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სტრატეგიული მიზანი N1. 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება-გაუმჯობესება 
 

ამოცანა ინდიკატორი ანგარიში 

1.1.სასწავლო და დამხმარე ფართის 

შესაბამისობაში მოყვანა მოდულურ 

პროფესიულ პროგრამების 

მოთხოვნათა გათვალისწინებით 

ფოტო მასალა 

 

 პანდემიის პირობების გათვალისწინებით 

შესაბამოსობაში მოვიდა სასწავლო   ფართი. 

სასწავლო ინვენტარი  განთავსდა 

პროგრამების მოთხოვნათა 

გათვალისწინებითა და იმ სტანდარტის 

გათვალისწინებით რაც გულისხმობდა 

დისტანციის დაცვას. შესაბამისობაში მოვიდა 

დამხმარე ფართი სადაც განთავსდა ხელის 

სადენზიმფექციო საშუალებები. კოლეჯმა 

გაიარა უსაფრთხოების ნორმების ყველა 

რეგულაცია. 

1.2პროგრამების განხორციელების 

მიზნებისთვის მასალა-ნედლეულის 

შეძენა 

ინვოისი 04,08,2020, 

ელ ზედნ. 0544944127. 

საგადახდო დავ. N2006 

ელ-0507835032,საგ.დავალ.N1841, 

ელ-0507835032,საგ.დავN1766 

ელ-0507835032,საგ.დავ.N1831 

ელ-005258699,00526301890, 

საგად.დავალებაN2056 

სასწავლო მარეგულირებელი დებულების 

შესაბამისად 2020-2021 სასწავლო წლის 

დაწყებამდე მოხდა სასწავლო პროცესის მიერ 

პროგრამის ხელმძღვანელებთან საჭირო 

მასალა ნედლეულის საჭიროების დადგენა, 

რომელიც შეძენილ იქნა მოდულების 

განხორციელებამდე. 

1.3 კაბინეტ - 

ლაბორატორიების (მათ 

შორის კომპიტერული ლაბორატორიის) 

და ბიბლიოთეკის ინვენტარის 

სრულყოფა 

არ შესრულდა 

აღნიშნული აქტივობა შპს საზოგადიებრივი 

კოლეჯი ამაგის მიერ დაიგეგმილი იყო 

აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერის თვეში 

თუმცა, პანდემიის ხელის შემშლელი 

ფაქტორების გამო გადაინაცვლ 2021წელს. 

1.4ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის 

განახლება 
იხილეთ დანართი 1 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 

საბიბლიოთეკო ფონდი განახლდა  7 წიგნით 

და გაგრძელდება სამომავლოდ. 

1.5 სანიტარულ-ჰიგიენური 

წერტილების, ხანძარსაწინააღმდეგო 

სისტემის და პირველადი სამედიცინო 

დახმარების გადამოწმება- სრულყოფა 

21.საგადახ.დავალ.N1876 

22,05,20 საგადახ. დავ.N1877 

27,05,20 საგადახ. დავ.N1879 

04,06,20 საგადახ.დავ.N1896 

17,06,20 საგადახ.დავ.N1898 

04,09,20 საგადას. დავN2046 

10,09,20 საგადახ.დავ.N2053 

24,09,20 საგად. დავ.N2070 

20,11,20 საგად.დავ. N2171 

14,12,20 საგადასხ.დავ.N2226 

16,02,20 საგადასხ. დავ.N2230 

 

პანდემიის პირობების გათვალისწინებით, 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა 

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას, 

კერძო კოლეჯების ასოციაციასთან 

თანამშრომლობით შემუშავდა და 

დამტკიცდა დასუფთავების გრაფიკის 

ცხრილი. გადამოწმდა ხანძარსაწინააღმდეგო 

სისტენა, მოეწყო რეგულაციების 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე საკარანტინო 

ოთახი რომელიც აღიჭურვა სათანადო 

მასალა-ნედლეულით. 

 



1.6.შშმ და სსსმ პირებისთვის 

კომფორტული გადაადგილებისა და 

სასწავლო პირობების 

გაუმჯობესება/შემდგომი სრულყოფა 

ფოტო მასალა 

 

 

 

 

შშმ და სსსმ პირებისთვის კომფორტული 

გადაადგილებისა და სასწავლო პირობების 

გაუმჯობესებისთვის შემოსასვლელი 

დერეფნები აღწურვილია პანდუსებით 

არსებობს ყველა სტანდარტის დაცვით 

სველიწერტილი და ლიფტი 

1.7 კომპიუტერული 

ბაზის, ტექნიკის, ქსელის და 

ტექნიკური საშუალებების 

გაუმჯობესება მიმდინარე 

საჭიროებების გათვალისწინებით 

 

 

 

მომსახურების 

ხელშეკ,01,10,2018წ. 

ინვოისი03,06,2020 საგადახდო 

დავალებაN1810 

პერიოდულად ხორციელდებოდა 

კომპიუტერული ქსელის და ტექნიკური 

საშუალებების განახლება გაუმჯობესებას, 

რაც უზრუნველოფილია  

ხელშეკრულების საფუძველზე. 

1.8 სასწავლო პროცესის ფარგლებში 

შექმნილი შეფასების ინსტრუმენტების 

დაარქივება შენახვა 

არქივში არსებული შეფასების 

ინსტრუმენტები შეკრული 

პორტფოლიები. 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ 

დებულების მიხედვით განხორციელდა 

ინსტრუმენტების დაარქივება და შენახვა, 

რომელიც ითვალისწინებს სასწავლო 

პროგრამის დასრულების შემდეგ შეფასების 

ინსტრუმენტების შეკვრას პორტფოლიებად 

და 

არქივში შესანახად გადაცემა რომელიც 

ინახება პროგრამის დასრულებიდან სამი 

წელის გაანმავლობაში. 

1.9გათბობის სისტემის გადამოწმება-

სრულყოფა შესრულებული სამუშაო 

მოხდა გადამოწმება გათბობის სისტემის 

უსაფრთხოების თამანსრომლის მიერ. და 

გაგრძელდება სამომავლოდ. 

 

 

სტრატეგიული  მიზანი N2.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები შეფასება და 

განვითარება 
 

 

ამოცანა ინდიკატორი ანგარიში 

2.1ვეტერინარიის მოდულური 

პროგრამისათვის სტანდარტთან 

შესაბამისობაზე ზრუნვა პერიოდული 

მონიტორინგი 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ამაგში სწავლების 

ონლაინ/დისტანციურ რეჟიმში 

განხორციელების შესახებ 
27/11/2020 

№ 00003399 
 

 პროგრამის ხელმზღვანელისა და ხარისხის 

მენეჯერის მხრიდან ხორციელდებოდა 

მონიტორინგი საგანმანათლებლო პროგრამა 

ვეტერინარიის სტანდარტებთან 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით. 

პროგრამის განმახორციელებლებთან და 

შემუშავდა პანდემიის პირობებში 

მოდულების განხორციელების 

შესაბამისობის დადგენა. შემუშავდა ონლაინ 

საწვლების პირობებში მოდულების 

განხორციელების შესაძლებლობის ან 

არშესაძლებლობის დოკუმენტი.  



2.2 ფარმაცია (სააფთიაქო) 

მოდულური პროგრამის ზღვრული 

რაოდენობის გაზრდა 

შპს - კოლეჯი „ამაგისთვის“ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

„ფარმაცია (სააფთიაქო)“ პროფესიულ 

სტუდენტთა ადგილების ზღვრული 

რაოდენობის გაზრდის შესახებ 

13/06/2020 
MES 7 20 00464697 

2020 წელს კოლეჯის 2019 წლის კვლევის 

შედეგად განხორციელდა  მოდულური 

პროგრამის ფარგლებში პროფესიული 

სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის გაზრდა. 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ საკითხი 

დადებითად გადაწყდა 

2.3.საექთნო განათლების მოდულური 

პროგრამის ზღვრული რაოდენობის 

გაზრდა. 

შპს - კოლეჯი „ამაგისთვის“ „საექთნო 

განათლების“ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სტუდენტთა ადგილების 

ზღვრული რაოდენობის გაზრდის 

შესახებ 

13/06/2020 
MES 5 20 00464695 

2020 წელს კოლეჯის 2019 წლის კვლევის 

შედეგად განხორციელდა  მოდულური 

პროგრამის ფარგლებში პროფესიული 

სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის გაზრდა. 

განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის მიერ საკითხი 

დადებითად გადაწყდა 

2.4 მე 4 საფეხურის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

მოთხოვნათა შესაბამისად შემუშავება 

და დამატება 

მოკვლევის შედეგად 

არ შესრულდა. 

მოკვლეულ იქნა  

მე-4 საფეხურის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამა კბილის 

ტექნიკოსის პრაქტიკის ობიექტები, თუმცა 

შიდა პროგრამაში მოთხოვნილი 

მატერიალურ ტექნიკური ბაზა არ შეესაბამება 

შიდა  ქართლში არსებულ პრაქტიკის 

ობიექტების მატერიალურ შესაძლებლობას 

და შეუქმნის საფრთხეს პროგრამის 

განხორციელებას. პროგრამის შემუშავება ვერ 

მოხერხდა.  

2.5 პროგრამების შესაბამისად 

მასწავლებლების 

შერჩევა/ხელშეკრულებების 

განახლება 

1.06.02.2020 ბრძა N06 

2.  06.02.2020 ბრძ N02 

3. 16.07.2020  ბრძN00000487 

4. 02.10.2020 ბრძ N00001900 

5.05.10.2020 ბრძ 00001956 

6.05.10.2020 ბრძ 00001958 

7.02.10.2020 ბრძ 00001899 

8.16.02.2020 ბრძ N00003589 

 

 პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების მდგრადობის გაზრდის მიზნით 

მიღებული იქნა 8 პროფესიული განათლების  

მასწავლებელი და გაფორმდა მათთან 

შესაბამისი ხელშეკრულებები 

 

2.6 მილევადი საგნობრივი 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

დასრულება 

1. კვალიფიკაციის მინიჭების 

შესახებ2020 წლის 21 დეკემბრის 

ოქმი N1; 

2. კვალიფიკაციის მინიჭების 

შესახებ 2020 წლის 21 დეკემბრის 

გადაწყვეტილება N1; 

3.2020 წლის 7 დეკემბრის 

დირექტორის ბრძანებაN00003501. 

მილევადი საგნობრივი საგანმანათლებლო 

პროგრამებიდან დასრულდა ფარმაცევტის 

თანაშემწე 

2.7შრომის ბაზრისა და საზოგადოების 

მოთხოვნების გათვალისწინებით 

ახალი მოდულური, გადამზადების 

და/ან სასერტიფიკატო პროგრამების 

შემუშავება და დანერგვა 

 

 

 

 

 

 

 

დირექტორის ბრძანება 66 

20.01.07 

დირექტორის ბრძანება 65 

2020.01.07 

დირექტორის ბრძანება 36 

2020.13.05 

 

 

თანამედროვე შრომის ბაზრისა და 

საზოგადოებრივი მოთხოვნათა პირობების 

გათვალისწინებით კოლეჯის ამაგის და 

განათლების განვითარების და დასაქმების 

ცენტრის თანამსტომლობით კოლეჯის 

ბაზაზე განხორციელდა სასერტიფიკატო 

პროგრამა მოკლევადიანი, პროფესიული 

ტრენინგ-კურსი; მედდის კურსი, ვეტ. 

ტექნიკოსის ტრენინგის პროგრამა 

განხორციელდა წარმატებით, რამაც   ხელი 

შეუწყო  ტრენინგის კურსის მონაწილეებს 

წარმატებით დასაქმებაში. 

 



 

 

 

სტრატეგიული მიზანი N3.  

 ხარისხის  უზრუნველყოფა 
 

 

ამოცანა ინდიკატორი ანგარიში 

 3.1შიდა ნორმატიული 

რეგულაციების განახლება და ახალ 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოყვანა: ხარისხის უზრუნველყოფის 

შიდა მექანიზმების 

გადახედვა/გაუმჯობესება 

1. დირექტორის ბრძანება N52 

18.06.2020; 

2. დირექტორის ბრძანება N59 

30.06.2020; 

3. დირექტორის ბრძანება N63 

01.07.2020 

4. დირექტორის ბრძანება N64 

01.07.2020 

5. დირექტორის ბრძანება N17 

13.03.2020 

6. დირექტორის ბრძანება N28 

15.04.2020 

7. დირექტორის ბრძანება N29 

15.04.2020 

8. დირექტორის ბრძანება N9 

20.02.2020 

9. დირექტორის ბრძანება N31  

20.04.2020 

და სხვა 

განხორციელდა შპს საზოგადოებრივი 

კოლეჯის სამართლებრივი დოკუმენტაციის 

გადამუშავება  სტანდარტთან შესაბამისად. 

შედგა სამუშაო ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფის 

მიერ შემუშავდა კითხვარები. ხარისხის 

მექანიზმის დახვეწა განვითარების მიზნით 

 

 

3.2პროფესიული სტუდენტების 

კმაყოფილების კვლევა და ანგარიში განთავსებულია ვებ-გვერძე 

:შპსსაზოგადოებრივიკოლეჯიამაგ

ისპროფესიულსტუდენტთაკმაყოფ

ილებისკვლევისანგარიში (2020) 

პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილების 

კვლევის ანგარიში განხორციელდა 2020 წლის 

1 იანვარს და 2 ნოემბერს 

3.3პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების გამოკითხვა და 

ანალიზი 

გამოკითვა google form 

ანგარიში 

2020წ 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 

გამოკითხვა განხორციელდა კოლეჯის 

სასწავლო მარეგულირებელი დებულების 

თანახმად. სამუშაო ჯგუფის მიერ 

შემუშავებული კითხვარის საშუალებით, რაც 

მოიცავს: - მოდულის განხორციელების 

შეფასებას; - სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის შეფასებას; - სასწავლო 

რესურსების შეფასებას. - კოლეჯის 

ეფექტური საქმიანობის შეფასება 

3.4კურსდამთავრებულების 

გამოკითხვების ჩატარება და ანალიზი 

განხორციელდება 2021წ  

პანდემიის გამო საგნობრივი პროგრამის 

ფარმაცია (სააფთიაქოს) დასრულებამ 

გადაიწია და დასრულდა სექტემბრის 

ოქტომბრის თვეში. აქედან გამომდინარე 

კვლევამ გადაინაცვლა 2021 წლისათვის 

http://amagi.edu.ge/tinyImage/report.pdf
http://amagi.edu.ge/tinyImage/report.pdf
http://amagi.edu.ge/tinyImage/report.pdf


3,5სასწავლო პროცესის შეფასების 

კვლევა და ანალიზი 
.სატელეფონო გამოკითხვა 

სტუდენტების. 10 აპრილიდან 24 

აპრილამდე მიმდინარეობდა. 

გამოიკითხა 110 სტუდენტი, 

რომელთა 100 % ს აქვს სახლში 

ინტერნეტი. 

განხორციელდა სასწავლო პროცესის 

მონიტორინგი. გამოიკვეთა პანდემიის 

პირობებში ონლაინ სწავლების საჭიროებები 

დაიგეგმა სამომავლო მოქმედებები. ჩატარდა 

გამოკითხვა სწავლის შედეგების 

მიღწევისათვის ონლაინ პლათფორმაზე 

წვდომის საშუალება 

3.6. ჩატარებული  გამოკითხვების 

შედეგების გაანალიზება შეფასება და 

შესაბამისი ცვლილებების 

განხორციელება 

დირექტორის ბრძანება N52 

18.06.2020; 

დირექტორის ბრძანება N59 

30.06.2020; 

დირექტორის ბრძანება N63 

01.07.2020 

დირექტორის ბრძანება N64 

01.07.2020 

დირექტორის ბრძანება N17 

13.03.2020 

დირექტორის ბრძანება N28 

15.04.2020 

დირექტორის ბრძანება N29 

15.04.2020 

დირექტორის ბრძანება N9 

20.02.2020 

დირექტორის ბრძანება N31  

20.04.2020 

2020 წლის პროფესიული სტანდარტის 

დამტკიცების შედეგად. შედგა კომისია 

რომელმაც შეაფასა სტანდარტებთან 

შესაბამისობა და შეიმუშავა შესრულების 

გეგმა რომელიც შესრულდა. 

3.7.საგანმანათლებლო პროგრამების 

დოკუმენტაციის: მოდულები, 

სასწავლო გეგმა მოდულების 

წინაპირობების და პროფესიულ 

სტუდენტთა კვირეული დატვირთვის 

კვატალური კონტროლი 

შესაბამისობასთან 

დირექტორის ბრძანება 

№ 0000339927/11/2020 

დირექტორის ბრძანება 

№ 0000362721/12/2020 

№ 0000340327/11/2020 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ამაგში სწავლების 

ონლაინ/დისტანციურ რეჟიმში 

განხორციელების შესახებ 
27/11/2020 

№ 00003399 

პროფესიული განათლების განვითარების 

დეპარტამენტის ინიციატივით 

განხორციელდა   დარგობრივი მოდულების 

გადამუშავებაპროფესიული პროგრამებისა 

მოდულების კომპონენტები რომელთა 

სწავლება შესაძლებელია 

ონლაინ/დისტანციურ ფორმატში. ონლაინ 

სწავლების პირობებში შეიცვალა სასწავლო 

გეგმები და მოერგო ონლაინ სასწავლო 

გარემოს. პრაქტიკულმა კურსმა გადაინაცვლა  

3.8საგანმანათლებლო პროგრამის 

დაგეგმვის, განხორციელებისა და 

შეფასების მეთოდოლოგია გადახედვა 

გაუმჯობესება 

დირექტორის ბრძანება N 64 

202.01.07 

2020 წელს დამტკიცებული პროფესიული 

სტანდარტის შესაბამისად შესაბამისობაში 

მოვიდა ნორმატიული დოკუმენტაცია, 

შემუშავდა და დაიხვეწა სასწავლო 

მარეგულირებელი დებულება სადაც ჩაიშალა 

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმის 

განხორციელებისა სა შეფასების 

მეთოდოლოგია. 

3.9 მილევადი საგნობრივი 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

პერიოდული გადასინჯვა 

სტანდარტით განსაზღვრულ სწავლის 

შედეგებზე ორიენტირებულობის 

თვალსაზრისით 

ბრძანება  № 00003664   შპს 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 

პროფესუიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა პრაქტიკოსი ექთნის 2018 

წლის საგაზაფხულო მიღების 

პროფესიული სტუდენტებისათვის 

სასწავლო პროცესის შეჩერების 

შესახებ 

პანდემიის პირობების გამო პრაქტიკული 

კურსის ვერ განხორციელდა პრაქტიკოსი 

ექთნის პროფესიულ პროგრამაზე და 

დირექტორის ბრძანება  № 00003664   შპს 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის 

პროფესუიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთნის 2018 წლის 

საგაზაფხულო მიღების პროფესიული 



სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესის 

შეჩერდათ განხორციელების 

შესაძლებლობამდე. 

3.10კურსდამთავრებულთა და 

სტუდენტთა ჩართვა დაწესებულების 

ცნობადობის ამაღლების 

ღონისძიებებში 

არსებული ფოტო მასალა. 

არსებული კურსდამთავრებულთა 

ბაზა 

შეიქმნა კურსდამთავრებულთა ბაზა 

რომელიც უზრუნველყოფს,კონტაქტის ყველა 

კურსდამთავრებულებთან. 

კურსდამთავრებულები ჩართულები არიან 

ღონისძიებებში დამამთავრებელ კლასებში 

პროფორიენტაციის ამაღლების მიზნით. 

გორის მეცხრე საჯარო სკოლაში 

კურსდამთავრებულმა მარიამ მიქელაძე 

შეხვდა მოსწავლეებს და ესაუბრა როგორც 

ფარაცევტის თანაშემწის უგლება 

მოვალეობაზე ასევე კოლეჯის შესახებ. 

 

 

 

 

სტრატეგიული მიზანი N4.  

პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირება და მათი მხარდამჭერი ღონისძიებების 

გატარება 
 

ამოცანა ინდიკატორი ანგარიში 

4.1განსაზღვრული სწავლის 

შედეგების მიღწევისას 

გათვალისწინებული პროფესიულ 

სტუდენტთა ინდივიდუალურ 

საჭიროებებზე ზრუნვა; 

დანიშვნა დირქტორის ბრძანება 

 N N00000930 20.08.2020  

 

 

2020 წელს კოლეჯში ჩაირიცხა სსპ რომელიც 

საჭიროებს ინდივიდუალურ ზრუნვას.. 

კოლეჯმა იზრუნა და მოიწვია ინკლუზიური 

განათლების სპეციალისი რომელიც 

უზრუნველყოფს მისი საწავლის შედეგების 

შესაძლებლობების დადგენას.მოდულების 

ათვისების მიზნით  სირთულეების 

შესწავლას   ასევე სასწავლო პროცეცის 

მენეჯერი ჩართულია ინფორმირების 

კუთხით რაც ითვალისწინებს სასწავლო 

ცხრილის მოწოდებას და პროფესიულ 

მასწავლებლებთან შეხვედრებს და 

ინფორმაციის მოწოდებას. 

 



4.2 ვეტერინარიის პროფესიული 

პროგრამის პროფესიული 

სტუდენტებისათვის გასვლითი 

სასწავლო ვიზიტი სასაკლაოზე 

ფოტო სურათები 

აღნიშნული აქტივობა გაწერილი იყო 2020 

წლის 

თებერვლის და ოქტომბრის თვეში თუმცა 

პანდემიის პირობებიდან გამომდინარე 

გადაიწია და  განხორციელდა 2020 წლის 

15თებერვალს და 

20 ოქტომბერს 2019 წელს და 2020 წელს 

ჩარიცხული 

პროფესიული სტუდენტებისათვის შპს ნიშა 

(ცხოველთა 

სასაკლაოში) სადაც განხორციელდა 

ცხოველთა პროცესზე 

დაკვირვება და ცხოველის ორგანოების 

გაცნობა 

4.3 ვეტერინარიის პროფესიული 

პროგრამის პროფესიული 

სტუდენტებისათვის გასვლითი 

სასწავლო ვიზიტი ფერმაში 

ფოტოსურათები 

აღნიშნული აქტივობა გაწერილი იყო2020 

წლის  აპრილის  და ნოემბრის თვეში 

რომელიც განხორციელდა 2019 წელს და  2020 

წელს ჩარიცხული პროფესიული 

სტუდენტებისთვის რომელიც 

განხორციელდა   2020წლის 28 ივლის ფერმერ 

გივი აბალაკის ფერმაში ვიზიტი ცხოველთა 

ვიზუალური შემოწმება და სადგომის 

შესწავლა. აღნიშნული აქტივობა უნდა 

განხორციელებულიყო აპრილის თვეში 

მაგრამ კოვიდ ინფექციის პანდემიის გამო ვერ 

მოხერხდა სასწავლო პროცესის შეწყვეტის 

გამო 

16 ნოემბერი შპს გორი(მეფრინველეობის 

ფაბრიკაში) ვიზიტი ფრინველის ვიზუალური 

შემოწმება და საფრინველეს სანიტარულ 

ჰიგიენური პირობების გაცნობა  

4.4პოტენციურ დამსაქმებლებთან 

პროფესიული სტუდენტების 

შეხვედრის ორგანიზება მათი 

შემდგომი დასაქმების მიზნით 

 

 ფოტო სურათები 

შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში 

განხორციელდა ვეტერინარიის პროფესიული 

სტუდენტებისათვის დამსაქმებელთან 

შეხვედრა. 

ასევე პროფესიული პროგრამის ფარმაცია 

(სააფთიაქო ) პროფესიული 

სტუდენებისათვის პმოეწყო ონლაინ 

შეხვედრა გორიგარმის წარმომადგენელთამ 

რომელმაც 1 კატოგირიის სააფთიაქო ქსელის 

მუშაობის მიდგომები. 

 

4.5ფარმაცევტის თანაშემწის 

პროფესიული სტუდენტებისათვის 

დარგობრივი კონფერენცია. 

არ შესრულდა 

არსებული ეპიდვითარედან გამომდინარე 

დარგობრივი კონფერენცია არ ჩატარებულა 

4.6პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიული 

სტუდენტების ვიზიტი ფოსპისში 
არ შესრულდა 

არსებული ეპიდვითარედან გამომდინარე 

ვერ განხორციელდა  

4.7 სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე პროფესიული 

სტუდენტებისათვის ადაპტირებული 

გარემოს გაუმჯობესება/ 

უზრუნველყოფა 

შერულებული სამუშაო 

შშმ და სსსმ პირებისთვის კომფორტული 

გადაადგილებისა და სასწავლო პირობების 

გაუმჯობესებისთვის შემოსასვლელი 

დერეფნები აღწურვილია პანდუსებით 

არსებობს ყველა სტანდარტის დაცვით სველი 

წერტილი და ლიფტი. 



4.8 საკომუნიკაციო აქტივობების 

დაგეგმვა 

პროფესიული სტუდენტებისა და მათი 

მშობლებისათვის 

ინფორმირებულობის მიზნით. 

კოლეჯის მისიის ამოცანების 

სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის 

გაცნობა. 

ფოტო სურათები 

განხორციელდა პროესიულ 

საგანმანათლებლო პროგამებზე 2020 წელს 

ჩარიცხული   პროფესიული 

სტუდენტებისათვის. სასწავლო პროცესის 

მენეჯერის ოჯრანიზებითა და პროგრამის 

ხელმზღვანელების ჩართულობითი. 

პანდემიის პირობების გამო პროფესიული 

სტუდენტების მშობლები არ იქნენ 

მოწვეულები და შეხვედრამ ჩაიარა 

დისტანციის დაცვით.პირბადეების 

გამოყენებით. 

4.9სპორტულ ღონისძიების 

ორგანიზება ჩატარება 
არ შესრულდა 

არსეებული ეპიდვითარებიდან გამომდინარე 

სპორტული ღონისძიება არ ჩატარებულა 

4.10პროფესიულ სტუდენტთა 

მხარდაჭერის სერვისებით 

გაუმჯობესების მიზნით 

კმაყოფილების კვლევა და მათი 

ანალიზი 

ანგარიში 

28.12.20 

ჩატარდა პროფესიულ სტუდენტთა 

კმაყოფილების კვლევა და განხორციელდა 

მისი ანალიზი.  

4,11პროფესიული 

სტუდენტებისათვის საინფორმაციო 

შეხვედრა იურისტთან რათა იცნობენ 

და იყენებენ მათ უფლებებსა და 

კანონიერი ინტერესების დაცვის 

მექანიზმებს; 

შეხვედრის ფოტო მასალა 

2020 წლის 6 ივლისს  

 2020 წლის 5 ოქტომბერს ჩატარდა შეხვედრა 

პროგრამის  ხელმძღვანელების 

თანამონაწილეობით მოხდა იურისტისა და 

პროფესიულისტუდენტების საინფორმაციო 

შეხვედრა, სადაც პროფესიულ სტუდენტებს 

განემარტათ საკუთარი უფლებები . 

4.12 ვებ გვერდზე პერიოდული 

ინფორმიციის მიწოდება და 

გამოქვეყნებული პროფესიული 

სტუდენტების ინფორმირების მიზნით 

ვებ გვერდი 

amagi.edu.ge 

2020 წლის განმავლობაში სისტემატიურად 

ხდებოდა კოლეჯის ოფიციალურ ვებ 

გვერდზე შესაბამისი ინფორამციის 

განთავსება და სტუდენტთა ინფორმირება. 

ასევე აქტიურად გამოიყენება სოციალური 

ქცელში განთავსებული კოლეჯის გვერდი. 

4.13 პირველადი გადაუდებელი 

დახმარების აღმოჩენის მიზნით 

პროფესიული სტუდენტთა 

ინფორმირება პასუხისმგებელ პირთან 

შეხვედრა 

05.10.2020 

ფოტო სურათები 

კოლეჯს აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება 

კლინიკა სოფია მკურნალთან რომელიც 

მდებარეობს კოლეჯის შენობაში და 

გამოყოფილია პირი -ექიმი, რომელიც 

უზრუნველყოფს სტუდენტების პირველადი 

სამედიცინო დახმარებით საჭიროების 

შემთხვეში. სასწავლო წლის დასაწყისში 

05.10.2020 შედგა შეხვედრა პროფესიულ 

სტუდენტებთან სადაც სტუდენტებმა მიიღეს 

ინფორმაცია როგორ და სად უნდა მიიღონ 

პირველადი გადაუდებელი დახმარება 

4.14 საბიბლიოთეკო რესურსებისა და 

მათი სარგებლობის წესები. გაცნობა 

ღონისძიების ამსახველი 

ფოტომასალა 

 

ბიბლიოთეკარის მიერ განხორციელდა 

2020წელს ჩარიცხული პროფესიული 

სტუდენტებისათვის საინფორმაციო 

შეხვედრა, სადაც განხილული იყო 

ბიბლიოთეკის სარგებლობის 

წესი,ბიბლიოთეკის ქონების დაცვასა და 

მიზნობრივ გამოყენებაზე პასუხისმგებლობა. 



4.15 სასწავლო განრიგის (ცხრილი) 

ხელმისაწვდომობა, სასწავლო 

გეგმებთან თანხვედრა, 

მეცადინეობის განრიგის დაცვა, 

სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის კონტროლი 

სასწავლო ცხრილები 

განთავსებული დახურულ 

ჯგუფებში და საინფორმაციო 

დაფაზე.სასწავლო პროცესის 

ანგარიში 

სასწავლო ცხრილი განთავსებულია 

საინფორმაციო დაფაზე და აგრეთვე სოც-

ქსელებში კოლეჯის მიერ შექმნილ დახურულ 

ჯგუფებში რომელიც თანხვედრაშია 

სასწავლო გეგმებთან. ხდება მეცადინეობის 

განრიგის დაცვა, ყველა ცვლილება 

გონივრულ ვადაში ხელმისავდომია 

პროფესიული სტუდენტებისთვის 

დაპროფესიული მასწავლებლებისთვის. 

ყოველ დღე მიმდინარეობს სასწავლო 

პროცესის კონტროლი როგორც 

აუდიტორიებში აგრეთვე ეპიდვითარებიდან 

გამომდინარე ონლაინ მეცადინეობის 

ჩატარება. 

 

 

 

სტრატეგიული მიზანი N5. 

ადამიანური რესურსები კარიერული წინსვლა 
 

ამოცანა ინდიკატორი ანგარიში 

5.1. პროფესიული მასწავლებლების 

გადამზადება-პროფესიულ 

განვითარებაზე ზრუნვა 

შეხვედრის სქრინები: 

2020,14.12 

2020.04.12 

2020.27.11 

2020.21.11 

2020.18.11 

2020.16.11 

202014.11 

2020.13.11 

2020.06.11 

2020.04.11 

2020.30.10 

2020.27.10 

2020.28.10 

2020.21.10 

2020.20.10 

2020.31.08 

პროფესიულ მასწავლებლებს უწყვეთ 

რეჟიმში უტარდებოდათ ტრენინგები 

სადაც ეცნობოდნენ  კალენდარული 

გეგმების შემუშავებას, შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავებას ასევე 

სწავლის  მექანიზმები და მიდგომები 



5.2სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოყვანის მიზნით პერსონალის 

სამუშაო აღწერილობებს, 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს 

გადახედვა განახლება 

"შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ამაგის  საშტატო  ნუსხის  დამტკიცები

ს შესახებ "შპს 

საზოგადოებრივი  კოლეჯი 

ამაგის  დირექტორის 2018 წლის  09 

ოქტომბრის N43 ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

05.08.2020 ბრძ N00000781 

2020 წლის დამტკიცებული პროფესიული 

სტანდარტის გაანალიზების შედეგად 

გამოიკვეთა საჭიროება პროგრამის 

განვითარებისა და ხელმძღვანელების 

გაძლიერების კუთხით მათი უფლება 

მოვალეობების გაზრდა . განხორციელდა 

საშტატო ნუსხის განახლება .პროგრამის 

ხელმზღვანელების დანიშვნა  

5.3 პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევის განხორციელება და ანალიზი 
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი 

ამაგის  პერსონალის    საჭიროებათა 

კვლევა 03.07. 2020 დან 10.07.2020 

მდე. სამსახურეობრივი ბარათი 

N00000591 23.07.202 

ჩატარდა პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევა და შედეგების საფუძველზე 

მოხდა შესაბამისი რეაგირება როგორიცაა 

გასვლითი ექსკურსიის მოწყობა და 

ხშრომითი ანაზღაურების ზრდა . 

5.4 პერსონალის საქმიანობის შეფასება 

და პროფესიული განვითარების 

საჭიროებათა კვლევას; 

სამსახურეობრივი ბარათი N3667 

(23.12.2020) 

ჩატარდა პერსონალის ყოველწლიური 

თვითშეფასება სპეციალურად შექმნილი 

კომისიის მიერ და შედეგების 

საფუძველზე მოხდა პრემიების გაცემა 

 

5.5ახალი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელთა გადამზადებაზე 

ზრუნვა და სამუშაო გარემოსთან 

ინტეგრირება 

მონაწილეობის დამადასტურებელი 

სერტიფიკატები (15-30 ივნისი; 2020) 

პროფესიულ მასწავლებლებს უწყვეთ 

რეჟიმში უტარდებოდათ ტრენინგები 

სადაც ეცნობოდნენ  კალენდარული 

გეგმების შემუშავებას, შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავებას ასევე  

სწავლის  მექანიზმები და მიდგომები 

მასწავლებელთა პროფესიული  

განვითარების  ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებულ ვებინარში პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

ხელმძღვანელებმა მონაწილეობა. მიიღეს. 

5.6 პროფესიული განათლების 

მასწავლებელთა ტრენინგი შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავების 

გასაუმჯობესებლად 

შეხვედრის სქრინები: 

2020,14.12 

2020.04.12 

2020.27.11 

2020.21.11 

2020.18.11 

2020.16.11 

202014.11 

2020.13.11 

2020.06.11 

2020.04.11 

2020.30.10 

2020.27.10 

2020.28.10 

2020.21.10 

2020.20.10 

2020.31.08 

ხარისხის მენეჯერის მიერ 

ხორციელდებოდა პროფესიული 

განათლების მასწავლებლებთან 

პერიოდული შეხვედრები შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავებასთან 

დაკავშირებით. კერძო კოლეჯების 

ინიციატივით შედგა დარგიბრივი 

კგუფები რომელშიც აქტიურად 

მონაწილეობდნენ კოლეჯის 

მასწავლებლები. ჯგუფებმა შეიმუშავეს 

შეფასების ინსტრუმენტების მანკი. 

5.7პერსონალისთვის საქმისწარმოების 

ელექტრონული სისტემა და ხვეწვა 

ხელშეკრულება 

01.11.20 

2020 წელს საქმისწარმოება გადავიდა 

ელექტრონულ სისტემაზე-

eflow_პროფესიული სტანდარტის 

შესაბამისად.ღნიშნულ სისტემაზე 

გადასვლასთან დაკავშირებით დაიგეგმა 

განათლების განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მიერ ტრენინგი. ასევე  კერძო 

კოლეჯების ასოციაციის მიერ დაგეგმილი 

ტრენინგი. საქმისწარმოების მენეჯერის 

მიერ ყოველდღიურ რეჟიმში 



ხორციელდება პერსონალის 

კონსულტირება . 

 

5.8 სწავლების ინოვაციური 

მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა, 

რაც უზრუნველყოფს სასწავლო 

პროცესში სტუდენტის აქტიურ 

ჩართვას, ინოვაციური აზროვნების 

წახალისებას, საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიების ეფექტურ 

გამოყენებას და შეფასების 

ობიექტური, სამართლიანი და 

გამჭვირვალე პროცედურების 

დანერგვას 

დირექტორის ბრძანება  

№ 00003399 

27/11/2020 
შეხვედრის სქრინები 

ონლაინ სწავლების დანერგვამ შეცვალა 

სწავლის მიდგომები და მეთოდები. 

მოერგო ინლაინ პლათფორმას. 

განხორციელდა არა ერთი შეხვედრა 

ხარისხის მენეჯერის მიერ, ასევე სკკ 

ასოციაციისა და განათლების 

განვითარების ეროვნული ცებტრის მიერ 

გაიმართა არა ერთი შეხვედრა და შედგა 

საერთო დოკუმენტი გაიმიჯნა ონლაი 

პლათფორმის გამოყებებით სასწავლო 

შედეგების.  შეფასების 

ობიექტური, სამართლიანი 

დაგამჭვირვალე პროცედურების 

დანერგვის მიზნით კოლეჯი მოერგო 

ონლაინ სასწავლო რეჟიმს,რომელიც 

უზრუნველყოფს მტკიცებულებების 

შენახვას. 

5.9 პერსონალის, პროფესიული 

განათლების მასწავლებელთა და 

დამსაქმებელთა შეხვედრა 

სტრატეგიული განვითარების და 

სამოქმედო გეგმების შესრულების 

მონიტორინგის განხილვაზე 

2021 წელს გადაინაცვლა 

აღნიშნული შეხვედრა დაიგეგმა 2021 

წლის იანვარში. კოლეჯის პერსონალის 

კოვიდ დაინფიცირების გამო. 
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