შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
2022 წლის სამოქმედო გეგმის
შესრულების მონიტორინგის ანგარიში (შუალედური)
შესავალი
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად გაწერილი სამოქმედო გეგმის
შესრულების ანგარიშს 2022 წლის ექვსთვიან საანგარიშო პერიოდის მანძილზე. მონიტორინგის მიზანია, კოლეჯის მიერ შემუშავებული შპს
საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგის და შეფასების მეთოდოლოგიის შესაბამისად, მოახდინოს
თანამშრომელთა მიერ სამოქმედო გეგმით გაწერილ ამოცანათა შესრულების ანარიშგება. სამუშაო პროცესში იდენტიფიცირებული ძლიერი
დაგასაუმჯობესებელი მხარეების იდენტიფიცირება და ძირითადი მიგნებებიდან გამომდინარე კოლეჯის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა.
სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგსა და ინფორმაციის შეგროვების მიზნით ხარისხის მენეჯერის მიერ მონიტორინგის პერიოდში
სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ თითოეულ პასუხისმგებელ თანამშრომელს გადაეგზავნა სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ფორმა, სადაც
უშუალოდ პასუხისმგებელი პირები ახდენდნენ მათ მიერ შესასრულებელი ამოცანების სტატუსისშესახებ ანგარიშგებას. მონიტორინგის პროცესი
ჩატარდა ვადების გათვალისწინებთ და მასში იყო ჩართული კოლეჯის ყველა თანამშრომელი.

შეფასება
მონიტორინგის შედეგად შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის თანამშრომლებმა წარმატებით გაართვეს თავი დასახული ამოცანების შესრულებას.
სამოქმედო გეგმით გაწერილ ამოცანათა უდიდესი ნაწილი სრულად შესრულდა, ხოლო ნაწილზე მიმდინარეობს მუშაობა. არ იკვეთება არც ერთი
შეუსრულებელი ამოცანა, ან დაუძლეველი დაბრკოლება. მონიტორინგის შედეგი დეტალურად იხილეთ ქვევით მოცემულ ცხრილში.

მიზანი :

ამოცანა

პროფესიუ
ლ
საგანმანათ
ლებლო
პროგრამები
ს
მოთხოვნათ
ა
გათვალისწ
ინებით
მატერიალუ
რი ბაზის
შეფასება და
განვითარებ
ა

ინფრასტრუქტურის და საინფორმაციო რესურსების განვითარება

აქტივობა

საბიბლიოთეკოდა სასწავლორესურსის
მონიტორინგიდასრულყოფა

კომპიუტერულიბაზის,ტექნიკის,
ქსელის და ტექნიკური
საშუალებებისგაუმჯობესებამიმდინარესაჭიროე
ბების შემთხვევაში
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თვეები
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საბიბლიოთეკო და სასწავლო რესურსის
მონიტორინგის შედეგად კოლეჯი ამაგის
ბიბლიოთეკა შეივსო წიგნადი ფონდით.
მთლიანობაში წიგნების რაოდენობა შეადგენს 2707
ერთეულს.კოლეჯი ამაგის წიგნადი ფონდის
ბალანსზე აყვანის მიზნით განხორციელდა შემდეგი
მოქმედება:თვითოეული შეძენილი წიგნი
დამუშავდა ბიბლიოთეკის წესის თანახმად და
გატარდა ბიბლიოთეკის ფონდის საინვენტარო
წიგნში.ასევე ელექტრონული სახით გატარდა ოუფენ
ბიბლიოში,სადაც პროფესიულ სტუდენტს მოძიების
შესაძლებლობა აქვს. საბიბლიოთეკო და სასწავლო
რესურსის მონიტორინგი ჩატარდა შემდეგი მიზნით
: პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამებისათვის თანამედროვე წიგნადი ფონდით
გამდიდრება, გაზრდილი ნაკადის შესაბამისად
სასწავლო რესურსის საკმარისი რაოდენობის
უზრუნველყოფა.

X

X

ანაგარიში

X X

მატერიალური რესურსის მართვის დახვეწის
მიზნით შემუშავდა დოკუმენტი,, შპს
საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მატერიალური
რესურსების განკარგვის წესი.“
IT მენეჯერის მიერ შეფასდა კომპიუტერული ბაზის,
ტექნიკის,
ქსელის და ტექნიკური საშუალებების
გამართულობა. გამოიკვეთა შემდეგი საჭიროება:

მტკიცებუ
ლება

სამსახ.ბარა
თი
N3788(16.05.
22)
ელ063477491
ელ0669007409
ინვ.N82(30,0
5,2022)

ბრძანება N
3043
(18.04.22)
მიმდინარე
პროცესი

უსაფრთხოებისსისტემაზეზრუნვადა
გათბობისსისტემისგადამოწმება-სრულყოფა

X X X

X

X X

განახლდეს ტექნიკური ქსელი კოლეჯის შიდა
პერიმეტრზე, ასევე B სასწავლო გარემოს
კომპიუტერული ბაზა განახლდეს 11 ერთეული
კომპიუტერი ბაზით . კოლეჯმა შეიძინა სერვერი,
რომელიც საშუალებას
მოგვცემს მასზე მასალების ატვირთვი, შენახვისა
ინფორმაციის დაშემდგომი გამოყენებისათვის
დაცულობას.
პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა
დაგეგმილია წლის ბოლოს.
უსაფრთხოების დაცვისა და გაუმჯობესების
მიზნით 110 და 111 სასწავლო აუდიტორიაში -C
გარემოში დამატებით განთავსდა ხანძარმაქრები
კედლის ორივე მხარეს. სისტემატიურად
ხორციელდება გადამოწმება უსაფრთხოების
ნორმების დაცვის მიზნით ხანძარმაქრების ვადები.
სისტემატურად მოწმდება უსაფრთხოების
თანამშრომლის მიერ გათბობის
სისტემა.საინფორმაციო ღონისძიებები ტარდება
პერმანენტულად.

ხანძარმაქრე
ბი
სასწავლო
გარემოში
კომუნალურ
ი
გადასახადი
ს
ქვითარები ,
უსაფრთხოე
ბის
თანამშრომ
ლის
ხელშეკრუ
ლება ,
ფაქტობრივ
ი
მდგომარეო
ბა.

მიზანი: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული განვითარება

ამოცანა

შვიდწლიან
ი, ციკლური
სტრატეგიუ
ლი
განვითარებ
ისა და
ერთწლიანი
სამოქმედო

აქტივობა

I

სტრატეგიული დაგეგმარების,მონიტორინგისა
და
შეფასებისმეთოდოლოგიისშესაბამისადსამოქმედ
ო
გეგმისგადახედვამონიტორინგი
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თვეები
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ანაგარიში

სტრატეგიულიგეგმის მონიტორინგის, შეფასების
შესახებ, ხარისხის მენეჯერის მიერ ეცნობა
სტრუქტურულ
ერთეულებს. გამოთხოვილი
ინფორმაციის შედეგად და ამ ინფორმაციის
გაანალიზების შედეგად
ჩამოყალიბდა
სტრატეგიული გეგმის მონიტორინგის ანგარიში,

მტკიცებუ
ლება
სამსახურეო
ბრივი
ბარათები
დირექტორი
ს სახელზე
N272
(20.01.22)
N275

გეგმების
კონტროლი
მონიტორინგისუკუკავშირიდაინტერესებულპ
ირთათვის
მონიტორინგისშედეგებისანგარიში

X

X

დაინტერესებულპირთათვისგაზიარება ვებგვერზეგანთავსება

ამოცანა

საგანმანათ
ლებლო
პროგრამის
დაგეგმვა ,
შემუშავება,
შეფასება და
განვითარებ
ა

(20.01.22)

შემუშავდა და დაიხვეწა სამოქმედო გეგმის ფორმა .

დირექტორი
ს ბძანება
№ 00000800
08/02/2022
კოლეჯის
ვებ-გვერდი

X

ცვლილებისგანხორციელებადაშემუშავება

მიზანი:

რომელიც ეცნობა
დირექტორს.
მონიტორინგის შედეგებს გაეცნო კოლეჯის ყველა
თანამშრომელი.

ვებ-გვერდზეგანთავსებული სამოქმედო გეგმა 2022
და 2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების
ანგარიში.

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება

აქტივობა

საგანმანათლებლო
პროგრამებისგანხორციელებისადაგანვითარების
მიმართულებითშიდახარისხის
მექანიზმისგაუმჯობესებადახვეწა

მონიტორინგი პროფესიულსაგანმანათლებლო
პროგრამების :მოდულები,სასწავლოგეგმა
მოდულებისწინაპირობების და
პროფესიულსტუდენტთა კვირეული
დატვირთვისგათვალისწინებით
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ანაგარიში

გაუმჯობესდა და დაიხვეწა შიდა ხარისხის
მექანიზმების შესახებ წესი. განვითარდა
X
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისა
და განვითარების აქტივობები. წესში ნათლად
ჩამოყალიბდა კოლეჯში მიმდინარე ძირითადი და
დამხმარე პროცესები. შედეგად, გამოიკვეთა
ხარისხის მენეჯერის როლი, კერძოდ, აღნიშნულ
დოკუმენტში ნათლად ჩანს მის მიერ
გასაუმჯობესებელი გეგმის შემუშავების
აუცილებლობა და საჭიროება.
კოლეჯში სისტემატურად მიმდინარეობს სასწავლო
პროცესის მონიტორინგი : პროფესიული
X X
საგანმანათლებლო
პროგრამებში ყველა მოდულის დაწყების წინ ხდება
მოდულის განმახორციელებელთან შეხვედრა, რის
შემდეგ პროფესიული მასწავლებელი ადგენს
კალენდარულ გეგმას, და სწავლის
შედეგებს.სტუდენტის კვირეული დატვირთვა
გამომდინარეობს სასწავლო გეგმიდან და იგი

მტკიცებუ
ლება
ბრძანება
4006
(24.05.22)
სამსახ.
ბარათი
3970(23.05.2
2)

შემუშავებუ
ლი
კალენდარუ
ლი გეგმები.
მიმდინარე
სასწავლო
პროცესი,

სასწავლო ცხრილის მეშვეობით ხელმისაწვდომია
პროფესიული სტუდენტისთვის.
პროფესიულისტუდენტებისკმაყოფილებისკვ
ლევა

x

კურსდამთავრებულებისგამოკითხვებისჩატარება

x

მატერიალურირესურსისსაჭიროებისმონიტორინ
გი

x

საგანმანათლებლოპროგრამებისშეფასებისკვლევა

x

დამსაქმებელთაკვლევა

x

პროფესიული
განათლებისმასწავლებლებისგამოკი
თხვა
პროგრამისმდრადობისმიზნითფინანსური
უზრუნველყოფისმონიტორინგი

x

x

პროფესიულიპროგრამაფარმაცია(სააფთიაქო)ვერ
იფიკაცია

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამავეტერ
ინარიავერიფიკაცია

x

x

კოლეჯში ჩატარდა კვლევა, რომლის შედეგები
და ანგარიში წარედგინა დირექტორს და
განთავსებულია კოლეჯის ვებ-გვერდზე.
პროფესიული
სტუდენტები აცხადებენ ზოგად კმაყოფილებას.
განხორციელდაკვლევა,
რომლისშედეგებიდაანგარიშიწარედგინადირექტორ
სდაგანთავსებულიაკოლეჯისვებ-გვერდზე
განხორციელდაკვლევა,
რომლისშედეგებიდაანგარიშიწარედგინადირექტორ
სდაგანთავსებულიაკოლეჯისვებ-გვერდზე
განხორციელდაკვლევა,
რომლისშედეგებიდაანგარიშიწარედგინადირექტორ
სდაგანთავსებულიაკოლეჯისვებ-გვერდზე
განხორციელდაკვლევა,
რომლისშედეგებიდაანგარიშიწარედგინადირექტორ
სდაგანთავსებულიაკოლეჯისვებ-გვერდზე
განხორციელდაკვლევა,
რომლისშედეგებიდაანგარიშიწარედგინადირექტორ
სდაგანთავსებულიაკოლეჯისვებ-გვერდზე
განხორციელდა კვლევა, რომლის შედეგები
დაანგარიში წარედგინა დირექტორს
განხორციელებული ვერიფიკაციის შედეგები
წარედგინა დირექტორს

განხორციელებული ვერიფიკაციის შედეგები
წარედგინა დირექტორს

ფაქტობრივ
ი გარემოება
კოლეჯის
ვებგვერდი

კოლეჯის
ვებ- გვერდი
კოლეჯის
ვებ- გვერდი
კოლეჯის
ვებ- გვერდი
კოლეჯის
ვებ- გვერდი
კოლეჯის
ვებ- გვერდი
ფაქტობბრი
ვი
გარემოება
სამსხ.ბარათ
ი
N3971
(23.05.22)
სამსახ.ბარა
თი 5159
(11.07.22)
სამს.ბარათი
N1510(09.03.
22)
ბრძანება
N1515(09.03.
22)
სამახ.ბარათ
ი
N1681(14.03.

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამასაექთნ
ოგანათლებავერიფიკაცია

ელექტრონული შეფასების
სისტემისგანვითარება, შექმნილი
მეილებისგამოყენებითპროფესიულისტუდენტებ
ისინფორმირება

x

x

x

x

x

განხორციელებული ვერიფიკაციის შედეგები
წარედგინა დირექტორს

x

x

Google classroom-ის გამოყენებით განხორციელდა
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ჩარიცხულ სტუდენტთა ჯგუფების მიხედვით
დამატება, მეილების საშუალებით. აიტვირთა
ელექტრონული წიგნები და სხვა საჭირო სასწავლო
რესურსი

22)
N2336(31.03.
22)
სამსახ.ბარა
თი 2665
(08.04.22)
სამს.ბარათი
2757
(12.04.22)
სამსახ.ბარა
თი 4465
(10.06.22)
მიმდინარე
პროცესი,
ფაქტობრივ
ი გარმოება

მიზანი: პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირება
თვეები
ამოცანა

აქტივობა

ანაგარიში
I

პროფესიუ
ლი
სტუდენტებ
ი და მათი
მხარდაჭერი
ს
ღონისძიებე
ბი

პროფესიული სტუდენტების ინფორმირების
მიწოდება ვებ-გვერდისა და მეილების
საშუალებით

I
I

I
I
I
X X X

I
V

V V
I

X

X X

კოლეჯი
მუდმივად
ზრუნავს
პროფესიული
სტუდენტების სერვისებით უზრუნველყოფაზე, მათ
შორის ყველა სიახლე გონივრულ ვადებში
ხელმისაწვდომია პროფესიული სტუდენტებისთვის.
ინფორმაცია განთავსებულია სოც-ქსელში არსებულ
ჯგუფებში.აგრეთვე პროფესიულ სტუდენტის მიერ
გამოგზავნილი შეკითხვა თუ მოთხოვნა და მასსზე
რეაგირება ხორჩიელდება მეილების საშუალებით.
ამაგის პროფესიული სტუდენტებისთვის
Cito Medical Center • სამედიცინო ცენტრი „ციტო“ -ს
და
კოლეჯი
ამაგის
შორის
გაფორმდა
ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც პროფესიული
სტუდენტებისთვის
ციტოში
იმოქმედებს
შეღავათიანი
პირობები
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ
ლაბორატორიულ
მომსახურეობაზე.

მტკიცებუ
ლება

საინფორმაც
იო დაფა,
სოც-ქსელის
ჯგუფები
გაფორმებუ
ლი
ხელშეკრუ
ლება

თვითმართველობის ღონისძიება ექთნის
დღესთან დაკავშირებით თემა ჯანსაღი
ცხოვრების წესის

X

შემეცნებითი ექსკურსია

X
X

პოტენციურ დამსაქმებლებთან
პროფესიული სტუდენტების შეხვედრის
ორგანიზება მათი შემდგომი დასაქმების

X

X

ექთნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
საზოგადოებრივ კოლეჯში ამაგი გაიმართა
ღონისძიება ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ:
2021 წელს ჩარიცხული პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა საექთნო განათლების
პროფესიული სტუდენტები. ასევე კოლეჯის
პროფესიულმა სტუდენტებმა ექთნის
საერთაშორისო დღე მიულოცეს პრაქტიკის
ინსტრუქტორებს გადასცეს სერტიფიკატები.
4 მაისს კოლეჯი ამაგის ორგანიზებით
ვეტერინარიის საგანმანათლებლო პროგრამის
პროფესიული სტუდენტებისთვის მოეწყო
შემეცნებითი ექსკურსია ქარელის
მუნიციპალიტეტში შემდეგ ობიექტებზე:
✅ ვეტ. აფთიაქებში;
✅ მსხვილფეხა პირუტყვის ფერმაში;
✅ მეფრინველეობის ფაბრიკაში;
✅ ინკუბატორში;
✅ საკალმახეში;
✅ ცხოველთა საკვების დამამზადებელ საამქროში;
🔹კოლეჯი ამაგის პროფესიული სტუდენტები
ადგილზე შეხვდნენ დამსაქმებლებს სადაც
დაათვალიერეს და გაეცნენ მათი მუშაობის
სპეციფიკას.
🔹ასევე მიიღეს დაწვრილებითი ინოფმრაცია
მომავალში მათი დასაქმების შემთხვევაში მათ
ფუნქცია მოვალეობებზე.
ასევე, 13 ივნისს კოლეჯი ამაგის 2020 წელს
ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის
მოეწყო შემეცნებით-საგანმანათლებლო გასვლითი
ექსკურსია.
ბოტანიკური ბაღი. და შპს ,,ავერსი რაციონალში"
ავერსი რაციონის წარმომადგენლებმა სტუდენტებს
გააცნეს დასაქმების შესაძლებლობები ავერსი
რაციონის ბაზაზე.
2021 წელს ჩარიცხული პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა საექთნო განათლების
პროფესიული სტუდენტები. ასევე კოლეჯის
პროფესიულმა სტუდენტებმა ექთნის
საერთაშორისო დღე მიულოცეს პრაქტიკის
ინსტრუქტორებს, გადასცეს სერტიფიკატები.

ბუღალტრი
ს და
თვითმართვ
ელობის
პრეზიდენტ
ის
სამსახურეო
ბრივი
ბარათები
ფაქტობრივ
ი
გარემოება.

შეხვედრის დროს განიხილეს მომავალი დასაქმების
პერსპექტივები.
შპს საზოგადოებრივ კოლეჯში ამაგი ჩატარდა
პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგი
თანამშრომლებისთვის.ტრენინგს ესწრებოდნენ
როგორც მასწავლებლები ასევე ადმინისტრაციის
წარმომადგენლები.ტრენინგი ჩაატარა კოლეჯი
ამაგის ექიმმა .

პირველადი გადაუდებელი დახმარების
აღმოჩენის მიზნით პროფესიული სტუდენტთა
ინფორმირება პასუხისმგებელ პირთან
შეხვედრა

X

სსსმ და სშშმ პირების საჭიროებებისა და
მოთხოვნილებების შესაბამისად
ინდივიდუალურ საჭიროებებზე ზრუნვა

X X X

X

X X

შეხვედრის
ფოტო
მასალა
სოციალურ
გვერდზე
განთავსებუ
ლი
ინფორმაცია

2022 წლის შუალედური ანგარიშის მომზადების
პერიოდისათვის კოლეჯში არ ირიცხება სსსმ და
სშშმ პირი. კოლეჯი მომავალში გააგრძელებს
შესაბამისად ინდივიდუალურ საჭიროების მქონე
პირთა ზრუნვის მიზნით

მიზანი: პერსონალისა და პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიულ განვიტარებაზე ზრუნვა

ამოცანა

პერსონალი
სა და
პროფესიუ
ლი
განათლების
მასწავლებე
ლთა

აქტივობა

კოლეჯის განვითარებისა და მდგრადობის
მიზნით შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების
მოზიდვა

თვეები
I I V V
I V
I
I
X X X X X X
I

I
I

ანაგარიში

ჩატარდა მუდმივმოქმედი შესარჩევი კომისიის 9
სხდომა და აყვანილი იქნა პროფესიული
განათლების 6 მასწავლებელი. ადმინისტრაციის 1
თანამშრომელი.

მტკიცებუ
ლება
ბრძანებები
ღია
კონკურსის
გამოცხადებ
ის შესახებ;
ვებ
გვერდზე
გამოცხადებ
ული
კონკურსი;
მუდმივმოქ
მედი
შესარჩევი
კომისიის
სხდომის
ოქმები;
პროფესიუ
ლი
განათლების
მასწავლებ
ლების

პროფესიული განათლების მასწავლებეთა
გადამზადებაზე ზრუნვა, როგორც სასწავლო
პროცესისათვის ინოვაციური მეთოდების
დანერგვის კუთხით ასევე დარგის

X X X

X

პროფესიული განათლების მასწავლებლების
გადამზადება- კომპიუტერული უნარების
გაუმჯობესებაზე ზრუნვა
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების

X X

X

პერსონალის კმაყოფილების
კვლევის განხორციელება და ანალიზი

X X

ჩატარდა პროფესიული განათლების
მასწავლებლების ტრენინგი „ინტერნეტის
გამოყენება და Google სერვისები“ და გადამზადდა
17 მასწავლებელი

X

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა
ტრენინგი სსმ და შშმ პირთა სასწავლო გარემო
და მიდგომები

კოლეჯში ჩატარდა 10 ტრენინგი/ვებინარი როგორც
დარგის ასევე ზოგადად საგანმანათლებლო
დაწესებულებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების
შესახებ. შესაბამისად, ტრენინგი გაიარა კოლეჯის 78
მა პროფესიული განათლების მასწავლებრელმა და
ადმინისტრაციის 26 მა თანამშრომელმა.

X

ჩატარდა პროფესიული განათლების
მასწავლებლების კმაყოფილების კვლევა წინასწარ
შერჩეული კითხვარის გამოყენებით ე.წ „Google
forms” ში, რომლებიც დაეგზავნათ მასწავლებლებს
პირად ელ. ფოსტებზე. პერსონალის მართვის
მენეჯერის მიერ მოხდა შედეგების ანალიზი და
დირექტორისთვის წარდგენ. პერსონალის თითმის
96% გამოთქვამს კმაყოფილებას.
ჩატარდა ვებინარი პროფესიული განათლების
მასწავლებლებისათვის „სსმ და შშმ პირთა სასწავლო
გარემო და მიდგომები“

პირადი
საქმეები;
სერტიფიკა
ტები,
ფოტომასალ
ა,
დასწრების
ფურცლები,
სქრინები.
სერტიფიკა
ტები,
ფოტომასალ
ა,
დასწრების
ფურცლები.
პერსონალი
ს მართვის
მენეჯერის
სამსახურეო
ბრივი
ბარათი
N00004135
(30.05.2022)
სერტიფიკა
ტები,
სქრინები

მიზანი: საზოგადოებასთან ურთიერთობა და, კარიერული განვითარება

ამოცანა

პროფორიენ
ტაციის
ღონისძიე
ბების
განხორცი
ელება

აქტივობა

სკოლის მოსწავლეებისათვის კოლეჯის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
გაცნობა

კურსდამთავრებულზე ზრუნვა მათი

I

თვეები
I I I V V
I I V
I
I
X

ანაგარიში

1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს
გაიმართა კოლეჯი ამაგის მიერ დაგეგმილი PR
X X
კამპანია.კამპანიის ფარგლებში ჩაერთვნენ კოლეჯი
ამაგის კურსდამთავრებული და პროფესიული
სტუდენტები, რომელთაც მე-11 და მე-12 კლასის
მოსწავლეებს გააცნეს კოლეჯში არსებული
პროგრამები.
სოციალური ქსელების ჯგუფების მეშვეობით ასევე

მტკიცებუ
ლება
შეხვედრის
ფოტო
მასალა
სოციალურ
გვერდზე
განთავსებუ
ლი ნიუსი
სოციალური

დასაქმების პერსპექტივები

პროფესიული პროგრამების რეკლამირება ვებ
გვერდის,სოციალური ქსელების,ჩატარებული
ღონისძიებების საშუალებით

X X X

X X X

X

X

კურსდამთავრებულთა ბაზის გამოყენებით
კოლეჯის პროფორიენტაციისა და კარიერული
დაგეგმის მენეჯერი პერიოდულად აწვდის
კურსდამთავრებულებს ვაკანციის შესახებ
ინფორმაციას. როგორც კოლეჯის პარტნიორი
კომპანიებიდან ასევე სხვა დაინტერესებული
ობიექტებიდა.
კოლეჯმა 2022 წელს დაიმატა ახალი პროფესიული
საგანამანათლებლო პროგრამა დენტალური საქმის
X X
ასისტირება(სტომატოლოგის ასისტენტი)
აღნიშნული პროგრამა საქართველოს მაშტაბით
პირველია ამასთან დაკავშირებით შეიქმნა
სარეკლამო რგოლი რომელიც განთავსდა კოლეჯის
სოციალურ გვერდზეე. ასევე პროფესიული
საგანამანათლებლო პროგრამა დენტალური საქმის
ასისტირება(სტომატოლოგის ასისტენტი) ის
ხელმძღვანელმა მონაწილეობა მიიღო ინტერნეტ
ტელევიზია ნეო TV გადაცემაში და ისაუბრა
პროგრამის მნიშვნელობაზე. დამზადებული
სარეკლამო ფლაერები კოლეჯის თანმაშრომლების
მიერ გავრცელენულია რეგიონის მასშტაბით.
X X

ქსელების
ჯგუფები

რეკლამის
დამზადები
ს
ჰონორარი;
სოციალურ
გვერზეე
განთავსებუ
ლი
სარეკლამო
ვიდეო,
კოლეჯის
ვებგვერდი.

