
 

 

2018-2019 სასწავლო წელს განხორციელებული  კულტურულ-საგანმანათლებლო  

 სპორტული და ურთიერთთანამშრომლობითი 

აქტივობები 

  

 

 

 

2019წ 

 



2018 წლის 29 ივნისი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 

საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგსა და სს ქართული კრედიტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 

მემორანდუმი სტუდენტების მომზადებას , თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებში გამოცდილების გაზიარებას, შრომითი 

ინსტიტუტის განვითარების ხელშეწყობას ითალისწინებს. 

 

 

ფოტოზე:კოლეჯის დირექტორი: რუსუდან სუხიშვილი ,სს ქარტული კრედიტის დირექტორი :გოირგი ნასყიდაშვილი 

 

  

 



2018 წლის 9 აგვისტო ღონისძიება: ხსოვნა დაღუპულ გმირებს 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ადმინისტრაციულმა პერსონალმა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში 

დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს. 

2008 წლის აგვისტოს ომიდან 10 წელი გავიდა. რუსულ აგრესიას ბევრი ქართველი შეეწირა, მათ შორის 

შინდისში 2008 წლის 11 აგვისტოს II ქვეითი ბრიგადის 17 სამხედრო მოსამსახურე , ერთ-ერთ ყველაზე 

მასშტაბური შეტაკების დროს გმირულად დაიღუპა. 

 

 

ფოტოზე:კოლეჯის დირექტორი: რუსუდან სუხიშვილი, ხარისხის მენეჯერი ნინო დვალი ,პერსონალის მენეჯერი ნინო მიხანაშვილი 

IT-მენეჯერი ანა ქოთოლაშვილი, ქალბატონი ლალი ქარელი. 

 



2018 წლის 1 ოქტომბერი შეხვედრა პროფესიულ სტუდენტებთან. 

გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა პროფესიულ სტუდენტებთან და მათ მშობლებთან . კოლეჯის 

ადმინისტრაციამ გააცნო კოლეჯის მისია, მიზნები,ამაოცანები. პროფესიულ სტუდენტებს გააცნეს 

სტუდენტის უფლება -მოვალეობები და ასევე ეთიკის კოდექსი. 

 

                                         

  

 

 



2018 წლის 23 ოქტომბერს სპორტული ღონისძიება 

თავად უნდა ვიყოთ ჯანმრთელები რომ ვიზრუნოთ სხვებზე" ასეთი სლოგანით ჩატარდა 23 ოქტომბერს საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ამაგი ს სპორტულ დარბაზში ღონისძიება !! კოლეჯს ეწვია dance &fit studio "anushka"სასიამოვნო განწყობით და ენერგიული 

რიტმით . ანუშკა ლურსმანაშვილმა და პროფესიონალმა ინსტრიქტორმა ესაუბრეს სტუდენტებს ჯანმრთელი ცხოვრების წესზე და 

დასამახსოვრებელი წუთები აჩუქეს სტუდენტებს 

 

                                   

 

  

 

https://www.facebook.com/info.college.amagi?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCSVyp2TK1PS_8VodR6xEDNsh_iiMXSRhiNhWTq9jfp66A_6vce8TiYDoEbvUGAkUGG0nYkaBZeCoqy&fref=mentions
https://www.facebook.com/info.college.amagi?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCSVyp2TK1PS_8VodR6xEDNsh_iiMXSRhiNhWTq9jfp66A_6vce8TiYDoEbvUGAkUGG0nYkaBZeCoqy&fref=mentions


2018 წლის  25-26 ოქტომბერს განხორციელებული მხარდაჭერის ვიზიტი 

25 და 26 ოქტომბერს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში მხარდაჭერის ვიზიტით იმყოფებოდა განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ქალბატონი ნინო ბალანჩივაძე . გარე მხარდამჭერის სპეციალისტი შეხვდა 

კოლეჯის პერსონალსა და პროგრამის განმახორციელებლებს, სადაც განხილულ იქნა კანონი პროფესიული განათლების 

შესახებ.ექსპერტი გაეცნო მიმდინარე პროცესებს სადაც დაწესებულების თანამშრომლებმა მიიღეს რეკომენდაციები. 

 

 

 

 



2018 წლის 25 ოქტომბერს პროექტის „გოგონების ხმა მშვიდობის მშენებლობაში ბუფერული ზონიდან“ 

25 ოქტომბერს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტუდენტებისათვის ჩატარდა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის 

მიერ ინიცირებული პროექტის „გოგონების ხმა მშვიდობის მშენებლობაში ბუფერული ზონიდან“ პრეზენტაცია. საუბარი იყო 

პროექტის მნიშვნელობაზე და იმ სასიკეთო შედეგებზე, რაც შეიძლება მოუტანოს პროექტმა მის მონაწილეებს. 

პროფესიული სტუდენტი - ჯულიანა არჩუაძე: დავინტერესდი ამ პროექტით, მართალია ჯერ მსგავს პროექტებში მონაწილეობის 

გამოცდილება არ მაქვს, მაგრამ ეხლა ჩავერთვები და სიახლეებს გავეცნობი, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან მუშაობის 

გამოცდილებასაც მივიღებ“. 

 

 

  

 

 

 



2018 წლის  ოქტომბერი პროფესიული სასწავლო დაწესებულებებისა და ბიზნესის თანამშრომლობის ღონისძიება. 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიწვევით მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში, 

რომლის მიზანიც გახლდათ პროფესიული სასწავლო დაწესებულებებისა და ბიზნესის თანამშრომლობის კოორდინაცია. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილის ირინა აბულაძის 

განცხადებით,:პროფესიულ სტუდენტებს, პრაქტიკის გავლის პარალელურად, უნდა მიეცეთ მეტი შესაძლებლობა მიიღონ 

ხარისხიანი განათლება, რათა შეძლონ უკეთესი და სწრაფი დასაქმება. 

 

 

 

 

 



2018 წლის კურსდამტავრებულთათვის დიპლომების გადაცემა 

საზეიმოდ გადაეცა 2018 წლის ფარმაცევტის თანაშემწის მეხუთე საფეხურის პროფესიულ სტუდენტებს.  

 

 

  

 



2018 წლის  კურსდამთავრებულთა კვლევის შედეგი 

განხორციელდა 2018 წლის კურსდამტავრებულთა დასაქმების კვლევა . საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ფარმაცევტის თანაშემწის 

პროფესიული პროგრამის 2018 წლის კურსდამთავრებულების 50 % წარმატებით დასაქმდნენ აფთიაქებში. კოლეჯის მისია 

მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც კონკურენტუნარიანნი იქნებიან  შრომის ბაზარზე შესრულებულია. მათ 

წარმოაჩინეს თავი როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული ცოდნით და უნარჩვევით . მოეწყო კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა . 

 

 

  

 



2018 წლის 17 დეკემბერს სოციალური აქტივობა პროფესიული სტუდენტების მიერ. 

წმინდა ბარბარეს ხსენების დღეს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ფარმაცევტის თანაშემწის პირველი კურსის სტუდენტებმა , 

გორში თიბისი ბანკის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ სოციალური მაცივარი ტკბილეულობით და სხვა საჭირო ნივთებბით 

შეავსეს. პროფესიული სტუდენტების მიზანი იყო გორის მოქალაქეებს რომლებიც საჭიროებენ დახმარებას პრობლემებით სავსე 

ყოველდღიურობა ოდნავ მაინც შეუმსუბუქდეთ. 

 

                                                   

 

 

 



2018 წლის 25 დეკემბერი საახალწლო ღონისძიება 

25 დეკემბერს საზოგადოებრივი კოლეჯი „ამაგის“ პროფესიული სტუდენტებისათვის და პროფესიული მასწავლებლებისათვის საახალწლო კარნავალი 

ჩატარდა. კოლეჯის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სახის საკონკურსო ნომრებში, მოხდა გამარჯვებულების გამოვლენა და მათი 

დაჯილდოებაც. ღონისძიების დასასრულს მათ სიმბოლურად სადღესასწაულო ტორტიც ერთად გაჭრეს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1154908938005193&set=pcb.1154909934671760&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA6O7v1grEG5EmdAWBQt3d-buu4e3Q5xfcn1kh3KK02hPr1d7L2r8cHmKD66YWscjX90eizOjubNECm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1154908938005193&set=pcb.1154909934671760&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA6O7v1grEG5EmdAWBQt3d-buu4e3Q5xfcn1kh3KK02hPr1d7L2r8cHmKD66YWscjX90eizOjubNECm


2019 წლის 25 თებერვალი  პროფესიულ მასწავლებელთათვის ტრენინგი 

საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში 25 თებერვალს ჩატარდა პროფესიულ მასწავლებელთათვის ტრენინგი-- ,,მოდულის არსი და 

რეკომენდაციები" .ტრენინგს უძღვებოდა კოლეჯის ხარისხის მენეჯერი- ნინო დვალი . პროფესიული მასწავლებლებისათვის 

მომზადდა სლაიდ შოუ, სადაც დეტალურად იყო მოცემული მოდულის არსი ,სრუქტურა , და რეკომენდაციები. 

 

 

 

 

  



2019 წლის ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 

7 მარტს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში გაიმართა ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება . მასში მონაწილეობა 

კოლეჯის პროფესიულმა სტუდენტებმა მიიღეს. საზოგადოებრივ კოლეჯს სტუმრად ეწვია გორის მუნიციპალიტეტის მერის 

მოადგილე ქალბატონი ეკატერინე სუხიშვილი , კულტურისა და განათლების განყოფილების წარმომადგენლები. 

 

                    

 

 



                     

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგის" ფარმაცევტის 

თანაშემწის პროფესიულმა  სტუდენტებმა 8 მარტი 

მიულოცეს აფთიაქი ,,ბარბარეს" ფარმაცევტებს. 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ამაგის" ფარმაცევტის 

თანაშემწის პროფესიულმა სტუდენტებმა 8 მარტი 

მიულოცეს აფთიაქი ,,პსპ"-ს ფარმაცევტებს. 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1208106579352095&set=a.517875071708586&type=3&eid=ARCsnCD6GSbShmsN2dESLM2tcJoqb8lnToFs7EYcu8zvP5jpqnGIywaTv54YEdDDfpIcfTU92-SgOZ6R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1208106579352095&set=a.517875071708586&type=3&eid=ARCsnCD6GSbShmsN2dESLM2tcJoqb8lnToFs7EYcu8zvP5jpqnGIywaTv54YEdDDfpIcfTU92-SgOZ6R


2019 წლის მარტი სტუდენტების დაჯილდოვება 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტებს გადაეცათ სერთტიფიკატი ქალთა საერთაშორისო დღესთან 

დაკავშირებულ ღონისძიებაში აქტიური მონაწილეობისათვის. 

 

 

 

 



2019 წლის 1 მაისს შეხვედრა სს დედათა და ბავსვთა ცენტრ იავნანას მედპერსონალთან. 

 საზოგადოებრივი კოლეჯის ორგანიზებით ურთიერთთანამშრომლობის ეგიდით გაიმართა შეხვედრა სს დედათა და ბავშვთა 

ცენტრ იანვნანას მედპერსონალთან. შეხვედრის ფარგლებში, მათ საშუალება ჰქონდათ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიეღოთ 

ინფორმაცია პროფესიული პროგრამის საექთნო განათლების შესახებ. 

 

 

                           

 

 

 



2019 წლის 2 მაისს კოლეჯსა და  ს.ს.ი.პ. გიორგი აბრამიშვილის   სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო 

ჰოსპიტალს შორის ურთიერტთანამსრომლობის  მემორანდუმი. 

საზოგადოებრივ კოლეჯ "ამაგსა" და ს.ს.ი.პ. გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო 

ჰოსპიტალს შორის დაიდო ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი რომლის თანახმადაც კოლეჯის სტუდენტებს მიეცათ 

საშუალება პრაქტიკული კურსი გაიარონ სამხედრო ჰოსპიტალის სამედიცინო განყოფილებების ბაზაზე ,ხოლო საზოგადოებრივი 

კოლეჯის კურსდამთავრებულებს მიეცემათ საშუალება გაიარონ სტაჟირება . მემორანდუმს ხელი მოაწერეს სამხედრო ჰოსპიტალის 

დირექტორმა დავით ბარლიანმა და კოლეჯის დირექტორმა რუსუდან სუხიშვილმა. 

 

 

                           

 



2019 წლის 14 მაისს გაიმართა რიგით მეხუთე საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ფორუმი . 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი გახლავტ კერძო კოლეჯების ასოციაციის წევრი. ა/წ 14 მაისს გაიმართა ფორუმი სადაც ესწრებოდნენ 

საზოგადოებრივი კოლეჯის ამაგის დირექტორი რუსუდან სუხიშვილი და ხარისხის მენეჯერი ნინო დვალი . გამგეობის სახელით 

ბატონმა გოგა ბერაიამ 2017-2018 წლებში განხორციელებული პროექტების ანგარიში წარადგინა. გამგეობის წევრთა უმრავლესობით 

აირჩა ასოციაციის პრეზიდენტი :ქალბატონი ია ერაძე და ვიცე პრეზიდენტები: მაია ჩიხლაძე, ნინო გომელაური. 

 

            


