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რესურ

სი 

1. მიზანი -   პროფესიული პროგრამების მუდმივი განვითარება ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სწავლის მსურველთა დაფარვისა და 

სწავლების ეფექტიანობის ზრდა 

 

 

 

1.1 

 

 ამოცანა - კოლეჯის პროფილის შესაბამისად, შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი 

პროფესიული  მომზადებისა ან/და პროფესიული გადამზადების პროგრამების  

დამატება ( ბათუმის მისამართზე) 

             

1.1.1 აქტივობა     -  კონდიტერიის მოდულური პროგრამის საფუძველზე პროფესიული 

მომზადების პროგრამის შემუშავება 

ინდიკატორი -   სახეზეა სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული პროგრამა 

პასუხისმგებლობა -   ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი 

შემსრულებლები:   სამუშაო ჯგუფი, მათ შორის,  პროგრამის განმახორციელებლები 

               

1.1.2 აქტივობა - განაცხადის  მომზადება და წარდგენა  -  კონდიტერიის მოდულური 

პროგრამის საფუძველზე შემუშავებული  პროფესიული მომზადების პროგრამის  

დადასტურების მიზნით 

ინდიკატორი -  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  

გადაწყვეტილება პროგრამის დადასტურების თაობაზე 

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები:  ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტი, იურისტი, ბუღალტერი, საქმისმწარმოებელი. 

              ფინანს

ური 

რესურ

სი- 

175 

ლარი 

 1.1.3 აქტივობა - სამშენებლო მიმართულებით იმ პროფესიული 

მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების გადახედვა/განახლება 

რომელთაც 2022 წლის 23 აპრილს ეწურებათ განხორციელების ვადა, შრომის 
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ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად 

ინდიკატორი -   სახეზეა სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული 

პროგრამა/პროგრამები ( მინიმუმ 2 პროგრამა) 

პასუხისმგებლობა -   ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი 

შემსრულებლები:   სამუშაო ჯგუფები, მათ შორის,  პროგრამის 

განმახორციელებლები, პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები  

1.1.4 აქტივობა - განაცხადების  მომზადება და წარდგენა  -  მშენებლობის 

მიმართულებით განახლებული  პროფესიული მომზადების პროგრამების  

დადასტურების მიზნით 

ინდიკატორი -  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  

გადაწყვეტილება მინიმუმ ორი პროგრამის დადასტურების თაობაზე 

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები:  ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტი, იურისტი, ბუღალტერი, საქმისმწარმოებელი 

            ფინანს

ური 

რესურ

სი- 

350 

ლარი 

 1. 2 ამოცანა -  მაღალმთიან აჭარაში პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის  

გაზრდა პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების  საშუალებით 

             

1.2.1 აქტივობა     -   აგრარული მიმართულებით პროფესიული მომზადების 

პროგრამების:  ,,მევენახეობა აჭარის მაღალმთან რეგიონში“  და ,,ღვინის 

ტექნოლოგიური დამუშავება“ შემუშავება  

ინდიკატორი -   სახეზეა სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული პროგრამები 

პასუხისმგებლობა -   პარტნიორი ორგანიზაცია 

ჩართული მხარე -    სამუშაო ჯგუფი, მათ შორის, ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორი,  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი ქედის 

მისამართზე, პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები,  პროგრამის 

განმახორციელებლები 

              

პროგრამ

ა 

შემუშავ

დება 

UNDP - 

ის 

პროექტი

ს 

ფარგლებ

ში ა/ო 

,,დემოკრ

ატიის 

ინსტიტუ

ტის“ 

მხარდაჭ
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ერით  

1.2.2 აქტივობა - განაცხადის  მომზადება და წარდგენა  -   აგრარული მიმართულების 

პროფესიული მომზადების პროგრამების: ,,მევენახეობა აჭარის მაღალმთიან 

რეგიონში“  და ,,ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება“   უფლების მოპოვების გზით 

დამატების მიზნით ( ქედის მისამართზე) 

ინდიკატორი -  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  

გადაწყვეტილება პროგრამების   განხორციელებაზე უფლების მინიჭების თაობაზე  

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები:  ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტი, იურისტი,  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერი ქედის მისამართზე, ბუღალტერი, საქმისმწარმოებელი 

              

ფინანს

ური 

რესურ

სი - 

1630 

ლარი 

1.2.3 აქტივობა     -   ტურიზმის მიმართულებით პროფესიული მომზადების 

პროგრამების: ,,მომსახურების სერვისი ღვინის მარანში“ და ,,საოჯახო სასტუმროს 

მომსახურების სერვისი“  შემუშავება  

ინდიკატორი -   სახეზეა სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული პროგრამები 

პასუხისმგებლობა -   ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი 

შემსრულებლები:   სამუშაო ჯგუფი, მათ შორის, ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორი, სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი ქედის 

მისამართზე, პროგრამის განმახორციელებლები 

               

1.2.4 აქტივობა - განაცხადის  მომზადება და წარდგენა  -ტურიზმის მიმართულებით 

პროფესიული მომზადების პროგრამების: ,,მომსახურების სერვისი ღვინის მარანში“ 

და ,,საოჯახო სასტუმროს მომსახურების სერვისი“  უფლების მოპოვების გზით 

დამატების მიზნით ( ქედის მისამართზე) 

ინდიკატორი -  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  

გადაწყვეტილება პროგრამების   განხორციელებაზე უფლების მინიჭების თაობაზე  

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

              

ფინანს

ური 

რესურ

სი - 

1630 

ლარი 
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შემსრულებლები:  ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტი, იურისტი,  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერი ქედის მისამართზე, ბუღალტერი, საქმისმწარმოებელი 

 1.2.5 აქტივობა     -    პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სურსათის უვნებლობა“ 

შემუშავება  

ინდიკატორი -   სახეზეა სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული პროგრამა 

პასუხისმგებლობა -   ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი 

შემსრულებლები:   სამუშაო ჯგუფი, მათ შორის, ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორი, სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი ქედის 

მისამართზე, პარტნიორი ორგანიზაციის (დამკვეთი) წარმომადგენელი,  პროგრამის 

განმახორციელებლები 

             

 1.2 6 აქტივობა - განაცხადის  მომზადება და წარდგენა პროფესიული მომზადების 

პროგრამის - ,,სურსათის უვნებლობა“   უფლების მოპოვების გზით დამატების 

მიზნით ( ქედის მისამართზე) 

ინდიკატორი -  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  

გადაწყვეტილება პროგრამის   განხორციელებაზე უფლების მინიჭების თაობაზე  

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები:  ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტი, იურისტი,  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერი ქედის მისამართზე, ბუღალტერი, საქმისმწარმოებელი 

             

ფინანს

ური 

რესურ

სი - 

815 

ლარი 

 1.2 7 აქტივობა     -    პროფესიული მომზადების პროგრამის  ,,კულინარია“ შემუშავება  

ინდიკატორი -   სახეზეა სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული პროგრამა 

პასუხისმგებლობა -   ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი 

შემსრულებლები:   სამუშაო ჯგუფი, მათ შორის, ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორი, სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი 

შუახევის მისამართზე,  პროგრამის განმახორციელებლები 
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 1.2.8 აქტივობა - განაცხადის  მომზადება და წარდგენა პროფესიული მომზადების 

პროგრამის - ,,კულინარია“   უფლების მოპოვების გზით დამატების მიზნით 

(შუახევის  მისამართზე) 

ინდიკატორი -  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  

გადაწყვეტილება პროგრამის   განხორციელებაზე უფლების მინიჭების თაობაზე  

 

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები:  ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტი, იურისტი, სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერი შუახევის მისამართზე,  ბუღალტერი, საქმისმწარმოებელი 

            ფინანს

ური 

რესურ

სი - 

815 

ლარი 

 1.2.9 აქტივობა     -    ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა შუახევის მისამართზე - 

პროფესიული მომზადების პროგრამების: ,,ხელით ელექტრორკალური შედუღება“ 

და ,,ლითონების შედუღება ინერტულ აირში“ დამატების მიზნით GIZ მიერ 

მომზადებული პროგრამების ანალიზი  

ინდიკატორი -   სახეზეა სამუშაო ჯგუფის მიერ გაანალიზებული  პროგრამები 

პასუხისმგებლობა -   ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი 

შემსრულებლები:   სამუშაო ჯგუფი, მათ შორის, ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორი, სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი 

შუახევის  მისამართზე, პროგრამის განმახორციელებლები 

             

 

1.2.10 

აქტივობა - განაცხადის  მომზადება და წარდგენა პროფესიული მომზადების 

პროგრამების: ,,ხელით ელექტრორკალური შედუღება“ და ,,ლითონების შედუღება 

ინერტულ აირში“   უფლების მოპოვების გზით დამატების მიზნით  

(შუახევის  მისამართზე) 

ინდიკატორი -  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  

გადაწყვეტილება პროგრამის   განხორციელებაზე უფლების მინიჭების თაობაზე  

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები:  ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტი, იურისტი, სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

            ფინანს

ური 

რესურ

სი - 

1630  

ლარი 
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მენეჯერი შუახევის მისამართზე,  ბუღალტერი, საქმისმწარმოებელი 

1. 3.  ამოცანა - ქედისა და შუახევის  მისამართებზე ზრდასრულთა განათლების 

სისტემის დანერგვა 

             

 1.3.1   აქტივობა - ქედის მისამართზე   პროფესიული მომზადების პროგრამების 

განხორციელება  

 ინდიკატორი -  მინიმუმ 3 პროგრამის განხორციელება; მინიმუმ  

  30  კურსდამთავრებული 

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები:  პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, 

სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი ქედის მისამართზე, 

სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის სპეციალისტი. 

            მიზნო

ბრივი 

პროგრ

ამული 

დაფინა

ნსების 

მოპოვე

ბით 

 1.3.2 აქტივობა - შუახევის მისამართზე   პროფესიული მომზადების პროგრამების 

განხორციელება  

 ინდიკატორი -  მინიმუმ  2  პროგრამის განხორციელება; მინიმუმ  

 20  კურსდამთავრებული 

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები:  პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, 

სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი შუახევის მისამართზე,  

სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მხარდაჭერის სპეციალისტი. 

            მიზნო

ბრივი 

პროგრ

ამული 

დაფინა

ნსების 

მოპოვე

ბით 

1.4  ამოცანა  - დუალური პროგრამების განვითარება              

1.4.1 აქტივობა - ტურიზმის მიმართულების დუალური პროგრამების განვითარება 

ინდიკატორი - გაუმჯობესებულია 3 დუალური პროგრამა (კულინარიის ხელოვნება, 

სასტუმრო მომსახურება და სარესტორნო მომსახურება). 

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები - ხარისხის მართვის მენეჯერი, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, პროგრამის ხელმძღვანელები, 
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განმახორციელებლები, პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები 

1.4.2 აქტივობა - მშენებლობის   და ინჟინერიის მიმართულებით პროგრამების 

განვითარება 

ინდიკატორი - გაუმჯობესებულია  2 პროგრამა (ელექტროობა; საავტომობილო  

გზების მშენებლობა) 

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები - ხარისხის მართვის მენეჯერი, ხარისხის უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, პროგრამის ხელმძღვანელები, 

განმახორციელებლები, პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები 

             

 1.5  ამოცანა -  კურდამთავრებულთა რაოდენობის გაზრდა შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების შესაბამისად 

             

1.5.1  აქტივობა -  პროფესიულ სტუდენტთა მისაღები ადგილების გაზრდა 2021 

 წელთა  შედარებით მინიმუმ 20 %-ით 

ინდიკატორი -   ჩარიცხულია მინიმუმ  280 პროფესიული სტუდენტი 

პასუხისმგელობა -  დირექტორის მოადგილე 

 შემსრულებლები -  2022 წლის მიმღები კომისია 

              

 1.5.2 აქტივობა -   მსმენელების რაოდენობის გაზრდა მინიმუმ 50%-ით 

ინდიკატორი -   პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამები გაიარა 

მინიმუმ 200  პირმა 

პასუხისმგელობა -  დირექტორის მოადგილე 

 შემსრულებლები -   ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი და 

ადმინისტრაციის წევრები,  
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N აღწერა 
 

I 

 

II 

 

I

I

I 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XI

I 

   

რესურ

სი 

2. მიზანი - კოლეჯის ცნობადობის  გაზრდა კომუნიკაციის დივერსიფიცირებული გზებით, პროფესიული სტუდენტებისა და 

მსმენელების რაოდენობის გაზრდა 

 

 2.1 ამოცანა -  პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია               

2.1 1 აქტივობა -  შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან  (პირისპირ ან/და  

დისტანციური პლატფორმების გამოყენებით) 

ინდიკატორი -  ინფორმაცია მიეწოდა მინიმუმ 500 მოსწავლეს 

პასუხისმგებლობა    -  პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 

შემსრულებელი/ ჩართული პირები: სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერები შუახევისა და ქედის მისამართებზე, სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერების ასისტენტები;  PR მენეჯერი; 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი 

             

2.1.2 აქტივობა -  გასვლითი  შეხვედრები  ზემო აჭარის    თემებში 

ინდიკატორი -  ინფორმაცია მიეწოდა მინიმუმ 200 დაინტერესებულ პირს  

პასუხისმგებლობა    -  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების 

მენეჯერები 

შემსრულებელი/ ჩართული პირები: სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერების ასისტენტები;  PR მენეჯერი 

             

 2.1.3 აქტივობა-   შეხვედრები  პოტენციურ პარტნიორ ორგანიზაციებთან  

ინდიკატორი -  მინიმუმ 10 შეხვედრის ორგანიზება/ჩართულობა 
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პასუხისმგებლობა -  დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებლები: პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი; 

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, სასწავლო და 

ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერები შუახევისა და ქედის 

მისამართებზე,  პროგრამების ხელმძღვანელები 

2.2  ამოცანა - კონკრეტულ პროფესიათა პოპულარიზაცია პროფესიული 

სტუდენტის /მსმენელის მოზიდვის მიზნით 

             

 2.2.1 ღონისძიება:  პროფესიული მომზადების პროგრამების: ,,მევენახეობა აჭარის  

მაღალმთიან რეგიონში“ და ,,ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება“ 

პოპულარიზაციისათვის  სარეკლამო ვიდეორგოლის მომზადება და 

განთავსება მედიაში 

ინდიკატორი: ვიდეორგოლის მეშვეობით მოზიდული მსმენელების  

რაოდენობა 

პასუხისმგებლობა: დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებელი/ ჩართული პირები: PR მენეჯერი 

              ა/ ო 

,,დემოკ

რატიის 

ინსტი

ტუტი“ 

მხარდა

ჭერით 

2.2. 2 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 

მენეჯერი; ფინანსური მენეჯერი 

              

  

 2.2.3 აქტივობა - კომუნიკაცია სოციალური მედიის მეშვეობით 

ინდიკატორი : მოხდება სულ მცირე 10  კურსდამთავრებულის/სტუდენტის  

წარმატების შემთხვევის გავრცელება სოციალურ მედიაში 

პასუხისმგებლობა:  პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 

შემსრულებელი:  პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, PR- 

მენეჯერი 
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 2.2 4 აქტივობა -  გამოფენებში მონაწილეობა 

ინდიკატორი :  მინიმუმ 4 ღონისძიებაში მონაწილეობა 

პასუხისმგებლობა:  პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 

შემსრულებელი:  პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, PR- 

მენეჯერი 

             

საბიუ

ჯეტო 

რესურ

სი - 14 

000 

 2. 3 ამოცანა - ექსტრაკურუკულური აქტივობების დანერგვა/მხარდაჭერა              

2.3.1 აქტივობა -  კოლეჯში  ახალგაზრდული კლუბის ჩამოყალიბება 

ინდიკატორი :   ჩამოყალიბებულია კლუბი და კოლეჯში დანერგილია მისი 

ფუნქციონირების კულტურა 

პასუხისმგებლობა:  პარტნიორი ორგანიზაცია 

შემსრულებელი:   ახალგაზრდული მუშაკები 

             UNDP 

- ის 

პროექ

ტით; 

,,ა/ო 

,,მზიან

ი 

სახლის

“ 

მხარდა

ჭერით 

2.3.2 აქტივობა -  პროფესიულ  სტუდენტთათვის სხვადასხვა ტიპის  

ღონისძიებების ორგანიზება მათი კარიერული განვითარების თვალსაზრისით 

ინდიკატორი  - განხორციელდა მინიმუმ  10 საინფორმაციო ტიპის შეხვედრა 

პასუხისმგებლობა:  პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი; 

შემსრულებელი:  პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, PR- 

მენეჯერი, სტუდენტთა მხარდაჭერის სპეციალისტი 

             

 2.3.3 აქტივობა -  პროფესიულ  სტუდენტთათვის სხვადასხვა ტიპის 

არაფორმალური ტიპის  შემეცნებითი ღონისძიების  ორგანიზება 

ინდიკატორი  - განხორციელდა მინიმუმ  8 საინფორმაციო ტიპის ღონისძიება 
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პასუხისმგებლობა:   PR- მენეჯერი 

შემსრულებელი: PR- მენეჯერი პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მენეჯერი, სტუდენტთა მხარდაჭერის სპეციალისტი 

 2.3.4 აქტივობა - პროფესიულ სტუდენტთა სასწავლო- შემოქმედებითი 

კონფერენციის ჩატარება 

ინდიკატორი  - უზრუნველყოფილია კონფერენციის ჩატარება 

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებელი - ადმინისტრაცია, პროგრამის ხელმძღვანელები, 

პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

            საბიუ

ჯეტო 

რესურ

სი - 

4900 

ლარი 

2.3.5 აქტივობა -  სპორტული შეჯიბრებების  ჩატარება 

ინდიკატორი - ჩატარებულია სპორტული ღონისძიებები  

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებელი -   პასუხისმგებელი პირი (აუთსორსინგი) 

ჩართული მხარე - სტუდენტთა მხარდაჭერის სპეციალისტი 

            საბიუ

ჯეტო 

რესურ

სი - 

1000 

ლარი 

2.3.6  აქტივობა - სამრეწველო  ინოვაციების ლაბორატორიის ფუნციონირების 

განახლება და  არაფორმალური აქტივობების ფარგლებში მისი გამოყენება 

ინდიკატორი - ლაბორატორია ფუნქციონირებს და  

გამოყენებულია სტუდენტური აქტივობებისათის 

პასუხისმგებლობა - დირექტორი  

შემსრულებელი -   ლაბორატორიის კოორდინატორი 

ჩართული მხარე - სტუდენტთა მხარდაჭერის სპეციალისტი, ახალგაზრდული 

მუშაკები 
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N აღწერა 
 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

   

რესურ

სი 

3. მიზანი -   დასაქმების ეფექტიანობის  და კურსდამთავრებულთა მიღებული კომპეტენციით დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა  

3.2   

ამოცანა  - ალუმნის ფუნქციონირების მხარდაჭერა 

             

 3.2.1.  

აქტივობა -  LinkedIn -ზე ბლექსის/ბლექსელების  პრეზენტაციის  ორგანიზება 

2021 წლის მიღების სტუდენტებთან  და ახალ კურსდამთავრებულებთან 

ინდიკატორი -  LinkedIn -ზე დარეგისტრირებულია მინიმუმ 100 ბლექსელი 

პასუხისმგებლობა -  პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 

შემსრულებელი - პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 

ჩართული მხარე -  ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, დუალური 

პროგრამების კოორდინატორი,  ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტი, პროგრამის ხელმძღვანელები, ქსელების ადმინისტრატორი, 

PR მენეჯერი 

             

 3.3   ამოცანა - დასაქმების ხელშეწყობა  არაფორმალური განათლების აღიარების 

გზით 

             

3.3.1  აქტივობა -  არაფორმალური განათლების აღიარების დანერგვის 

მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება 

ინდიკატორი - განხორციელდა მინიმუმ 20 პირის არაფორმალური 

განათლების აღიარება  

პასუხისმგებლობა -  დირექტორის მოადგილე 

 შემსრულებელი - რეესტრის წარმოების სპეციალისტი, იურისტი, 

არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტები. 

              

 

   

მხარდა

ჭერა - 

eqe; 

emis. 
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3.4   ამოცანა -  პარტნიორი დამსაქმებლების ბაზის გაფართოება              

3.4.1 აქტივობა - სამშენებლო მიმართულებით დუალურ პროგრამებში ჩართული 

პარტნიორთა ბაზის გაფართოება 

 ინდიკატორი - მინიმუმ 2 პარტნიორით გაზრდილია პარტნიორთა ბაზა  

პასუხისმგებლობა -  დირექტორის მოადგილე 

 შემსრულებელი -დუალური პროგრამების კოორდინატორი, პროგრამის 

ხელმძღვანელები, რეესტრს წარმოების სპეციალისტი, იურისტი 

             

 3.4.2 აქტივობა -  პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამებში 

ჩართულ პარტნიორთა ბაზის გაფართოება 

ინდიკატორი -  პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების 

განხორციელებაში დაემატა მინიმუმ 10 პარტნიორი 

პასუხისმგებლობა -  დირექტორის მოადგილე 

 შემსრულებელი - ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი, რეესტრის 

წარმოების სპეციალისტი, იურისტი 
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I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 
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4. მიზანი - ხარისხიანი  სწაავლების უზრუნველყოფა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სასწავლო გარემოში  

 (მატერიალური რესურსების განვითარება)      

 

4.1. 
ამოცანა - ქედისა მისამართზე აგრარული მიმართულებით პროფესიული 

მომზადების პროგრამების დამატების მიზნით  პროგრამის შესაბამისი 

მატერიალური  რესურსით უზრუნველყოფა  

             

4.1.1 
 აქტივობა -   პროფესიული მომზადების პროგრამის,, ღვინის ტექნოლოგიური 

დამუშავება“  ლაბორატორიის   აღჭურვა 

ინდიკატორი   -  აღჭურვილობა შეძენილია 

პასუხისმგებლობა -  პარტნიორი ორგანიზაცია 

ჩართული მხარე - სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერი 

ქედის მისამართზე, მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

              ა/ო 

,,დემოკრატიის“ 

ინსტიტუტთან“ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულების 

ფარგლებში 

4.2  
ამოცანა - შუახევის მისამართზე განსახორციელებელი პროფესიული 

მომზადების პროგრამების  შესაბამისი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა 

             

4.2.1. 
აქტივობა    -  კულინარიის  ლაბორატორიის  აღჭურვა შუახევის მისამართზე 

ინდიკატორი -   აღჭურვილობა შეძენილია 

პასუხისმგებლობა -   ფინანსური მენეჯერი 

შემსრულებლები: შესყიდვების სპეციალისტი, ბუღალტერი; ლოჯისტიკის 

მენეჯერი, მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის სპეციალისტი 

               ფინანსური 

რესურსი -  

ESIDA 

  ( 47 000 

ლარი) 

4.3 ამოცანა - სარესტორნო მომსახურების პროგრამის სასწავლო გარემოს 

გაუმჯობესება 

              

 4.3.1 აქტივობა - სარესტორნო მომსახურების დუალური პროგრამის  C სასწავლო 

გარემოს განახლება და აღჭურვილობის შეძენა 

ინდიკატორი - განახლებულია გარემო და შეძენილია აღჭურვილობა 

 

               

 საბიუჯეტო 

რესურსი 

  ( 4900 



 

 

პასუხისმგებლობა -   ფინანსური მენეჯერი 

შემსრულებლები: შესყიდვების სპეციალისტი, ბუღალტერი; ლოჯისტიკის 

მენეჯერი, მატერალური რესურსების უზრუნველყოფის სპეციალისტი,  

 

ლარი) 

4.4  ამოცანა - პროგრამების შესაბამისი სასწავლო რესურსების განვითარება              

4.4.1  აქტივობა -  პროგრამების სასწავლო რესურსების გაციფრულება  

ინდიკატორი -     წლის ბოლომდე გაციფრულებულია  პროგრამების სასწავლო 

რესურსების  მინიმუმ 50% 

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებელი -   ბიბლიოთეკარი/არქივარიუსი 

               

 4.5  ამოცანა - პროგრამების თანამედროვე ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა              

 4.5.1  აქტივობა - - პროგრამების განსახორციელებლად   აუცილებელი 

საპრეზენტაციო ტექნიკის  ჩანაცვლება 

ინდიკატორი - ყველა პროგრამისათვის შეძენილია ერთი პროექტორი 

პასუხისმგებლობა - ფინანსური მენეჯერი 

შემსრულებელი - შესყიდვების სპეციალისტი, ბუღალტერი 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N აღწერა 
 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

   

რესურსი 

 

 

 

5  მიზანი - ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფა მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პროგრამების განმახორციელებელი პირებით 

 ( ადამიანური კაპიტალის განვითარება) 

 

5.1  
ამოცანა - მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსის მოზიდვა              

5.1.1 
აქტივობა -  ახალი პროფესიული განათლების მასწავლებლების   მოზიდვა 

/შერჩევა  2022 წელს შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში 

დასამატებელი პროფესიული მომზადების პროგრამებისათვის:  

ინდიკატორი -  პროფესიული მომზადების პროგრამებისათვის   

დამატებულია პროფესიული განათლების მასწავლებლები  

პასუხისმგებლობა -  დირექტორი 

 შემსრულებელი: დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი, სასწავლო და ადმინისტრაციული 

პროცესების მენეჯერები,   ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი, სხვ. 

             

 5.2  
 ამოცანა -  პერსონალის განვითარება საჭიროებათა შესაბამისად              

 5.2.1 
 აქტივობა -   ქედისა და შუახევის მისამართებზე ახალი პროფესიული 

განათლების მასწავლებელთა  კვალიფიკაციის ამაღლება  

(სწავლება/შეფასება) 

ინდიკატორი -   კონსულტაცია/ტრენინგი ჩაუტარდა ყველა ახალ 

მასწავლებელს 

პასუხისმგებლობა:  დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებელი:  სასწავლო და ადმინისტრაციული პროცესების მენეჯერები, 

ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი,  

              

 5.2.4 
აქტივობა -  პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარების 

საჭიროებათა კვლევა 

ინდიკატორი -   იდენტიფიცირებულია საჭიროებები, სამომავლო 

             



 

 

განვითარების გეგმის შემუშავების მიზნით 

პასუხისმგებლობა:  დირექტორის მოადგილე 

 შემსრულებელი: ხარისხის მართვის მენეჯერი,   ხარისხის უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

 

 

 

 

 

N აღწერა 
 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

   

რესურსი 

6  მიზანი -  კოლეჯის მართვის სისტემა არის მუდმივი განვითარებისა და სრულყოფის საგანი, შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს  

 6.1.  ამოცანა -  ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გაუმჯობესება              

6.1.1 
 აქტივობა-    ხარისხის 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  

             

 6.1.2 
 აქტივობა-   ვერიფიკაციის  შედეგების საფუძველზე არსებული რეგულაციის 

გაანალიზება/გაუმჯობესება 

 ინდიკატორი -  სახეზეა ანალიზის დოკუმენტი და გაუმჯობესებული 

ვერიფიკაციის მექანიზმი 

პასუხისმგებლობა - ხარისხის მართვის მენეჯერი 

 შემსრულებელი  - ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი, ვერიფიკაციის 

პროცესში ჩართული პირები 

             

6.2  
 ამოცანა - კოლეჯის ორგანიზაციული კულტურის განვითარება              



 

 

6.2.3 აქტივობა - თანამშრომელთა შესრულების შეფასების სისტემის 

შემუშავება შესრულების საკვანძო ინდიკატორების (KPI - Key 

Performance Indicator) გამოყენებით  და კოლეჯის ხარისხის 

მენეჯმენტის სისტემაში მისი დანერგვისათვის მომზადება 

ინდიკატორი - სახეზეა შემუშავებული მექანიზმი 

პასუხისმგებლობა - დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებელი - გარე მომსახურებაზე გატანა 

ჩართული მხარე - კოლეჯის დირექცია და ადმინისტრაცია 

            საბიუჯეტ

ო 

რესურსი 

 ( 4900 

ლარი) 

6.2.4 
 აქტივობა - თანამშრომელთა სამოტივაციო მექანიზმების შემუშავება და 

პილოტირება 

ინდიკატორი - სახეზე ადამიანური კაპიტალის სამოტივაციო მექანიზმები და 

დაწყებულია მისი პილოტირება 

 პასუხისმგებლობა -  დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებელი - ადმინისტრაცია,  პროგრამის ხელმძღვანელები 

             

6.3  
 ამოცანა - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარება              

 6.3.1 
 აქტივობა -  ახალი პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 

ტრენინგები/კობსულტაციები 

ინდიკატორი -  სწავლებისა და შეფასების ტრენინგები გაიარა ყველა ახალმა 

მასწავლებელმა და ყველა იმ პირმა ვისთანაც იდენტიფიცირებული იყო 

საჭიროება 

 პასუხისმგებლობა -  დირექტორის მოადგილე 

შემსრულებელი -  სასწავლო პროცესსა და ხარისხის უზრუნველყოფაზე  

პასუხისმგებელი პირები  

             

 


