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კოლეჯი „ბლექსი“

სამოქმედო გეგმა 2019

1.

სამოქმედო გეგმა

1.1.

2019 წლის ღონისძიებები

N

აღწერა

1.

სასწავლო პროგრამების განვითარება და განხრციელება

1.1.

მომსახურების სფერო

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

I

ღონისძიება: კულინარიის ხელოვნების პროგრამაზე მიღების გამოცხადება
ნიშანსვეტი: პროგრამა შევსებულია კვოტის ფარგელბში
პასუხისმგებლობა: მიმღები კომისია, PR - მენეჯერი
ღონისძიება: კულინარიის ხელოვნებისა და კონდიტერიის პროგრამის განხორციელება
ნიშანსვეტი: პროგრამები მიმდინარეობს სასწავლო გეგმის შესაბამისად
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროგრამის ხელმძღვანელები და პროფ.განათლების
მასწავლებლები
ღონისძიება: კულინარიის ხელოვნებისა და კონდიტერიის პროგრამების განხორციელების ხარისხის შეფასება
ნიშანსვეტი: სახეზეა პროგრამის ხარისხის შეფასების ანგარიში და გაუმჯობესების რეკომენდაციები
პასუხისმგებლობა: პროგრამის ხელმძღვანელი, ხარისხის უზრუნველყოფის ჯგუფი

ღონისძიება: კულინარიის ხელოვნებისა და კონდიტერიის პროგრამების გაუმჯობესება შეფასების
საფუძველზე
ნიშანსვეტი: გაუმჯობესების გეგმის მიხედვით პროგრამში შესულია ცვლილებები
პასუხისმგებლობა: პროგრამის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები
ღონისძიება: სასტუმრო მომსახურებისა და სარესტორნო მომსახურების ახალი პროგრამების შემუშავება
ნიშანსვეტი: სახეზეა სასტუმრო მომსახურებისა და სარესტორნო მომსახურების ორი ახალი პროგრამა
პასუხისმგებლობა: ხარისხის მართვის მენეჯერი, პროგრამის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები

ღონისძიება: სასტუმრო მომსახურებისა და სარესტორნო მომსახურების ახალი პროგრამებზე მიღების
გამოცხადება
ნიშანსვეტი: პროგრამები შევსებულია კვოტის ფარგლებში
პასუხისმგებლობა: მიმღები კომისია, PR - მენეჯერი
ღონისძიება: სასტუმრო მომსახურებისა და სარესტორნო მომსახურების ახალი პროგრამების განხორციელება
ნიშანსვეტი: პროგრამები მიმდინარეობს სასწავლო გეგმის შესაბამისად
პასუხისმგებლობა: დირქეტორის მოადგილე, პროგრამის ხელმძღვანელები, მასწავლებლები

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 3 - 12 -დან

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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N
1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

აღწერა

I

ღონისძიება: ბართენდერის პროგრამაზე მიღების გამოცხადება
ნიშანსვეტი: პროგრამა შევსებულია კვოტის ფარგლებში
პასუხისმგებლობა: მიმღები კომისია, PR - მენეჯერი
ღონისძიება: ბართენდერის პროგრამის განხორციელება
ნიშანსვეტი: პროგრამები მიმდინარეობს სასწავლო გეგმის შესაბამისად
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროგრამის ხელმძღვანელი და პროფ. განათლების
მასწავლებლები
ღონისძიება: პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავება და
დანერგვა
ნიშანსვეტი: პროგრამები სახეზეა
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, მასწავლებლები

სამშენებლო სპეციალობათა მიმართულება
ღონისძიება: სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული არსებულ პროგრამებზე მიღების გამოცხადება
ნიშანსვეტი: პროგრამები შევსებულია კვოტის ფარგლებში
პასუხისმგებლობა: მიმღები კომისია, PR - მენეჯერი
ღონისძიება: სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული 3 არსებული პროგრამის განხორციელება
ნიშანსვეტი: პროგრამა მიმდინარეობს დაგეგმილი განრიგის მიხედვით
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროგრამის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები
ღონისძიება: სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული 3 არსებული პროგრამის შეფასება
ნიშანსვეტი: სახეზეა პროგრამის თვით-შეფასების ანგარიში და პროგრამის გაუმჯობესების გეგმა
პასუხისმგებლობა: პროგრამის ხელმძღვანელი, ხარისხის უზრუნველყოფის ჯგუფი
ღონისძიება: სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული 3 არსებული პროგრამის გაუმჯობესება
ნიშანსვეტი: გაუმჯობესების გეგმის მიხედვით პროგრამში შესულია ცვლილებები
პასუხისმგებლობა: პროგრამის ხელმძღვანელი, პედაგოგები
ღონისძიება: სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების
წყობის ახალი პროგრამის შემუშავება
ნიშანსვეტი: სახეზეა ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების წყობის ახალი პროგრამა
პასუხისმგებლობა: ხარისხის მართვის მენეჯერი, პროგრამის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები
ღონისძიება: ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების წყობის პროგრამაზე მიღების გამოცხადება
ნიშანსვეტი: პროგრამა შევსებულია კვოტის ფარგლებში
პასუხისმგებლობა: მიმღები კომისია, PR - მენეჯერი
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N
1.2.7.

1.2.8.

აღწერა

I

ღონისძიება: ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების წყობის პროგრამის განხორციელება
ნიშანსვეტი: პროგრამები მიმდინარეობს სასწავლო გეგმის შესაბამისად
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროგრამის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები
ღონისძიება: პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავება და
დანერგვა

ნიშანსვეტი: პროგრამები სახეზეა
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროფესიული განათლების მასწავლებლები

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ღონისძიება: სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული ინფორამაციის ტექნოლოგიის პროგრამის
გამოცხადება
ნიშანსვეტი: პროგრამა შევსებულია კვოტის ფარგლებში
პასუხისმგებლობა: მიმღები კომისია, PR - მენეჯერი
ღონისძიება: ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროგრამის განხორციელება
ნიშანსვეტი: პროგრამა მიმდინარეობს სასწავლო გეგმის მიხედვით
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროგრამის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები

ღონისძიება: ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროგრამის შეფასება
ნიშანსვეტი: სახეზეა პროგრამის თვით-შეფასების ანგარიში და პროგრამის გაუმჯობესების გეგმა
პასუხისმგებლობა: ხარისხის მართვის მენეჯერი
ღონისძიება: ინფორამციის ტექნოლოგიის პროგრამის გაუმჯობესება
ნიშანსვეტი: გაუმჯობესების გეგმის მიხედვით პროგრამაში შესულია ცვლილებები
პასუხისმგებლობა: პროგრამის ხელმძღვანელი, პედაგოგები
ღონისძიება: სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული კომპიუტერული ქსელების და სისტემებისა და
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირების ახალი პროგრამის შემუშავება
ნიშანსვეტი: სახეზეა ორი ახალი პროგრამა
პასუხისმგებლობა: პროგრამის ხელმძღვანელი, პედაგოგები, ხარისხის მართვის სამსახური
ღონისძიება: კომპიუტერული ქსელების და სისტემებისა და კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირების
პროგრამაზე მიღების გამოცხადება
ნიშანსვეტი: პროგრამა შევსებულია კვოტის ფარგლებში
პასუხისმგებლობა: მიმღები კომისია, PR - მენეჯერი
ღონისძიება: კომპიუტერული ქსელების და სისტემებისა და კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირების
პროგრამების განხორციელება
ნიშანსვეტი: პროგრამები მიმდინარეობს სასწავლო გეგმის შესაბამისად
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროგრამის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 5 - 12 -დან

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

კოლეჯი „ბლექსი“

სამოქმედო გეგმა 2019

N

აღწერა

1.4.

სამკერვალო წარმოება

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

I

ღონისძიება: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის პროგრამაზე მიღების გამოცხადება
ნიშანსვეტი: პროგრამა შევსებულია კვოტის ფარგელბში
პასუხისმგებლობა: მიმღები კომისია, PR - მენეჯერი
ღონისძიება: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის პროგრამის განხორციელება
ნიშანსვეტი: პროგრამები მიმდინარეობს სასწავლო გეგმის შესაბამისად
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროგრამის ხელმძღვანელები და პროფგანათლების
მასწავლებლები
ღონისძიება: სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული სამკერვალო წარმოების ოპტიმიზირებული
პროგრამის შემუშავება
ნიშანსვეტი: სახეზეა ოპტიმიზირებული პროგრამა
პასუხისმგებლობა: პროგრამის ხელმძღვანელი, პედაგოგები, ხარისხის მართვის სამსახური
ღონისძიება: სამკერვალო წარმოების ოპტიმიზირებულ პროგრამაზე მიღების გამოცხადება
ნიშანსვეტი: პროგრამა შევსებულია კვოტის ფარგლებში
პასუხისმგებლობა: მიმღები კომისია, PR - მენეჯერი

ღონისძიება: სამკერვალო წარმოების ოპტიმიზირებული პროგრამების განხორციელება
ნიშანსვეტი: პროგრამები მიმდინარეობს სასწავლო გეგმის შესაბამისად
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროგრამის ხელმძღვანელი, მასწავლებლები

1.5.

აგრარული მიმართულება (2019 წელს ღონისძიებები არ იგეგმება)

1.6.

ახალი პროგრამების შექმნის მიზანშეწონილობის დადგენა
ნიშანსვეტი: დამსაქმებელთა მოთხოვნები შესწავლილია
პასუხისმგებლობა: პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
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2.

სტუდენტის /მსმენელის მოზიდვა

2.1.

კომუნიკაციის სტრატეგიის განსაზღვრა

2.2.

პირდაპირი კომუნიკაცია

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

I

ნიშანსვეტი: სახეზეა კომუნიკაციის სტრატეგია
პასუხისმგებლობა: დირექტორი, PR- მენეჯერი

ღონისძიება: პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის პროვაიდერი
ნიშანსვეტი: ქვეპროგრამა ხორციელდება სულ მცირე 30 სკოლაში
პასუხისმგებლობა: ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამების ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირები
ღონისძიება: გასვლითი შეხვედრები აჭარის ა.რ. სკოლებში
ნიშანსვეტი: სულ განხორციელდა შეხვედრა აჭარის ა.რ. სკოლების სულ მცირე 50 სკოლაში (22%)
პასუხისმგებლობა: პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
ღონისძიება: შეხვედრები მოსახლეობასთან
ნიშანსვეტი: სულ შეხვედრა განხორციელდა 20 დასახლებულ პუნქტში
პასუხისმგებლობა: პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
ღონისძიება: შეხვედრები სოციალურ პარტნიორებთან
ნიშანსვეტი: ხორციელდება რეგულარული შეხვედრები სამიზნე დარგების კომპანიებთან
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, საწარმოო
პრაქტიკის მენეჯერი, პროგრამების ხელმძღვანელები

2.3.

საჯარო ღონისძიებების ორგანიზება

2.4.

კომუნიკაცია ინფორმაციის მასობრივი საშუალებების გამოყენებით

ნიშანსვეტი: განხორციელდება სულ მცირე 5 შეხვედრა
პასუხისმგებლობა: PR- მენეჯერი; პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
ნიშანსვეტი: კოლეჯი მიიღებს მონაწილეობას სულ მცირე 5 გადაცემაში, გამოქვეყნდება სულ მცირე 1
პუბლიკაცია პრესაში
პასუხისმგებლობა: PR- მენეჯერი; პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

2.5.

კომუნიკაცია სოციალური მედიის მეშვეობით

2.6.

რეგულარული კავშირი ხელისუფლებასთან

ნიშანსვეტი: მოხდება სულ მცირე 10 წარამატების შემთხვევის გავრცელება სოციალურ მედიაში
პასუხისმგებლობა: PR- მენეჯერი; პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
ნიშანსვეტი: ხორციელდება რეგულარული შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან
პასუხისმგებლობა: კოლეჯის დირექცია
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2.7.

რეგულარული კავშირი სამოქალაქო სექტორთან

I

ნიშანსვეტი: ხორციელდება რეგულარული შეხვედრები სამოაქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან
პასუხისმგებლობა: კოლეჯის დირექცია; PR- მენეჯერი
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3.

კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა

3.1.

პროფესიული სტუდენტის ინფორმირება

I

ნიშანსვეტი: ინფორმაცია ვაკანსიებზე ახლდება და ხელმისაწვდომია შესაბამისი არხით
პასუხისმგებლობა: პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, ინკლუზიური
პროფესიული
განათლების სპეციალისტები

3.2.

დამსაქმებელთთვის კურსდამთავრებულთა ონ ლაინ ბაზის შექმნა (2019 წელს არ იგეგმება)

3.3.

დამსაქმებელთა ჩართულობა სწავლის პროცესში
ნიშანსვეტი: პოტენციურ დამსაქმებელთა წრე ფართოვდება
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი,
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტები

3.4.

კურსდამთავრებულთა ფორუმი (2019 წელს არ იგეგმება)

3.5.

ალუმნის ფორმირების ხელშეწყობა (2019 წელს არ იგეგმება)

3.6.

თანამშრომლობა დასაქმების სააგენტოსთან

3.7.

სამეწარმეო უნარ-ჩევების განვითარება (2019 წელს არ იგეგმება)

ნიშანსვეტი: გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი აჭარის ა.რ. დასაქმების სააგენტოსთან
პასუხისმგებლობა: დირექტორი

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 9 - 12 -დან

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

N

აღწერა

4.

რესურსების განვითარება და ხარისხის უზრუნველყოფა

4.1.

ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა

4.1.1.

ღონისძიება: კოლეჯის ახალი შენობა ქ. ბათუმში
ნიშანსვეტი: პროექტი დამტკიცებულია
პასუხისმგებლობა: დირექტორი

4.1.2.

ღონისძიება: კოლეჯის ფილიალის შენობის საკითხი შუახევში
ნიშანსვეტი: შენობის რეაბილიტაცია დასრულებულია
პასუხისმგებლობა: დირექტორი

4.1.3.

ღონისძიება: კოლეჯის ფილიალის შენობის საკითხი ქედაში
ნიშანსვეტი: შენობის რეაბილიტაცია დასრულებულია
პასუხისმგებლობა: კოლეჯის ხელმძღვანელობა

4.1.4.

ღონისძიება: სასწავლო გარემოს აღჭურვა ახალი პროგრამებისათვის და მიმდიანრე პროგრამების
აღჭურვილობის განახლება
ნიშანსვეტი: 4 პროგრამა უზრუნველყოფილია ახალი სასწავლო ინვენტარით და განახლებულია არსებული
პროგრამების სასწავლო ბაზა
პასუხისმგებლობა: დირექტორი, ფინასნური მენეჯერი, შესყიდების სპეციალისტი, პროგრამის
ხელმძღვანელები

4.2.

ადამიანური რესურსის განვითარება

4.2.1.

ღონისძიება: პერსონალისათვის შიდა საორიენტაციო პროგრამები და ინსტრუქტაჟი
ნიშანსვეტი: საორიენტაციო პროგრამა შემუშავებულია და ყველა ახალი მასწავლებელი გადის ინსტრუქტაჟს
პასუხისმგებლობა: ხარისხის უზრუნველყოფის ჯგუფი

4.2.2.

ღონისძიება: პერსონალის კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლება
ნიშანსვეტი: სახეზეა პერსონალის კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლების სქემა
პასუხისმგებლობა: ხარისხის უზრუნველყოფის ჯგუფი

4.2.3.

ღონისძიება: ახალი მასწავლებლების მოზიდვა
ნიშანსვეტი: პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების სულ მცირე 5 პროგრამის

4.2.4.

განხორციელებაში ჩართულია პარტნიორი კომპანიების სპეციალისტები
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე
ღონისძიება: დუალური პროგრამის ინსტრუქტორების კვალიფიკაციის ამაღლება
ნიშანსვეტი: სახეზეა დუალური პროგრამის ინსტრუქტორების სწავლების მეთოდოლოგიაში კვალიფიკაციის
ამაღლების სქემა
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე; ხარისხის უზრუნველყოფის სამუშაო ჯგუფი
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4.3.

სასწავლო რესურსების განვითარება

4.3.1.

ღონისძიება: წიგნადი ფონდის მუდმივი განახლება
ნიშანსვეტი: ყველა პროგრამა უზრუნველყოფილია სასწავლო ლიტერატურით
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროგრამების ხელმძღვანელები, ხარისხის უზრუნველყოფის
ჯგუფი

4.3.2.

ღონისძიება: ელექტრონულ ლიტერატურაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნვლეყოფა
ნიშანსვეტი: ყველა სტუდენტისათვის ხელმისაწვდომია OpenBiblio
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, პროგრამების ხელმძღვანელები, ბიბლიოთეკარი

4.3.3.

ღონისძიება: პროგრამების სასწავლო მასალით უწყვეტი მომარაგება
ნიშანსვეტი: სასწავლო პროცესის შესაბამისი მასალა-ნედლეულით მომარაგების პროცედურა სახეზეა
პასუხისმგებლობა: დირექტორი; ფინანსური მენეჯერი

4.4.

მართვის სისტემები და ხრისხის მართვა

4.4.1.

ღონისძიება: ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა
ნიშანსვეტი: კოლეჯი ავტორიზებულია
პასუხისმგებლობა: დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის ჯგუფი

4.4.2.

ღონისძიება: თანამშრომელთა თანამდებობრივი ინსტრუქციების გადახედვა და გაუმჯობესება
ნიშანსვეტი: განახლებული თანამშრომელთა თანამდებობრივი ინსტრუქციები სახეზეა
პასუხისმგებლობა: დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის ჯგუფი

4.4.3.

ღონისძიება: პროფესიული სტუდენტის შეფასების სისტემის გაუმჯობესება
ნიშანსვეტი: შეფასების პროცედურა განახლებულია და მასწავლებელთა უმეტესობა ფლობს სტუდენტების
შეფასების მოქმედ მეთოდოლოგიას
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის ჯგუფი

4.5.

სტუდენტური ცხოვრების და სასწავლო პირობების გაუმჯობესება

4.5.1.

ღონისძიება: პროფესიულ სტუდენტთა ინფორმირების სისტემის სრულყოფა
ნიშანსვეტი: პროგრამების განხორციელების და შეფასების შესახებ სტუდენტის ინფორმირების წესი
დადგენილია

4.5.2.

პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის ჯგუფი
ღონისძიება: ადგილობრივი და გასვლითი ღონისძიებების ორგანიზება
ნიშანსვეტი: რეგულარულად ტარდება სპორტული ღონისძიებები
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, PR- მენეჯერი
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4.5.3.

ღონისძიება: მოხალისეობის სემინარების ორგანიზება
ნიშანსვეტი: ჩატარდა ღონისძიება მოხალისეობის თემაზე
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე, PR- მენეჯერი, პროფორიენტაიის და კარიერის
დაგეგმვის მენეჯერი
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