი ადმინიტრაცია 
გარეთა 

სახელოსნო 

9 

9.1.   

სტუდენტთა  

საერთო 

საცხოვრებლის 

მშენებლობა 

9.1.1 საერთო საცხოვრებლის 

მშენებლობა                          

დირექტორი ადმინიტრაცია 
შესრულებული 

სამუშოები 

10 

10.2. 

ბიბლიოთეკის 

განახლება 

არქივის 

მოწესრიგება 

10.2.1 საარქივო 

დოკუმენტაციის 

მოწესრიგება  

                        

ბიბლიოთეკა

რ-

არქივარიუსი 

ადმინისტრაცია 
განახლებული 

არქივი 

11 

11.1.  სასოფლო 

სამეურნეო 

მიწის 

მფლობელობაშ

ი გადმოცემა 

11.1.1. ადგილობრივი 

ხელისუფლებასთან 

თანამშრომლობით  

                        

ადმინისტრაც

ია 
დირექტორი 

გადმოცემული 

მიწის ფართი 

12 

12.1  

ადამიანური 

რესურსების 

შესაძლებლობე

ბის  გაზრდა 

12.1.1კოლეჯის პერსონალის 

ტრენინგებში და 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

განმავითარებელ 

აქტივოვებში ჩართვა             

ხარისხის 

მართვის 

მენეჯრი 

ხარისხის მართვის 

მენეჯრი 

ინფორმაციები 

ტრენინგების 

მოწვევის და 

ჩატარების 

შესახებ 



13 

13.1.პროფესიუ

ლი 

განათლების 

მასწავლებლის

ათვის 

მუდმივი   

პროფესიული 

განვითარების  

შესაძლებლობი

ს შექმნა 

,როგორც 

სასწავლებლის 

ბაზაზე, ისე 

საწარმოში 

13.1.1  პროფესიულ 

მასწავლებელთა    

გადამზადების  გეგმის 

შემუშავება 

                        

ხარისხის 

მართვის 

მენეჯრი 

/ადმინისტრა

ცია 

ხარისხის მართვის 

მენეჯრი 

/ადმინისტრაცია 

არსებობს 

მასწავლებელთა 

გადამზადების 

გეგმა  

13.1.2. პროფესიულ 

მასწავლებელთა ტრენინგები 

                        

ხარისხის 

მართვის 

მენეჯრი 

/ადმინისტრა

ცია 

ხარისხის მართვის 

მენეჯრი 

/ადმინისტრაცია 

გადამზადებულ

ი პედაგოგები 

14 14.1.დაფინანსე

ბის წყაროების 

მოძიება 

14.1.1 დონორ 

ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობა 

            
დირექტორი ადმინისტრაცია 

დაფინანსების   

წყაროები 

15 

 

15.1  სასწავლო 

საწარმოების 

დაფუძნება  და 

განვითარება 

15.1.1 სასწავლო საწარმოების 

დაფუძნებისთვის 

აუცელებელი 

მარეგულირებელი აქტების 

შემუშავება 
                        

დირექტორი ადმინისტრაცია 
დაფუძნებული 

საწარმოო 

15.1.2 ფაბლაბის სასწავლო 

პროცესსი ინტეგრაცია 

            

სასწავლო და 

საწარმოო 

პრაქტიკის 

მენეჯერი; 

ფაბლაბის 

მენეჯერი 

სასწავლო და საწარმოო 

პრაქტიკის მენეჯერი; 

ფაბლაბის მენეჯერი 

განხორციელებ

ული 

პროექტები 

 


