
 
 

სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ 2021 წლის სამოქმედო  გეგმის შესრულების 

ანგარიში 

 

 

 

დოკუმენტი წარმოადგენს  სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“  2021 წლის სამოქმედო გეგმის 

ანგარიშს, მისი შემუშავების საფუძველია კალენდარული წლის მანძილზე (მეორე და 

მეოთხე კვარტალი) თანამშრომელთა მიერ წარმოდგენილ ანგარიშები. დოკუმენტში 

კონკრეტული ინფორმაციეები სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან მიმართებაში, მიზნის, 

ამოცანებისა  და ინდიკატორების შესაბამისად. 

 

მიზანი  1.  პრიორიტეტული მიმართულებებით პროგრამების  განვითარება 

ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სწავლის მსურველთა დაფარვისა და  გეოგრაფიული 

არეალის გაფართოებით 

 

1.1 ამოცანა -  მოთხოვნად პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული 

ოდენობის ზრდა 

  2021 წელს კოლეჯში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესიულ 

სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა გაიზარდა შემდეგ პროგრამებზე: 

➢ სასტუმრო მომსახურება  (ინტეგრირებულ მიდგომაზე კვოტა გაიზარდა 30-

ით); 

➢ კონდიტერია ( მოდულურ მიდგომაზე კვოტა გაიზარდა 14- ით); 

➢ კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებულ მიდგომაზე კვოტა 

გაიზარდა 20-ით. 

ჯამში სამ პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა გაზრდილია 

59- ით. 2021   წელს მიღება გამოცხადდა აღნიშნული კვოტიდან 44 ადგილზე და სრულად 

შეივსო ვაკანტური ადგილები. 2022 წელს კოლეჯს აქვს შესაძლებლობა სასტუმრო 

მომსახურების ინტეგრირებულ მიდგომაზე კვლავ მიიღოს 15 პროფესიული სტუდენტი. 

კომპიუტერული ქსელი და სისტემების ინტეგრირებულ პროგრამაზე კვოტა გაიზარდა 

მხოლოდ 20-ით და კოლეჯი 22 წელს აღნიშნული პროგრამის ინტეგრირებულ მიდგომაზე 

მიღებას ვერ გამოაცხადებს (მოთხოვნის მიუხედავად), ვინაიდან სასწავლო გარემოთა 

გამტარობა არ იძლევა ამის შესაძლებლობას. 

 



  შესრულების ინდიკატორები -  შესრულებულია (პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები კვოტის 

სასტუმრო მომსახურების ( ინტეგრირებული), კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 

(ინტეგრირებული) და კონდიტერიის პროგრამებზე გაზრდასთან დაკავშირებით. ასევე, 

აღნიშნულ  პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების ოდენობა). 

 

1.2. ამოცანა - კოლეჯის პროფილის შესაბამისად შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების  რაოდენობის გაზრდა 

 

2021 წელს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 

საბჭოს გადაწყვეტილებით კოლეჯმა დაიმატა  მოდულური პროგრამა  ,,შრომის 

უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები“ ( პროფესიულ სტუდენტთა 

ზღვრული ოდენობა - 40 პროფესიული სტუდენტი). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 

კოლეჯის პარტნიორია 8 კომპანია, რომლებიც ოპერირებენ სამშენებლო და 

გარემოსდაცვითი მიმართულებებით. ესენია:  

➢ შპს „სევენ სთარ კონსტრაქშენი“ - ხელშეკრულება N16  / 05.06.2020 წ.  

➢ შპს „ანაგი“ -ხელშეკრულება N17  05.06.2020 წ.  

➢ შპს “დს კონსტრაქშენი“ -     ხელშეკრულება N15  / 05.06.2020 წ.  

➢ შპს „ბათუმის წყალი“ -ხელშეკრულება N20  / 24.02.2021 წ.  

➢ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო - 

ხელშეკრულება  N21 / 2.03.2021 წ. 

➢ სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“ - ხელშეკრულება N22   / 

2.03.2021წ. (  

➢ შპს „ქრიათივ იმფრეშენს კავკასუს“ - ხელშეკრულება N25  / 12.03.2021 წ.  

➢ შპს „ელიტ კონსტრაქშენი“ - ხელშეკრულება N26  / 15.03.2021 წ.   

პროგრამა მოთხოვნადია შრომის ბაზარზე.  იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამა 

ორწლიანია, 2021 წელს  მიღება გამოცხადდა 20 ადგილზე. პროგრამაზე რეგისტრირებული 

იყო 81 აპლიკანტი, ჩაირიცხა  - 20 პროფესიული სტუდენტი.  

  შესრულების ინდიკატორები - შესრულებულია (პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება ,,შრომის უსაფრთხოებისა და 

გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები“-ს მოდულური პროგრამის დამატებასთან 

დაკავშირებით. ასევე, პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების ოდენობა. 

 

1.3. ამოცანა -  მაღალმთიან აჭარაში პროფესიული განათლების 

ხელმისაწვდომობის  გაზრდა 

 

2021 წელს კოლეჯმა დაიწყო ფუნქციონირება ქედისა და შუახევის მისამართებზე.  

 



 1. ქედის მისამართზე კოლეჯმა  დაიმატა ,,მეფუტკრეობის“ დუალური პროგრამა, რასაც 

საფუძვლად დაედო შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებები: 

 კოლეჯის მიერ ,,გაეროს განვითარების პროგრამის“ (UNDP) პროექტის ,,ENPARD – 

2“ ფარგლებში 2019 წელს მაღალმთიან აჭარაში ჩატარდა შრომის ბაზრის კვლევა, რომლის 

მიზანი იყო მოთხოვნადი პროფესიების გამოვლენა და სამომავლოდ კონკრეტული 

დარგების განვითარების პერსპექტივების გამოკვეთა. 

თვისებრივი კვლევის შედეგად, დადგინდა უახლესი სამი წლის განმავლობაში 

შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიები და ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფლის 

მეურნეობის სხვა დარგებთან ერთად გამოიკვეთა - ,,მეფუტკრეობა“. 

ასევე, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,უნარები დასაქმებისა და 

თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის“ 2020 წლის 

ბოლოს ჩატარებული კვლევის - ,,კვლევა შრომის ბაზრის და ზრდის პოტენციალის მქონე 

ეკონომიკური სექტორების იდენტიფიცირების მიზნით“ ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ 

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ,,მეფუტკრეობა“ მნიშვნელოვანი 

საქმიანობების რიგს განეკუთვნება. 

მთის განვითარებაზე მიმართული სახელმწიფო პოლიტიკისა და ადგილობრივი 

ხელისუფლების ხელშეწყობით მაღალმთიან აჭარაში, კერძოდ, ქედის მისამართზე, 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ გარემონტდა და კოლეჯს გადმოეცა შენობა 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით. 

გადაწყვეტილება პროგრამის განხორციელების შესახებ შეესაბამება კოლეჯის 

მისიას და სტრატეგიული განვითარების გეგმას. კერძოდ, კოლეჯი მრავალპროფილური 

დაწესებულებაა და მისი ხედვა მოიცავს 2019-2026 წლებში მაღალმთიან აჭარაში 

პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობას. სტრატეგიული 

განვითარების გეგმითა და 2021 წლის სამოქმედო გემებითაც გათვალისწინებულია 

მეფუტკრეობის პროგრამის დანერგვა. 

მეფუტკრეობის დუალური პროგრამის დანერგვას ქედის მუნიციპალიტეტში მხარს 

უჭერს საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, მის პარტნიორ არასამთავრობო 

ორგანიზაციასთან - ,,დემოკრატიის ინსტიტუტი“ ერთად. ,,დემოკრატიის ინსტიტუტის“ 

ჩართულობით მოიძებნა პარტნიორები ქედის მუნიციპალიტეტში და საჭიროებიდან 

გამომდინარე, შეივსო მათი საფუტკრე მეურნეობის ბაზები პროგრამის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია გამოთქვამს მზაობას უზრუნველყოს 

მხარდაჭერა მასწავლებელთა და ინსტრუქტორთა დარგობრივი კომპეტენციების 

ამაღლებასა და ინსტრუქტორების სწავლებისათვის მომზადებაშიც. 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილებით პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა განისაზღვრა 12-ით და 

მიმდინარე წელს პროგრამაზე ჩაირიცხა 11 პროფესიული სტუდენტი. დაწესებულება 

მიიჩნევს, რომ გასააქტიურებელია საპროფორიენტაციო სამუშაოები მოსახლეობის 

ინფორმირების მიზნით. 

 



2. შუახევის მისამართზე 2021 წელს კოლეჯმა დაიმატა შედუღებისა და ელექტროობის 

მესამე დონის პროგრამები, რასაც საფუძვლად დაედო შემდეგი ფაქტობრივი 

გარემოებები: 

უკანასკნელ წლებში აჭარის რეგიონის მასშტაბით წარმოებულ სამშენებლო 

საქმიანობაში ჩართული პროფესიონალი და შესაბამისად, მაღალ ანაზღაურებადი 

მუშახელის უმეტესი ნაწილი მეზობელი ქვეყნებიდანაა, ხოლო დამხარე, ე.წ. „შავ 

სამუშაოზე“ დასაქმებული არის თვითნასწავლი ან ხშირად არაკვალიფიციური პირები, 

რომელთა ანაზღაურება შედარებით დაბალია. დღის წესრიგში აქტიურად დადგა 

სამშენებლო მიმართულებით პროფესიონალი კადრების მომზადების საკითხი, რასაც ხელი 

შეუწყო საქართველოს კანონმა ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“, რომელიც 2019 წლის 

პირველი იანვრიდან სრულად ამოქმედდა და საკმაოდ სერიოზული გამოწვევების წინაშე 

დააყენა სამშენებლო სექტორი.  

,,გაეროს განვითარების  პროგრამის“ (UNDP) პროექტის ,,ENPARD – 2“  

მხარდაჭერით მაღალმთიან  აჭარაში ჩატარებული ზემოაღნიშნული  შრომის ბაზრის 

კვლევის  შედეგად  დადგინდა, რომ უახლესი  2-3 წლის განმავლობაში ოთხივე 

მუნიციპალიტეტში აქტუალურია კვალიფიციური სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა სხვადასხვა 

მიმართულებით. შესაბამისად, დღის წესრიგში დადგა პროფესიული საგანმანათლებლო, 

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების 

განხორციელების აუცილებლობა. თუმცა, ამის არც ინსტიტუციური და არც რესურსული 

(მათ შორის ადამიანური) შესაძლებლობები 2019 წლისათვის  შუახევის მუნიციპალიტეტში 

არ არსებობდა.  

გვქონდა მოლოდინი, რომ ძირითადად მოთხოვნადი იქნებოდა ტურიზმისა და 

აგრარული მიმართულებით პროფესიები, მაგრამ მაღალმთიან აჭარაში დაგეგმილი 

ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან გამომდინარე, აქტუალური აღმოჩნდა 

მშენებლობისა და ინჟინერიის მიმართულებაც.  ერთ - ერთ მოთხოვნად პროფესიად 

გამოიკვეთა -  შედუღება. 

აღსანიშნავია, რომ სამშენებლო სექტორი საკმაოდ დაინტერესებულია 

შემდუღებლებით.  შუახევის მუნიციპალიტეტში იწყება გაზიფიცირების პროცესი სადაც 

არის მოთხოვნა კადრებზე. პროფესია არის თვითდასაქმებადიც. დასახელებული 

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია შემუშავდეს მოკლევადიანი პროფესიული 

მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამაც და კოლეჯი ამ 

მიმართულებითაც გააქტიურებს მუშაობას.  

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე კოლეჯმა გადაწყვიტა შედუღების 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება. გამოჩნდნენ 

პარტნიორი/დონორი ორგანიზაციები. ,,გაეროს განვითარების პროგრამის”  ( UNDP)   

,,გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება“  ( GIZ)  მხარდაჭერით  

განხორციელდა  მასწავლებელთა გადამზადება.  GIZ - ის მიერ შეძენილი იქნა უახლესი 

მოდელის აღჭურვილობა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

კოლეჯი დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შუახევის მუნიციპალიტეტში 

პროგრამების დამატების მიზნით. 

გადაწყვეტილება პროგრამის დამატების თაობაზე შეესაბამება კოლეჯის მისიას და 



სტრატეგიული განვითარების გეგმას.  კოლეჯი მრავალპროფილური დაწესებულებაა.  2019 

წელს შემუშავებულ სტრატეგიაში     კოლეჯმა ჩამოაყალიბა ხედვა მაღალმთიან აჭარაში 

პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის შექმნასთან დაკავშირებით. პროგრამის 

დამატება დაგეგმილი იყო 2020 წელს  და შეფერხდა შექმნილი covid  ვითარების გამო. 

შესაბამისად, 2021 წლის სამოქმედო გეგმაში აისახა ,,შედუღების“  პროგრამის დამატების     

საკითხი. 

 ანალოგიურად, კვლევის შედეგად  შუახევის მუნიციპალიტეტში  აქტუალური 

აღმოჩნდა მშენებლობისა და ინჟინერიის მიმართულებაც. ერთ - ერთ მოთხოვნად 

პროფესიად გამოიკვეთა - ელექტროობა, როგორც დაბალი, ასევე, მაღალი ძაბვის 

სპეციალისტები. ამ ეტაპზე კოლეჯს ჰქონდა მზაობა ( მატერიალური და ადამიანური 

რესურსი) დაბალი ძაბვის პროგრამასთან მიმართებით.  

     პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილებით კოლჯმა მოიპოვა ელექტროობისა და შედუღების პროგრამების 

განხორციელების უფლება (კვოტა 24-24) და პროგრამებზე ჩაირიცხა: ელექტროობა  - 24 

პროფესიული სტუდენტი, ხოლო შედუღებაზე -  20 პროფესიული სტუდენტი. 

აქვე უნდა აღინიშნოს რომ  შედუღების პროგრამაზე ზრდასრულები 

დაინტერესებული არიან მოკლევადიანი პროგრამებით. შესაბამისად, 2022 წელს სამუშაო 

გასაწევია  აღნიშნული მიმართულებით. 

 

3. 2021 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული იყო ქედასა და შუახევში 

პროფესიული მომზადება /გადამზადების პროგრამების დამატებაც, რაც ვერ იქნა 

უზრუნველყოფილი, რადგან დაწესებულებას მოსაპოვებელი ჰქონდა სახანძრო 

უსაფრთხოების დასკვნა.  იმის გათვალისწინებით, რომ იკვეთება მოთხოვნა 

მომზადება/გადამზადების პროგრამებზე 2022 წელს კოლეჯი ქედისა და შუახევის 

მუნიციპალიტეტებში ძირითადად დაიმატებს მომზადება/გადამზადების პროგრამებს, 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

  შესრულების ინდიკატორები -  ნაწილობრივ შესრულებულია (პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები: 

მეფუტკრეობის, ელექტროობისა და შედუღების პროგრამების დამატებასთან 

დაკავშირებით. ასევე, პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების ოდენობა. 

 

 

1.4 ამოცანა - პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების  ახალი 

პროგრამების  დანერგვა დამსაქმებელთა და  აპლიკანტთა დაკვეთის შესაბამისად 

 

ყოველწლიურად იკვეთებოდა მოთხოვნა  ზრდასრულთა მიერ  სამკერვალო 

წარმოების პროგრამის ფარგლებში მოკლევადიანი პროგრამის დანერგვასთან 

დაკავშირებით. შესაბამისად, მომზადდა პროფესიული მომზადების პროგრამა  

პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება, მოდელირება, 



კერვა“ და დადასტურების გზით კოლეჯმა მოიპოვა პროგრამის განხორციელების უფლება 

( მაქსიმუმ 30 მსმენელი),  რომლის განხორციელება იგეგმება 2022 წლისათვის. 

 

შესრულების ინდიკატორი - შესრულებულია   ( სსიპ ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება ,, კოლეჯი ,,ბლექსის’’ პროფესიული 

მომზადების პროგრამის ,,ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება, მოდელირება, კერვა“ 

ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის თაობაზე ( №MES 7 22 0000059059; 24.01.2022) 

 

 

მიზანი 2.  - კოლეჯის ცნობადობის  გაზრდა კომუნიკაციის დივერსიფიცირებული 

გზებით და პროფესიული სტუდენტებისა და მსმენელების რაოდენობის ზრდა 

 ამოცანები:  

2.1 კომუნიკაციის სტრატეგიის  განსაზღვრა მაღალმთიან აჭარაში კოლეჯის 

პოზიციონირების  მიზნით 

2.2  პირისპირი კომუნიკაციისათვის დისტანციური საკომუნიკაციო 

პლატფორმების გამოყენების დანერგვა  დაინტერესებულ პირებთან  

2.3 ამოცანა - პროფესიათა პოპულარიზაცია პროფესიული სტუდენტის /მსმენელის 

მოზიდვის მიზნით 

2.4 ამოცანა - კომუნიკაციის გაუმჯობესება   დაინტერესებულ  მხარეებთან 

სხვადასხვა არხებით 

2.5 ამოცანა - საინტერესო სტუდენტური ცხოვრების ხელშეწყობა კოვიდ - 19 

პირობების გათვალისწინებით და მისი გაშუქება 

 

აღნიშნულ ამოცანებთან დაკავშირებით ანგარიშში ასახულია დეტალური 

ინფორმაცია: 

 

 2.1.  კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება  მაღალმთიან აჭარაში 

პროგრამების დანერგვის მიზნით 

2021 წლის 10 ივნისს დამტკიცდა სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი'' ქედისა და შუახევის 

მუნიციპალიტეტებში პროგრამების განხორციელების მისამართებზე კომუნიკაციის წესი. 

  შესრულების ინდიკატორი - შესრულებულია 

 

2.2. 2. შეხვედრები  სკოლის მოსწავლეებთან zoom პლატფორმის გამოყენებით 

ყოველწლიურად კოლეჯი ,,ბლექსი“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

მიღებასთან დაკავშირებით ატარებს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში - 

საჯარო სკოლებში   საინფორმაციო/ საკონსულტაციო გასვლითი შეხვედრებს, აჭარის 

რეგიონის  მასშტაბით. 2020 წლიდან  ვინაიდან  ქვეყანაში გამოცხადებულია საყოველთაო 

პანდემია და უმეტესად საგანმანათლებლო დაწესებულებები გადასულია ონლაინ 

სწავლებაზე, კოლეჯმა ,,ბლექსი  გამართა   საინფორმაციო - საკონსულტაციო ონლაინ 

შეხვედრები ბათუმის და ხელვაჩაურის   რესურსცენტრების  ხელმძღვანელების 



ხელშეწყობით ბათუმისა და  ხელვაჩაურის ქვემოთ ჩამოთვლილი საჯაროს სკოლების 

მოსწავლეებთან: 

ქ. ბათუმის N 8 საჯარო სკოლა 

ქ. ბათუმის N15 საჯაროს სკოლა 

ქ. ბათუმის 25 საჯარო სკოლა 

ქ. ბათუმის N 16 საჯარო სკოლა 

ქ. ბათუმის 14 საჯარო სკოლა 

ქ. ბათუმის N 30 საჯარო სკოლა 

ქ. ბათუმის N 23 საჯარო სკოლა 

ქ. ბათუმის N 9 საჯარო სკოლა 

ქ. ბათუმის N 5 საჯარო სკოლა 

ქ. ბათუმის N 20 საჯარო სკოლა 

ქ. ბათუმის N 31 საჯარო სკოლა 

ქ. ბათუმის N 29 საჯარო სკოლა 

ხელვაჩაურის  სოფ. სალიბაურის N 2 საჯარო სკოლა 

ხელვაჩაურის ახალსოფლის N 2 საჯარო სკოლა 

ხელვაჩაურის N 1 საჯარო სკოლა 

მოეწყო  გასვლითი შეხვედრები   ქ. ბათუმის N 18, ქ. ბათუმის N 9, ქ. ბათუმის N 26 

საჯარო სკოლებში, სადაც  მიწოდებული იქნა  ინფორმაცია კოლეჯის მიერ 

გამოცხადებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული 

ტესტირების, ჩარიცხვის წესის, სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობის და სიახლეების  

შესახებ. სულ აჭარის ა/რ საჯარო სკოლების500- მდე  მოსწავლეებთან მოხერხდა შეხვედრა.  

ასევე, პროფორიენტაციის მიზნით კოლეჯში სტუმრად იმყოფებოდნენ ქ. ბათუმის 

N 4 საჯარო სკოლის, ქ. ბათუმის N 26 სკოლის მოსწავლეები და არასრულწლოვანთა 

რეფერირების  ცენტრის ბენეფიციარები, რომლებიც გაეცნენ კოლეჯის  საგანმანათლებლო 

პროგრამებს და მატერიალურ - ტექნიკური ბაზას. ასევე,    კოლეჯის მიერ მომზადებულია  

ვიდეო რგოლი, რომლის საშუალებითაც ვირტუალურად არის შესაძლებელი  კოლეჯის 

დათვალიერება და საგანმანათლებლო პროგრამების გაცნობა.   

კოლეჯის დირექტორი 2021 წლის 6 თებერვალს დაესწრო  ონლაინ განათლების 

ფორუმს, სადაც ისაუბრა კოლეჯის, პროფესიული პროგრამების და სხვა საინტერესო  

საკითხების შესახებ. 

2021 წლის 27-28 მაისს კოლეჯმა  "ბლექსი" მონაწილეობა მიიღო  განათლების მე-

11 საერთაშორისო გამოფენაში, სადაც დირექტორის მოადგილემ გააკეთა პრეზენტაცია 

პროფესიული განათლების, კოლეჯში  ,,ბლექსი“ მიმდინარე საგანმანათლებლო 

პროგრამების და სიახლეების შესახებ.  

2021 წლის 2 ნოემბერს კოლეჯში "ბლექსი" პროფორიენტაციის მიზნით სტუმრად 

იმყოფებოდნენ საერთაშორისო ორგანიზაცია - World Vision-ის SKYE კლუბის მონაწილეები. 

2021 წლის 10-11 აგვისტოს, კოლეჯმა "ბლექსი" საინფორმაციო/საკონსულტაციო 

შეხვედრა გამართა ქედის მუნიციპალიტეტში: ოქტომბრის, მერისის, ცხმორისისა და 

დანდალოს ადმინისტრაციულ ერთეულებში. 

2021 წლის 2 აგვისტოს ,,ბლექსის“  ქედის ფილიალის წარმომადგენელი 



იმყოფებოდა პირდაპირ ჩართვაში სოციალურ ქსელში -  ,,ქედა და ქედელები“ და ისაუბრა 

პროფესიული განათლების უპირატესობების, ქედაში დუალური და პროფესიული 

მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების განხორციელების შესაძლებლობების 

თაობაზე.  

აჭარის რეგიონში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის მოადგილე თამარ ქიტიაშვილი შუახევს ეწვია, კოლეჯ „ბლექსის“ 

ახალი ბაზა დაათვალიერა და პირადად გაეცნო 2021-2022 სასწავლო წლისთვის მზადების 

პროცესს. 

2021 წლის 28 ივნისს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

მოადგილე თამარ ქიტიაშვილი, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრთან მაია ხაჯიშვილთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებთან ერთად სამუშაო ვიზიტით კოლეჯის „ბლექსი“ ქედისა და შუახევის 

მუნიციპალიტეტების მისამართებზე იმყოფებოდა. 

მტკიცებულება: აჭარის ა/რ რესურსცენტრები. კოლეჯის ოფიციალური გვერდი 

www.facebook,com/კოლეჯი - ბლექსი,, ფოტო მასალა 

 

2.2.3. ღონისძიება: შეხვედრები პარტნიორ და პოტენციურ პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან zoom პლატფორმის გამოყენებით  

მუდმივად მიმდინარეობს შეხვედრები სოციალური პარტნიორებთან, სამიზნე 

დარგის კომპანიებთან,  მათი   ინფორმირება კოლეჯში არსებული სიახლეებისა და 

გამოწვევების შესახებ,  ინფორმაციის გაცვლა,  დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებისა და 

პროგრამების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და სწავლის პროცესში მათი ჩართულობის 

გაზრდა. 2021 წლის 24 თებერვალს მოეწყო სამუშაო შეხვედრა შპს "ბათუმის წყლის" და 

კოლეჯის "ბლექსი" წარმომადგენლებს შორის "შრომის უსაფრთხოებისა და 

გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები"-ს პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობასთან 

დაკავშირებით. 2021 წლის 17 თებერვალს განხორციელდა  შეხვედრა ქედის 

მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ მეწარმეებთან, მეფუტკრეობის დუალური პროგრამის 

დანერგვის მიზნით. 2021 წლის 20 ივნისს განხორციელდა სატელეფონო კომუნიკაცია  

დამსაქმებლებთან ქედის და შუახევის ფილიალში ელექტროობის და შედუღების ბაზების 

მოკვლევისა და ამ პროგრამების განხორციელების მიზნით  გაცნობითი პრაქტიკის  

მოდულის  ფარგლებში საწარმოებში ინფო ტურის ორგანიზება. (ენერგო - პრო ჯორჯია, 

ინდივიდუალური მეწარმე ნოდარ დავითაძე, ა(ა)იპ შუახევის სოციალური სერვისების 

ცენტრი.  

2021 წლის 01 ნოემბერს კოლეჯში "ბლექსი" ვიზიტით იმყოფებოდნენ გერმანიის 

ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ფედერალური სამინისტროსა (BMZ) და 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) წარმომადგენლები, 

ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა, როგორც კოლეჯის, ასევე კერძო სექტორის 

წარმომადგენლებთან. 2021 წლის 21 ოქტომბერს კოლეჯში "ბლექსი" სამუშაო ვიზიტით, 

შემდგომი თანამშრომლობისათვის, იმყოფებოდნენ სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა 



და განათლების ცენტრის დირექტორი - თამარ ალადაშვილი და სოფლის მეურნეობისა და 

ექსტენციის სისტემის ექსპერტი - თამარ სანიკიძე. 

სსიპ კოლეჯს "ბლექსი" და ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციას (ICCA) 

შორის  გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.  

2021 წლის 16 ივლისს კოვიდ ჟესტით, მაგრამ პოზიტიური განწყობით და 

თანამშრომლობის ახალი გეგმებით, სსიპ კოლეჯს "ბლექსი" და საქართველოს ტურიზმის 

ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 

მტკიცებულება: კოლეჯის ოფიციალური გვერდი www.facebook,com/კოლეჯი - 

ბლექსი,  კოლეჯის ოფიციალური გვერდი blacksea.edu. ge, ფოტო მასალა, 

მემორანდუმები/ხელშეკრულებები. 

 

2..3.1. აგრარული მიმართულების პროგრამების პოპულარიზაციისათვის  

სარეკლამო ვიდეორგოლის მომზადება და განთავსება მედიაში 

2021 წლის მაისში  კოლეჯმა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARD III 

პროგრამის ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით 

მოამზადა სარეკლამო რგოლი აგრარული პროგრამების პოპულარიზაციისთვის და 

განათავსა მედიაში. 

  მტკიცებულება: კოლეჯის ოფიციალური გვერდი www.facebook,com/კოლეჯი - 

ბლექსი,  კოლეჯის ოფიციალური გვერდი blacksea.edu. ge, ფოტო მასალა, ვიდეორგოლი. 

 

2.3.2 ტურიზმისა და მშენებლობის პროგრამების პოპულარიზაციისათვის  

სარეკლამო  რგოლის განთავსება მედიაში 

 

2021 წლის აპრილში კოლეჯმა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARD III 

პროგრამის ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით 

მოამზადა 2 სარეკლამო რგოლი ტურიზმის და მშენებლობის პროგრამების 

პოპულარიზაციისთვის და განათავსა მედიაში, კერძოდ, 10 დღის განმავლობაში იყო 

ჩაშვებული   აჭარის ტელევიზიის ეთერში, ასევე სარეკლამო რგოლი განთავსებული იყო 

კოლეჯის ოფიციალურ facebook - ზე და მოხდა მისი ე.წ.  დაბუსტვა.  

მტკიცებულება: კოლეჯის ოფიციალური გვერდი www.facebook,com/კოლეჯი - 

ბლექსი,  კოლეჯის ოფიციალური გვერდი blacksea.edu. ge, ფოტო მასალა. 

 

2.3.3. შრომის ბაზრაზე მოთხოვნადი  პროფესიების პოპულარიზაცია წარმატებული 

პროფესიონალების სამუშაო ადგილებიდან ვიდეო ჩართვების გზით 

 

2021 წლის  11 მარტს ორგანიზაცია შპს ..ფასტ ტრექ ტექსტილეში განხორციელდა 

ვიდეო ჩართვა  ,,ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგიის" 

პროგრამის პოპულარიზაციის მიზნით. ჩართვაში მონაწილეობა მიიღო კოლეჯის 

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერმა, კოლეჯის PR მენეჯერმა, 

პროფესიული განათლების პედაგოგმა, საწარმოს წარმომადგენლებმა. 



2.4.1.  კომუნიკიცია ინფორმაციის მასობრივი საშუალების გამოყენებით 

სსიპ კოლეჯს "ბლექსი" და დემოკრატიის ინსტიტუტს შორის 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 

სტუმრად გადაცემაში ეს შუადღე" კოლეჯის "ბლექსი" დირექტორი - გიორგი 

გოგიტიძე და შპს ,,ფასთ თრექ ტეკსტილეს“ ადმინისტრაციული და სოციალური 

სამსახურის ხელმძღვანელი - გიორგი ფუტკარაძე იმყოფებოდნენ პროფესიული 

მომზადების პროგრამებზე რეგისტრაციის  თაობაზე საზოგადოების ინფორმირების 

მიზნით.  

კოლეჯის  ,,ბლექსი" დირექტორი იმყოფებოდა სტუმრად გადაცემაში ,,დილის 

რადიო“ პროფესიული მომზადების პროგრამებზე მიმდინარე  რეგისტრაციის  თაობაზე. 

კოლეჯის „ბლექსი“ დირექტორის მოადგილე მაია თოიძე იმყოფებოდა სტუმრად 

გადაცემაში "კონტაქტი".პროფესიული მომზადების პროგრამებზე რეგისტრაციის 

გამოცხადების მიზნით.  

კოლეჯის ,,ბლექსი“ დირექტორი სტუმრად იმყოფებოდა გადაცემაში ,,ეს შუადღეა“ 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის არადისტანციურ 

რეჟიმში აღდგენასთან დაკავშირებით.   

კოლეჯის "ბლექსი" დირექტორის მოადგილე მაია თოიძე საქართველოს ტურიზმის 

ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ ღონისძიებაზე წარდგა მოხსენებით 

“საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება პანდემიის პერიოდში და სამომავლო 

ტენდენციები”. 

კოლეჯის დირექტორის იმყოფებოდა გადაცემაში ,,მთავარი“  პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამოწვევებთან დაკავშირებით.  

კოლეჯის დირექტორის მოადგილე იმყოფებოდა გადაცემაში "კონტაქტი" 

განათლების საკითხებთან დაკავშირებით. 

მიმდინარე წლის 12 აგვისტოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის, “საქართველოს 

ფერმერთა ასოციაციისა" და კოლეჯის "ბლექსი" თანამშრომლობით გაიმართა ერთობლივი 

ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავდა პროფესიული განათლებისა და მის ფარგლებში 

ხელმისაწვდომი, სამუშაოზე დაფუძნებული დუალური სწავლების, საგანმანათლებლო 

პროგრამების, მათზე დარეგისტრირების, კოლეჯის სამომავლო გეგმებისა და ზოგადად 

პროფესიული განათლების სისტემაში არსებული სიახლეების შესახებ ქედის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას. 

2021 წლის 26 ივლისს კოლეჯის დირექტორი, ქედის და შუახევის 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ბლექსის ფილიალების გახსნასთან და 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებით.  

კოლეჯის დირექტორმა ისაუბრა გადაცემაში    zoom განათლება 

კოლეჯის დირექტორი იმყოფებოდა სტუმრად ,,დილის რადიო“ - ში ქედის და 

შუახევის ფილიალების გახსნასთან დაკავშირებით. 

  

მტკიცებულება: კოლეჯის ოფიციალური გვერდი www.facebook,com/კოლეჯი - 

ბლექსი,  კოლეჯის ოფიციალური გვერდი blacksea.edu.ge.  



2.4.2.. კომუნიკაცია სოციალური მედიის საშუალებით 

კოლეჯის ოფიციალურ ვებ. გვერდებზე  მიმდინარეობს კოლეჯის პროფესიულ 

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა წარმატებული შემთხვევების გავრცელება 

რუბრიკით ,,წარმატებული კურსდამთავრებული“.  კოლეჯმა მოამზადა 6  სიუჟეტი ქვემოთ 

ჩამოთვლილ კურსდამთავრებულებზე:   

1. რუბრიკა წარმატებული კურსდამთავრებული - კოლეჯის „ბლექსი“ „სამკერვალო 

ნაწარმის სპეციალისტის“ პროგრამის კურსდამთავრებული - ნაი კაკაბაძე; 

2.  რუბრიკა წარმატებული კურსდამთავრებული - კოლეჯის „ბლექსი“ 

„სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის“ პროგრამის კურსდამთავრებული - ნინო აბაშიძე; 

3. რუბრიკა წარმატებული კურსდამთავრებული  - კოლეჯის „ბლექსი“ პროგრამის 

„სასტუმრო საქმისმწარმოებელი“ კურსდამთავრებული - სალომე ტარიელაძე. 

4. რუბრიკა წარმატებული კურსდამთავრებული  - კოლეჯის „ბლექსი“ 

კულინარიის ხელოვნების პროგრამის კურსდამთავრებული - ლაშა წოწონავა.  

5. რუბრიკა წარმატებული კურსდამთავრებული - კოლეჯის „ბლექსი“ „სამკერვალო 

ნაწარმის სპეციალისტის“ პროგრამის პროფესიული სტუდენტი -თინი პაქსაძე. 

 

მტკიცებულება: კოლეჯის ოფიციალური გვერდი www.facebook,com/კოლეჯი - 

ბლექსი,  კოლეჯის ოფიციალური გვერდი blacksea.edu.ge, გაზეთი ,,აჭარა“. 

 

2.5.2.პროფესიული  სტუდენტთათვის სხვადასხვა ტიპის შემეცნებითი  

ღონისძიებებში ჩართვა კარიერული უნარების განვითარების მიზნით 

კოლეჯის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით  კოლეჯი მონაწილეობას 

იღებს  სხვადასხვა ღონისძიებებში: 

1. კოლეჯმა მონაწილეობა მიიღო  განათლების მე-11 საერთაშორისო 

გამოფენაში, რომელიც ონლაინ რეჟიმში წარიმართა.  

2. 2021 წლის 17 მარტს კოლეჯმა მონაწილეობა მიიღო ინფრასტრუქტურის 

მშენებელთა ასოციაცია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების GIZ 

მხარდაჭერით, მშენებლობაში დასაქმების ონლაინ ფორუმზე, სადაც  დასაქმების მსურველ 

დარეგისტრირებულ სამშენებლო პროფესიული განათლების მქონე ან მიმდინარე 

პროგრამების სტუდენტებს საშუალება მიეცათ  ონლაინ შეხვედროდნენ  ქვეყანაში მოქმედ 

სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს და წარმოედგინოთ საკუთარი კანდიდატურა 

მათ კომპანიებში არსებულ ვაკანტურ პოზიციებზე. 

3. კოლეჯში "ბლექსი" საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

აჭარის ფილიალის მხარდაჭერით, პროფესიული სტუდენტებისათვის ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით, ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა საქართველოს შრომის კოდექსში 

განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით: 

4. 2021 წლის 15 ივნისს, კოლეჯმა  მონაწილეობა მიიღო აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოსა და განათლების განვითარების და დასაქმების 

ცენტრი, დასაქმების მხარდაჭერის სახელმწიფო სააგენტოსთან და საქართველოს გაეროს 

ასოციაციასთან თანამშრომლობით, დასაქმების ფორუმში. ფორუმში აჭარის 63 - ზე მეტმა 



კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. კოლეჯის სტუდენტებმა ჯერ გაიარეს რეგისტრაცია 

საიტზე, დაესწრნენ დასაქმების სააგენტოს მიერ მომზადებულ ტრენინგს თემაზე:  ,,როგორ 

გავიაროთ გასაუბრება და როგორ წარვადგინოთ თავი  დამსაქმებელთან“ და პირისპირ 

რეჟიმში მოახდინეს დამსაქმებლებთან გასაუბრება.  

5. 2021 წლის 16 აპრილს კოლეჯმა საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ  

დასაქმების ფორუმში.   ღონისძიება მიზანი იყო  აჭარის ა/რ მცხოვრები ჰოსპიტალითის 

მიმართულებით დასაქმების მსურველი მოქალაქეებისა და დამსაქმებლების დაკავშირება, 

დასაქმებისა და სტაჟირების ხელშეწყობა. 

6. 2021 წლის 19 მაისს, კოლეჯში "ბლექსი" სტუდენტები დაესწრნენ  ტრენინგს 

თემაზე - "სახანძრო უსაფრთხოება და ხანძართან ბრძოლა“. 

7. 2021 წლის 9 ივნისს, კოლეჯში "ბლექსი" პროფესიული სტუდენტებისა და 

მსმენელებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: "ადამიანით ვაჭრობა- (ტრეფიკინგი)" 

8. 2021 წლის 21 მაისს, "ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და 

პლატფორმების გაძლიერების (LINKS) პროექტი"-ს ფარგლებში - ა(ა)იპ "საქართველოს ღია 

საზოგადოების ფონდს", ფონდ "გაეროს ასოციაციას", ა(ა)იპ "თავისუფალ ჟურნალისტთა 

სახლს" და სსიპ კოლეჯს "ბლექსი" შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 

გაფორმდა. პროექტი ითვალისწინებს  კოლეჯის 

სტუდენტთა/მსმენელთა/კურსდამთავრებულთა დასაქმების ცოდნისა და უნარების 

განვითარებას.  

9. კოლეჯის სტუდენტებმა არასამთავრობო ორგანიზაციის  „თავისუფალ 

ჟურნალისტთა სახლი“ მიერ ორგანიზებული  ონლაინ - კურსი  გაირეს თემაზე: "ყალბი 

ინფორმაცია და დეზინფორმაცია" 

10. მიმდინარე წლის, 2021 წლის 11 ნოემბერს, პროექტის „უნარები დასაქმებისა 

და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის_SECTORs“ 

გუნდმა ევროდელეგაციის მონიტორინგის ჯგუფის წევრებს უმასპინძლა. 

11. კოლეჯში „ბლექსი“ პროფესიული სტუდენტებისათვის ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით სტუდენტებისთვის ტარდება საინფორმაციო შეხვედრა - 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“.  

12. კოლეჯში ბლექსი ,,სტუდენტთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარდა 

საინფორმაციო შეხვედრა ნარკომანიის პრევენციის მიზნით. შეხვედრები ეტაპობრივად 

ჩატარდა  2021 წლის ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტებთან. 

13. კოლეჯში მიმდინარეობს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

ჩარიცხულ,   იძულებით გადაადგილებულ პირებზე ტრანსპორტირების ხარჯების 

ანაზღაურებასთან დაკავშირებით სტუდენტებისთვის დახმარების გაწევა განაცხადის 

წარდგენასთან დაკავშირებით.   

14. 2021 წლის 12 ნოემბერს 16:00 საათზე საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს კოორდინაციით, დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის წარმომადგენლის მიერ, გაიმართა 



საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრა COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის და ვაქცინაციის 

შესახებ. 

 მტკიცებულება: კოლეჯის ოფიციალური გვერდი www.facebook,com/კოლეჯი -    

ბლექსი,  კოლეჯის ოფიციალური გვერდი blacksea.edu. ge, ფოტო მასალა. 

 

 

  შესრულების ინდიკატორები -  შესრულებულია (მტკიცებულებები 

მითითებულია). 

 

მიზანი 3. -   დასაქმების ეფექტიანობის  და კურსდამთავრებულთა მიღებული 

კომპეტენციით დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა 

ამოცანები:  

ალუმნის ფორმირების ხელშეწყობა~ 

დასაქმების ხელშეწყობა  არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების 

მოპოვების გზით 

 

  პროფესიული სტუდენტის ინფორმირება 

 

• მუდმივად მიმდინარეობს სამუშაოს მაძიებელ სტუდენტებისთვის/ 

კურსდამთავრებულებისთვის სხვადასხვა საიტების მეშვეობით მოძიებულ ვაკანსიების 

გაცნობა (jobs.ge, hr.ge, hr.cov.ge, cv.ge, hrajara.ge), საინფორმაცია დაფაზე და კოლეჯის 

ოფიციალური გვერდზე www.facebook,com/კოლეჯი - ბლექსი, კოლეჯის ოფიციალური 

გვერდზე ახლდება ვაკანსიები;  

• სამუშოს მაძიებელ სტუდენტებისთვის/ კურსდამთავრებულებისთვის ხდება 

ინფორმაციის მიწოდება მათი დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ, დაკავშირება მათთან 

დამსაქმებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე და საკონტაქტო ინფორმაციის გადაგზავნა, 

(პერსონალური მონაცემების დაცვის მექანიზმი შემუშავებულია);  

• სტუდენტებისათვის დახმარების გაწევა   სს ,,ენერგო - პრო - ჯორჯიას“ მიერ 

ორგანიზებული ღია კონკურსში - სტიპენდიის დაფინანსებაზე. 

• სასწავლებელში ჩარიცხული კოლეჯის სტუდენტებისთვის, მათ შორის 

დუალურ პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის კონსულტაციების 

გაწევა პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმარების შესახებ. (cv, 

სამოტივაციო წერილი, სამუშაოს მოძიებისა და დასაქმების საკითხებში დახმარების 

გაწევა);  

• კოლეჯში პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების, ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით ტარდება გაცნობითი შეხვედრები სტუდენტთა, მსმენელთა, 

კურსდამთავრებულთა კარიერული მხარდაჭერის სერვისების შესახებ.  

• სამუშაოს მაძიებელი სტუდენტის/ კურსდამთავრებულის და პოტენციური 

დამსაქმებლების შეხვედრის ორგანიზებაში აქტიური მონაწილეობა;  

• დასაქმების ფორუმში კურსდამთავრებულთათვის დახმარების გაწევა; 



• ასევე კოლეჯში ყოველწლიურად მიმდინარეობს კვლევები: 

კურსდამთავრებულთა  კვლევა  კოლეჯის მიერ შემუშავებული კითხვარების მიხედვით, 

რომლის  შედეგად შეგროვებული მონაცემებით შესაძლებელი ხდება  კოლეჯში არსებული 

მდგომარეობის,  სწავლა/სწავლების ხარისხის,  მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.  

მტკიცებულება: კოლეჯის ოფიციალური გვერდი www.facebook,com/კოლეჯი - 

ბლექსი,  კოლეჯის ოფიციალური გვერდი blacksea.edu.ge, ფოტო მასალა, საინფორმაციო 

დაფა, კურსდამთავრებულთა  კვლევის კითხვარი, ანგარიში. 

სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დასაქმების მონიტორინგი 

 

   LinkedIn -ზე ბლექსის/ ბლექსელების  პროფილის  შექმნა და პრეზენტაციის 

ორგანიზება სტუდენტებთან/ მსმენელებთან/ კურსდამთავრებულებთან და 

დამსაქმებლებთან 

 

2021 წელს შეიქმნა ,, LinkedIn -ზე ბლექსის/ ბლექსელების  პროფილი. 2021 წლის 15 

ნოემბრიდან დაიწყო 2021 წლის ჩარიცხულ სტუდენტებთან გაცნობითი ხასიათის 

შეხვედრები, მომზადდა პრეზენტაცია linkedin – ზე რეგისტრაციასთან, linkedin - 

პროფილის განთავსების რჩევებთან და linkedin - დან სარგებელის მიღებასთან 

დაკავშირებით. ამ ეტაპზე linkedin - ზე დარეგისტრირებულია 150 - ზე მეტი 

სტუდენტი/მსმენელი და კურსდამთავრებული. შეხვედრები გაგრძელდება მომავალშიც.  

მტკიცებულება: სამუშაო ჯგუფის მიერ წარმოებული გრაფიკი. 

 

 

   პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე   2021 წლის მიღება  

 

2021 წლის მიღებაზე კოლეჯში მისაღები ადგილი იყო 233 სტუდენტი. სსიპ 

კოლეჯში ,,ბლექსი“ პირველადი რეგისტრაციით დარეგისტრირდა 514 რეგისტრანტი. 

მეორადი რეგისტრაციით 35 რეგისტრანტი.  2021 წელს კოლეჯში ჩაირიცხა 218 

პროფესიული სტუდენტი. მათ შორის ქედის მისამართზე  - 11 პროფესიული სტუდენტი, 

ხოლო შუახევის მისამართზე - 44 პროფესიული სტუდენტი. 

პროფესიულ სტუდენტთა საშემოდგომო მიღებისათვის მომზადდა საინფორმაციო 

და ვიდეო  მასალა:  სარეკლამო რგოლი და ბუკლეტები. კოლეჯის facebook - გვერდზე 

განთავსდა თითოეული სპეციალობის შესახებ პრეზენტაციები,  ყოველდღიურად 

მიმდინარეობდა ონლაინ ან პირისპირ რეჟიმში კონსულტაცია სწავლის მსურველთათვის 

პროფესიის არჩევის საკითხებზე,   პროფესიული პროგრამების, სასწავლო პროცესის, 

რეგისტრაციის დაწყების, ჩარიცხვის წესის,  ჩარიცხვაში ცვლილებების შეტანის,  

ჩასაბარებელი ტესტის, ტესტირების, მოტივაციური გასაუბრების, საგამოცდო ბარათების,  

ტესტის შედეგების, ჩასარიცხი აპლიკანტების სიის, მეორადი რეგისტრაციის, ვაკანტური 

ადგილების, წარსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალის შესახებ.   

მტკიცებულება: კოლეჯის ოფიციალური გვერდი www.facebook,com/კოლეჯი - 

ბლექსი,  კოლეჯის ოფიციალური გვერდი blacksea.edu.ge, ფოტო მასალა, 



 

ამოცანა -  დასაქმების ხელშეწყობა  არაფორმალური განათლების აღიარების 

უფლების მოპოვების გზით 

 კოლეჯმა მოიპოვა არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების მოპოვების 

მიზნით და გადაწყვეტილების მოლოდინშია.  

 

  შესრულების ინდიკატორები -  შესრულებულია (მტკიცებულებები 

მითითებულია). 

მიზანი 4.   ხარისხიანი  სწავლების უზრუნველყოფა თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სასწავლო გარემოში   (მატერიალური რესურსების 

განვითარება)   

ამოცანები: 

4.1 შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროგრამების დამატების მიზნით  პროგრამის 

შესაბამისი მატერიალური  რესურსით უზრუნველყოფა (კოლეჯის იურიდიულ 

მისამართზე) 

4.2 შუახევის მუნიციპალიტეტში კოლეჯის შენობის განსახორციელებელი 

პროგრამების  შესაბამისი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა 

4.3 ქედის  მუნიციპალიტეტში კოლეჯის შენობის განსახორციელებელი 

პროგრამების  შესაბამისი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა 

4.4.  პროგრამების შესაბამისი სასწავლო რესურსების განვითარება 

 

სამოქმედო გეგმის მეოთხე მიზანთან დაკავშირებით კოლეჯის ამოცანები 

ძირითადად დაკავშირებული იყო ქედისა და შუახევის მისამართებზე პროგრამების  

მატერიალურ - ტექნიკური ბაზებით უზრუნველყოფასთან, ასევე, პროგრამების 

დამატებასა და პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის გაზრდის საჭიროებით 

აუცილებელ მატერიალურ უზრუნველყოფასთან, რაც სრულად იქნა შესრულებული. ასევე, 

ქედისა და შუახევის მისამართებზე პროგრამებისათვის სასწავლო რესურსი სრულად 

გაციფრულდა და კოვიდ პანდემიიდან გამომდინარე დაწესებულებამ დაიწყო უკვე 

არსებული პროგრამების მატერიალურად არსებული სასწავლო რესურსის გაციფრულება. 

2021 წელს გაციფრულდა სასწავლო რესურსის 35%. 

  შესრულების ინდიკატორები -  შესრულებულია  

 

მიზანი 5. ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფა მაღალი კვალიფიკაციის მქონე 

პროგრამების განმახორციელებელი პირებით  ( ადამიანური კაპიტალის განვითარება) 

ამოცანები: 

5.1  მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსის მოზიდვა 

5.2 პერსონალის განვითარება საჭიროებათა შესაბამისად 

 

 



სსიპ კოლეჯში ,,ბლექსი“ მოქმედი დოკუმენტის - „ადამიანური რესურსების 

მართვა და განვითარება“ მიხედვით პერსონალის შერჩევა  ხორციელდება კოლეჯის მიერ 

თითოეული თანამდებობისთვის შემუშავებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნის 

გათვალისწინებით. ქედა-შუახევის პროგრამებზე მასწავლებლები შერჩეული იქნა 

კონკურსის წესით. პროფესიული განათლების მასწავლებლის შერჩევის შემთხვევაში 

გათვალისწინებული იქნა მისაღწევი სწავლის შედეგების შესაბამისი კომპეტენციის 

არსებობა.  

2021 წელს ზოგად მოდულებზე პროგრამის განხორციელების მიზნით კოლეჯმა 

გამოაცხადა მასწავლებელთა კონკურსი და ამ გზით მოხდა მათი შერჩევა. ყველა 

მათგანთან გაფორმდა წინარე ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით კოლეჯი და პროგრამის 

განმახორციელებლები იღებენ ვალდებულებას ერთი მხრივ, სწავლებასა და შეფასებაში 

ტრენინგების ორგანიზების, ხოლო მეორე მხრივ, პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების ჩართულობასთან დაკავშირებით.  შესაბამისად, 2021 წლის მაისის თვეში 

ქედა-შუახევის ყველა პროფესიული მასწავლებლისათვის კოლეჯის ორგანიზებით 

ჩატარდა ტრენინგები შემდეგ თემებზე:  

,,ეფექტური სწავლების მეთოდები პროფესიულ განათლებაში“; 

,,კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება პროფესიულ განათლებაში“. 

მეფუტკრე მასწავლებლებისა და ინსტრუქტორებისათვის კი 2021 წლის მაისის 

თვეში ასევე, ჩატარდა პრაქტიკული სწავლება, დარგის მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტის, მეფუტკრეობის სახელმძღვანელოს ავტორის გოგია მაძღარაშვილის მიერ, 

რომელმაც 2020 წელს მეფუტკრე - მასწავლებლობის კანდიდატებისათვის თეორიული 

სწავლებაც უზრუნველყო.  

კოლეჯის მიერ აგრარული მიმართულების კადრების მომზადება ხორციელდება 

,,გაეროს განვითარების პროგრამის“ (UNDP) პროექტის ,,საქართველოში სოფლის 

მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის (VET) 

სისტემის მოდერნიზაცია ( VET – ის მე-2 ეტაპი)“ ფარგლებში.  

საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით - გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) და გერმანიის სამრეწველო პალატის კომპანია 

VELDPLUS ,,შემდუღებელი აპარატის სიმულატორით“ სწავლებაზე კადრების 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩატარდა ტრენინგი ,,Augmented – Reality – Welding”, 

რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ პროგრამის პოტენციური განმახორციელებლები, 

რომლებზეც მათ მიერ გაცემული იქნა „შედუღების დამატებითი რეალური პროგრამის 

ცოდნის“ დამადასტურებელი სერტიფიკატი. 

იმის გათვალისწინებით, რომ ქედა/შუახევის მისამართების პროგრამები ახალი 

გამოწვევაა კოლეჯისათვის და ამ მიმართულებით შერჩეულია ახალი მასწავლებლები, 

ჩატარებული ტრენინგების გარდა განხორციელდა ინდივიდუალური ტრენინგები 

სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და დარგის შესაბამისი ტექნოლოგიების 

გამოყენების მიმართულებით.  

ასევე, პირველად გადაუდებელ დახმარებაში გადამზადდნენ კოლეჯის 

მისამართების მედდების (3 მედდა) და პროგრამების განმახორციელებლები (7), 

მეფუტკრეობის პროგრამის ინსტრუქტორები.  



 ასევე, 2021 წლის ბოლოს აჭარის ა/ რ მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში 44 

პროფესიული განათლების მასწავლებელმა და სასწავლო პროცესზე პასუხისმგებელმა 

პირებმა  გაიარე  შემდეგი ტრენინგები:  

➢ მოდული - სწავლების თანამედროვე მეთოდები პროფესიულ განათლებაში; 

➢ მოდული - კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება; 

➢ მოდული -  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება; 

ტრენინგები  ჩატარდა  ,,თეგეტა აკადემიის“ მიერ. 

კოლეჯი ყოველწლიურად მუშაობს ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების  

გაუმჯობესებაზე. შემუშავდა მოცულობითი რეგულაციები, მათ შორის, გადაიხედა 

ვერიფიკაციის მექანიზმი და პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების ინსტრუქცია. განახლდა 

გამოკითხვის ფორმები, მეცადინეობის ანალიზის ფორმა და შექმნილია პირობები 

ხარისხის კულტურის დანერგვისა და მისი უწყვეტი განვითარებისათვის. 

კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის მიერ მიმდინარე წლის აპრილ-ივნისში 

ჩატარდა გამოკითხვები პროფესიული განათლების, მათ შორის ინტეგრირებული 

სწავლების პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან  

 ა). სწავლებისა და შეფასების მეთოდების მეთოდების საჭიროებების შესახებ; 

 ბ). გამოკითხვა დისტანციური სწავლების პროცესის კვლევის კითხვარით 

პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის; 

გ).ორგანიზებულ იქნა კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა, 

ადმინისტრაციული პერსაონალის თვითშეფასება და საჭიროებათა კვლევა. 

გამოკითხვების შედეგებმა, თვითშეფასების და საჭიროებათა კვლევების ანალიზმა 

აჩვენა, რომ მიუხედავად ცალკეულ ტრენინგებში მონაწილეობისა პროფესიული 

განათლების მასწავლებლების გარკეული ნაწილი თვლის, რომ საჭიროებს დამატებით 

ტრენინგებს სწავლების და შეფასების მეთოდებში.  

 

 


