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აღწერა

1.

მიზანი - პრიორიტეტული მიმართულებებით პროგრამების განვითარება ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სწავლის
მსურველთა დაფარვისა და გეოგრაფიული არეალის გაფართოებით

1.1.

ამოცანა - მოთხოვნად პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის ზრდა

1.1.1

აქტივობა - სასტუმრო მომსახურების მოდულურ პროგრამაზე განაცხადის
მომზადება და წარდგენა პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის
გაზრდის მიზნით.
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ფინანსური
რესურსი3272 ლარი

ინდიკატორი ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება პროფესიულ
სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით
პასუხისმგებლობა - ხარისხის მართვის მენეჯერი
შემსრულებლები: ხარისხის მართვის მენeჯერი, ხარისხის უზრუნველყოფის
სპეციალისტი, ფინანსური მენეჯერი
1.1.2

აქტივობა - კონდიტერიის მოდულურ პროგრამაზე განაცხადის მომზადება და
წარდგენა პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის გაზრდის მიზნით.
ინდიკატორი ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება პროფესიულ
სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით
პასუხისმგებლობა - ხარისხის მართვის მენეჯერი
შემსრულებლები: ხარისხის მართვის მენეჯერი,
სპეციალისტი, ფინანსური მენეჯერი

ხარისხის უზრუნველყოფის

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 3 - 12 -დან

ფინანსური
რესურსი3272 ლარი
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სამოქმედო გეგმა 2021

აქტივობა - კომპიუტერული ქსელი და სისტემების ინტეგრირებულ
პროგრამაზე განაცხადის მომზადება და წარდგენა პროფესიულ სტუდენტთა
ზღვრული ოდენობის გაზრდის მიზნით.
ინდიკატორი ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება პროფესიულ
სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით
პასუხისმგებლობა - ხარისხის მართვის მენეჯერი
შემსრულებლები: ხარისხის მართვის მენეჯერი,

ხარისხის უზრუნველყოფის

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 4 - 12 -დან

ფინანსური
რესურსი3272 ლარი
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სპეციალისტი, ფინანსური მენეჯერი.

1.2
1.2.1

1.2.2

ამოცანა - კოლეჯის პროფილის შესაბამისად შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობის გაზრდა
აქტივობა
- შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების
პროგრამის შემუშავება
ინდიკატორი - სახეზეა სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული პროგრამა
პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე
შემსრულებლები: დირექტორის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი;
საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი; პროგრამის განმახორციელებლები
აქტივობა - განაცხადის მომზადება და წარდგენა შრომის უსაფრთხოებისა და
გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროგრამის დამატების მიზნით.
ინდიკატორი
ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება შრომის
უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროგრამის დამატების
თაობაზე
პასუხისმგებლობა - ხარისხის მართვის მენჯერი

1.3.

შემსრულებლები: ხარისხის მართვის მენეჯერი, ხარისხის უზრუნველყოფის
სპეციალისტი, ფინანსური მენეჯერი, იურისტი.
ამოცანა - მაღალმთიან აჭარაში პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის
გაზრდა

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 5 - 12 -დან

ფინანსური
რესურსი3272 ლარი
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აქტივობა მეფუტკრეობის დუალური პროგრამის შემუშავება (ქედის
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებლად)
ინდიკატორი: სახეზეა სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული პროგრამა

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე
შემსრულებლები: დირექტორის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი;
პროგრამის განმახორციელებლები; დუალური პროგრამების კოორდინატორი
სხვა ჩართული მხარე: პარტნიორი
კომპანიების წარმომადგენლები

დონორი ორგანიზაცია და პარტნიორი

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 6 - 12 -დან
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1.3.2

აქტივობა - განაცხადის მომზადება და წარდგენა მეფუტკრეობის დუალური
პროგრამის დამატების მიზნით ( ქედის მუნიციპალიტეტში)

ფინანსური
რესურსი3272 ლარი

ინდიკატორი - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება მეფუტკრეობის
დუალური
პროგრამის დამატების თაობაზე
ქედის მუნიციპალიტეტის
მისამართზე

პასუხისმგებლობა - ხარისხის მართვის მენეჯერი

1.3.3

შემსრულებლები: ხარისხის მართვის მენეჯერი, ხარისხის უზრუნველყოფის
სპეციალისტი, ფინანსური მენეჯერი, იურისტი, რეესტრის წარმოების
სპეციალისტი
აქტივობა - ელექტროობის მოდულური პროგრამის შემუშავება (შუახევის
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებლად)
ინდიკატორი - სახეზეა შემუშავებული პროგრამა

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე

1.3.4

შემსრულებლები: დირექტორის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი;
პროგრამის განმახორციელებლები
აქტივობა - განაცხადის მომზადება და წარდგენა ელექტროობის მოდულური
პროგრამის დამატების მიზნით (შუახევის მუნიციპალიტეტში)
ინდიკატორი - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება ელექტრობის
მოდულური პროგრამის დამატების თაობაზე შუახევის მისამართზე

პასუხისმგებლობა - ხარისხის მართვის მენეჯერი
შემსრულებლები: ხარისხის მართვის მენეჯერი, ხარისხის უზრუნველყოფის
სპეციალისტი, ფინანსური მენეჯერი, იურისტი, რეესტრის წარმოების
სპეციალისტი

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 7 - 12 -დან

ფინანსური
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1.3.5

აქტივობა შედუღების მოდულური
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებლად)

სამოქმედო გეგმა 2021

პროგრამის შემუშავება (შუახევის

ინდიკატორი - სახეზეა შემუშავებული პროგრამა

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე
შემსრულებლები: დირექტორის ბრძანებით
პროგრამის განმახორციელებლები

შექმნილი

სამუშაო

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 8 - 12 -დან

ჯგუფი;
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1.3.6.

აქტივობა - განაცხადის მომზადება და წარდგენა შედუღების მოდულური
პროგრამის დამატების მიზნით (შუახევის მუნიციპალიტეტში)

ფინანსური
რესურსი3272 ლარი

ინდიკატორი ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება შედუღების
მოდულური პროგრამის დამატების თაობაზე შუახევის მისამართზე

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე

1.3.7

შემსრულებლები: ხარისხის მართვის მენეჯერი, ხარისხის უზრუნველყოფის
სპეციალისტი, ფინანსური მენეჯერი, იურისტი, რეესტრის წარმოების
სპეციალიტი
.
აქტივობა - პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების
პროგრამების დანერგვა ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში ტურიზმისა
და მშენებლობის მიმართულებით
ინდიკატორი -

ფინანსური
რესურსი- 525
ლარი

მინიმუმ 3 პროგრამა

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე
შემსრულებლები: პროექტის კოორდინატორი, ზრდასრულთა განათლების
კოორდინატორი, პროგრამების განმახორციელებლები
1.3.8

აქტივობა - აგრარული მიმართულების პროფესიული მომზადებისა ან/და
პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავება შუახევის
მუნიციპალიტეტში განხორციელების მიზნით
2 პროგრამა აგრარული მიმართულებით (სამუშაოზე
ინდიკატორი დაფუძნებული სწავლების მიდგომით)

პასუხისმგებლობა: -

1.4

დირექტორის მოადგილე

შემსრულებლები: პროექტის კოორდინატორი, ზრდასრულთა განათლების
კოორდინატორი, პროგრამების პოტენციური განმახორციელებლები
ამოცანა - პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების ახალი
პროგრამების დანერგვა დამსაქმებელთა და აპლიკანტთა დაკვეთის შესაბამისად
სამოქმედო გეგმა
გვერდი 9 - 12 -დან

ფინანსური
რესურსი1000 ლარი
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აქტივობა - სამკერვალო წარმოების პროგრამის ფარგლებში პროფესიული
მომზადების პროგრამის შემუშავება -,,ქალის ტანსაცმლის ტექნოლოგიური
დამუშავება და კერვა“
ინდიკატორი - სახეზეა შემუშავებული პროგრამა

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 10 - 12 -

1
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სამოქმედო გეგმა 2021

პასუხისმგებლობა -

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი

შემსრულებლები: პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესიული განათლების
მასწავლებლები, ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი
1.4.2

აქტივობა - ,,ქალის ტანსაცმლის ტექნოლოგიური დამუშავება და კერვა“
პროფესიული მომზადების პროგრამის წარდგენა დადასტურების გზით
ინდიკატორი - დადასტურების გზით მოპოვებულია პროგრამის
განხორციელების უფლება
პასუხისმგებლობა - ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი
შემსრულებლები რეესტრის წარმოების სპეციალისტი, იურისტი, ფინანსური
მენეჯერი

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 11 - 12 -

ფინანსური
რესურსი- 175
ლარი
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N

აღწერა

2.

მიზანი - კოლეჯის ცნობადობის გაზრდა კომუნიკაციის დივერსიფიცირებული გზებით და პროფესიული სტუდენტებისა და
მსმენელების რაოდენობის ზრდა

2.1

ამოცანა - კომუნიკაციის სტრატეგიის განსაზღვრა მაღალმთიან აჭარაში კოლეჯის პოზიციონირების მიზნით

2.1.1

2.2.
2.2.2

I

აქტივობა: კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება
მაღალმთიან აჭარაში პროგრამების დანერგვის მიზნით
ინდიკატორი სახეზეა კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტი
პასუხისმგებლობა: PR- მენეჯერი
შემსრულებელი/ჩართული პირები: PR- მენეჯერი და სამუშაო ჯგუფი
ამოცანა პირისპირი კომუნიკაციისათვის დისტანციური საკომუნიკაციო
პლატფორმების გამოყენების დანერგვა დაინტერესებულ პირებთან
აქტივობა - შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან zoom პლატფორმის
გამოყენებით
ინდიკატორი - შეხვედრებს დაესწრო მინიმუმ 500 დაინტერესებული პირი
პასუხისმგებლობა - პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

2.2.3

შემსრულებელი/ ჩართული პირები: პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის
მენეჯერი; პროგრამის ხელმძღვანელები; PR მენეჯერი; ინკლუზიური
პროფესიული განათლების სპეციალისტი, ჟესტური ენის თარჯიმანი
აქტივობა- შეხვედრები პარტნიორ და პოტენციურ პარტნიორ ორგანიზაციებთან
zoom პლატფორმის გამოყენებით
ინდიკატორი - მინიმუმ 10 შეხვედრის ორგანიზება/ჩართულობა
პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე
შემსრულებლები: პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი;
საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, დუალური პოგრამების კოორდინატორი,
სამოქმედო გეგმა
გვერდი 12 - 12 -
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ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, პროგრამის ხელმძღვანელები

2.3

ამოცანა - პროფესიათა პოპულარიზაცია პროფესიული სტუდენტის /მსმენელის
მოზიდვის მიზნით

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 13 - 12 -

სამოქმედო გეგმა 2021
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სამოქმედო გეგმა 2021

2.3.1

ღონისძიება: აგრარული მიმართულების პროგრამების პოპულარიზაციისათვის
სარეკლამო ვიდეორგოლის მომზადება და განთავსება მედიაში
ინდიკატორი:
ვიდეორგოლის
მეშვეობით
მოზიდული
მსმენელების
/სტუდენტების რაოდენობა
პასუხისმგებლობა: PR მენეჯერი

2.3 2

შემსრულებელი/ ჩართული პირები: PR მენეჯერი, პროფორიენტაციის და
კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი; აგრარული მიმართულებით პოტენციური
მასწავლებლები (UNDP - ის პროექტის ფარგლებში); ფინანსური მენეჯერი
ღონისძიება: ტურიზმისა და მშენებლობის პროგრამების პოპულარიზაციისათვის
სარეკლამო რგოლის განთავსება მედიაში
ინდიკატორი:
ვიდეორგოლის
მეშვეობით
მოზიდული
მსმენელების
/სტუდენტების რაოდენობა
პასუხისმგებლობა: PR მენეჯერი

2.3.3

შემსრულებელი/ ჩართული პირები: PR მენეჯერი, პროფორიენტაციის და
კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი; ფინანსური მენეჯერი
ღონისძიება: შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების პოპულარიზაცია
წარმატებული დარგის სპეციალისტები სამუშაო ადგილებიდან ვიდეო ჩართვების
გზით
ინდიკატორი: მინიმუმ 5 ჩართვა და პირდაპირი ჩართვების ნახვების რაოდენობა
პასუხისმგებლობა: პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი;
შემსრულებელი: პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, PRმენეჯერი, პროგრამის ხელმძღვანელები

2.4

ამოცანა - კომუნიკაციის გაუმჯობესება
სხვადასხვა არხებით

2.4. 1

აქტივობა: კომუნიკაცია ინფორმაციის მასობრივი საშუალებების გამოყენებით
ინდიკატორი: კოლეჯი მიიღებს მონაწილეობას სულ მცირე 5 გადაცემაში,
გამოქვეყნდება სულ მცირე 1 პუბლიკაცია პრესაში
პასუხისმგებლობა: PR- მენეჯერი;
შემსრულებელი: PR- მენეჯერი; პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის

დაინტერესებულ

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 14 - 12 -

მხარეებთან

ფინანსური
რესურსი4500 ლარი
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მენეჯერი; ფინანსური მენეჯერი

2.4.2

კომუნიკაცია სოციალური მედიის მეშვეობით
ინდიკატორი: მოხდება სულ მცირე 10 კურსდამთავრებულის/სტუდენტის
წარამატების შემთხვევის გავრცელება სოციალურ მედიაში
პასუხისმგებლობა: პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
შემსრულებელი: პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, PR-

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 15 - 12 -

1
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მენეჯერი
2. 5

ამოცანა - საინტერესო სტუდენტური ცხოვრების ხელშეწყობა კოვიდ - 19
პირობების გათვალისწინებით და მისი გაშუქება

2.5.1

აქტივობა - პროფესიულ სტუდენტთათვის სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების
ორგანიზება მათი კარიერული განვითარების თვალსაზრისით

2.5.2

ინდიკატორი - განხორციელდა მინიმუმ 8 საინფორმაციო ტიპის შეხვედრა
პასუხისმგებლობა: პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი;
შემსრულებელი: პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, PRმენეჯერი
აქტივობა - პროფესიულ სტუდენტთათვის სხვადასხვა ტიპის არაფორმალური
ტიპის ღონისძიებების ორგანიზება
ინდიკატორი - განხორციელდა მინიმუმ 8 საინფორმაციო ტიპის ღონისძიება
პასუხისმგებლობა: PR- მენეჯერი
შემსრულებელი: PR- მენეჯერი პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის
მენეჯერი

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 16 - 12 -
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N

აღწერა

3.

მიზანი - დასაქმების ეფექტიანობის და კურსდამთავრებულთა მიღებული კომპეტენციით დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა

3.2
3.2.1.

I

ამოცანა - ალუმნის ფორმირების ხელშეწყობა
აქტივობა - LinkedIn -ზე ბლექსის/ბლექსელების პროფილის შექმნა და
პრეზენტაციის ორგანიზება კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან
ინდიკატორი - LinkedIn -ზე დარეგისტრირებულია მინიმუმ 100 ბლექსელი

3.3
3.3.1

პასუხისმგებლობა - პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
შემსრულებელი - პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი,
ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, დუალური პროგრამების
კოორდინატორი, საწარმოო პრაქტიკის
მენეჯერი, ინკლუზიური
პროფესიული განათლების სპეციალისტი, პროგრამის ხელმძღვანელები,
ქსელების ადმინისტრატორი, PR მენეჯერი
ამოცანა - დასაქმების ხელშეწყობა არაფორმალური განათლების აღიარების
უფლების მოპოვების გზით
აქტივობა - განაცხადის მომზადება და წარდგენა
განათლების აღიარების უფლების მოპოვების მიზნით

არაფორმალური

ინდიკატორი - უფლება მოპოვებულია
პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე
შემსრულებელი - რეესტრის წარმოების სპეციალისტი,
არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტი

იურისტი,

სამოქმედო გეგმა
გვერდი 17 - 12 -
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XI XII რესურ
სი

N

აღწერა

4.

მიზანი - ხარისხიანი სწაავლების უზრუნველყოფა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სასწავლო გარემოში

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI XII რესურსი

(მატერიალური რესურსების განვითარება)
4.1.

4.1.1

4.2

4.1.1.

4.1.2.

ამოცანა - შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროგრამების დამატების მიზნით
პროგრამის შესაბამისი მატერიალური რესურსით უზრუნველყოფა ( კოლეჯის
იურიდიულ მისამართზე)
აქტივობა შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების
პროგრამის დამატების მიზნით აღჭურვილობის შეძენა
ინდიკატორი - აღჭურვილობა შეძენილია
პასუხისმგებლობა - ფინანსური მენეჯერი
შემსრულებლები: შესყიდვების სპეციალისტი, ბუღალტერი; ლოჯისტიკის
მენეჯერი
ამოცანა - შუახევის მუნიციპალიტეტში კოლეჯის შენობის
განსახორციელებელი პროგრამების
შესაბამისი ინფრასტრუქტურით
უზრუნველყოფა
აქტივობა
- ელექტროობის მოდულური პროგრამის დამატების მიზნით
აღჭურვილობის შეძენა (შუახევის მისამართზე)
ინდიკატორი - აღჭურვილობა შეძენილია
პასუხისმგებლობა - ფინანსური მენეჯერი
შემსრულებლები: შესყიდვების სპეციალისტი, ბუღალტერი; ლოჯისტიკის
მენეჯერი
აქტივობა შედუღების მოდულური პროგრამის დამატების
მიზნით
აღჭურვილობის შეძენა (შუახევის მისამართზე)
ინდიკატორი - აღჭურვილობა შეძენილია
პასუხისმგებლობა - ფინანსური მენეჯერი
შემსრულებლები: შესყიდვების სპეციალისტი, ბუღალტერი; ლოჯისტიკის
მენეჯერი

ფინანსური
რესურსი161 000 ლარი

ფინანსური
რესურსი- 6737
ლარი

ფინანსური
რესურსი- 101 907
ლარი

4.1.3

აქტივობა შუახევის მუნიციპალიტეტში შენობის შრომის ბაზრის
მოთხოვნების შესაბამისად იდენტიფიცირებული სხვა პროგრამების და სხვა
ფართებისათვის საჭირო აღჭურვილობის/ რესურსების შეძენა
ინდიკატორი - აღჭურვილობა/მატერიალური რესურსი შეძენილია
პასუხისმგებლობა: - ფინანსური მენეჯერი
შემსრულებლები: შესყიდვების სპეციალისტი, ბუღალტერი; ლოჯისტიკის
მენეჯერი

ფინანსური
რესურსი- 110 688
ლარი

4. 3

ამოცანა - ქედის მუნიციპალიტეტში კოლეჯის შენობის განსახორციელებელი
პროგრამების შესაბამისი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა

4.3.1

აქტივობა - პროგრამების განხორციელების მიზნით ქედის შენობის აღჭურვა
ინდიკატორი - შენობა აღჭურვილია სტანდარტების შესაბამისად
პასუხისმგებლობა - ფინანსური მენეჯერი
შემსრულებლები: შესყიდვების სპეციალისტი, ბუღალტერი; ლოჯისტიკის
მენეჯერი, მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი
ამოცანა - პროგრამების შესაბამისი სასწავლო რესურსების განვითარება

ფინანსური
რესურსი- 16 000
ლარი

აქტივობა - პროგრამების სასწავლო რესურსების გაციფრულება
ინდიკატორი წლის ბოლომდე გაციფრულებულია პროგრამების სასწავლო
რესურსების მინიმუმ 30%
პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე
შემსრულებელი ბიბლიოთეკარი/არქივარიუსი, პროგრამის ხელმძღვანე
ლები; ფინანსური მენეჯერი
აქტივობა - შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი
პროგრამების ელექტრონული სასწავლო რესურსებით უზრუნველყოფა
ინდიკატორი - გაციფრულებულია შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში
განსახორციელებელი პროგრამების სასწავლო რესურსები
პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე
შემსრულებელი - ბიბლიოთეკარი/არქივარიუსი

ფინანსური
რესურსი- 2500
ლარი

4.4
4.4.1

4.4.2

N

5
5.1

5.1.1

5.1.2

5.2
5.2.1

აღწერა

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII რესურსი

მიზანი - ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფა მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პროგრამიების განმახორციელებელი პირებით
( ადამიანური კაპიტალის განვითარება)
ამოცანა - მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსის მოზიდვა
აქტივობა - ახალი პროფესიული განათლების მასწავლებლების მოზიდვა
და შერჩევა
2021 წელს შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში
დასამატებელი პროგრამებისათვის:
ინდიკატორი შერჩეულია ახალი პროფესიული განათლების
მასწავლებლები
პასუხისმგებლობა - დირექტორი
შემსრულებელი: ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის
მენეჯერი,
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი, სხვა საკონკურსო
კომისიის წევრები
აქტივობა - შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული
პერსონალის შერჩევა
ინდიკატორიშერჩეულია შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული პერსონალი
პასუხისმგებლობა: დირექტორი
შემსრულებელი: ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის
მენეჯერი,
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი, სხვა საკონკურსო
კომისიის წევრები
ამოცანა - პერსონალის განვითარება საჭიროებათა შესაბამისად
აქტივობა - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა /მასწავლებლობის
კანდიდატების კვალიფიკაციის ამაღლება კომპეტენციებზე დაფუძნებულ
სწავლებისა და შეფასების მეთოდოლოგიაში (აგრარული მიმართულებით
მასწავლებლობის კანდიდატები)
ინდიკატორი - გადამზადებულია 15 მასწავლებლობის კანდიდატი
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე

ფინანსური
რესურსი3000 ლარი

5.2.2

5.2.3

5.2.4

აქტივობა - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა /მასწავლებლობის
კანდიდატების კვალიფიკაციის დარგობრივ კომპეტენციებში ( აგრარული
მიმართულებით მასწავლებლობის კანდიდატები)
ინდიკატორი - გადამზადებულია 15 მასწავლებლობის კანდიდატი
პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე
აქტივობა - ახალი პროფესიული განათლების მასწავლებელთა, პროგრამის
ხელმძღვანელთა ტრენინგების ორგანიზება სწავლებისა და შეფასების
მეთოდოლოგიაში
ინდიკატორი - გადამზადებულია ყველა ახალი მასწავლებელი, პროგრამის
ხელმძვანელები
პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე
აქტივობა - ადმინისტრაციული პერსონალის საჭიროებათა კვლევა
ინდიკატორი იდენტიფიცირებულია საჭიროებები, სამომავლო
განვითარების გეგმის შემუშავების მიზნით
პასუხისმგებლობა: დირექტორი
შემსრულებელი: ხარისხის მართვის მენეჯერი, ხარისხის უზრუნველყოფის
სპეციალისტი

ფინანსური
რესურსი9825 ლარი

ფინანსური
რესურსი4900 ლარი
ლარი

N

აღწერა
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V

VI

VII VIII

IX X

XI
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მიზანი - კოლეჯის მართვის სისტემა არის მუდმვი განვითარებისა და სრულყოფის საგანი, შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს

6.1.

ამოცანა - ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გაუმჯობესება

6.1.1

6.1.2

6.1.3

აქტივობახარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გადახედვა
/გაუმჯობესება, მათ შორის პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული
გადამზადების პროგრამებთან დაკავშირებით
ინდიკატორი სახეზეა
ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების
გაუმჯობესებული დოკუმენტი
პასუხისმგებლობა- ხარისხის მართვის მენეჯერი
შემსრულებელი - ხარისხის მართვის მენეჯერი, ხარისხის უზრუნველყოფის
სპეციალისტი
აქტივობა- ვერიფიკაციის მექანიზმის გადახედვა/გაუმჯობესება, მათ
შორის პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების
პროგრამებთან დაკავშირებით
ინდიკატორი - სახეზეა ვერიფიკაციის პროცესის გაუმჯობესებული
დოკუმენტი
პასუხისმგებლობა - ხარისხის მართვის მენეჯერი
შემსრულებელი -ხარისხის მართვის მენეჯერი, ხარისხის უზრუნველყოფის
სპეციალისტი
აქტივობა კოლეჯის ავტორიზაციის მეხუთე სტანდარტთან
(მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები) შესაბამისობაში
მოყვანა; დაწესებულებაში კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის მექანიზმების ამოქმედება
ინდიკატორი:
უზრუნველყოფილია შესაბამისობა დადგენილი
მოთხოვნების გათვალისწინებით
პასუხისმგებლობა: დირექტორი

შემსრულებელი: ფინანსური მენეჯერი, მატერიალური რესურსების
კოორდინატორი, უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი

XII რესურსი

ფინანსური
რესურსი-4990
ლარი

