შპს საზოგადოებრივი კოლეჯის ამაგი
ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ანგარიში
2021 სასწავლო წელი

2022წ
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ფართის
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სასწავლო
აუდიტორიების
კეთილმოწყობა
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კაბინეტ ლაბორატორიების (მათ
შორის კომპიტერული
ლაბორატორიის) და
ბიბლიოთეკის
ინვენტარის სრულყოფა

x x x x x x x

x

ანგარიში

მტკიცებულება

მოეწყო და განახლდა
სასწავლო შენობის
მეორე სართული.
სასწავლო გარემოს
მოწყობისას
გათვალისწინებული
იქნა
ხანძარსაწინააღმდეგ
ო რეგულაციები.

გაფორმებული
ხელშეკრულებების
ფარგლებში 10,01,2021
ელ-ზედ.0578629254
ელ- 0579722020
ფაქტობრივი
მდგომარეობა

შეძენილ იქნა
ფარმაცია
(სააფთიაქო)
პროფესიული
პროგრამისათვის
მასალა ნედლეული
და აღჭურვილობა.
საზოგადოებრივი
კოლეჯის
ბიბლიოთეკამ
შეიცვალა ოთახი,
კოლეჯი აღიჭურვა
საბიბლიოთეკო
ინვენტარით,ბიბლი
ოთეკის დებულების
თანახმად გაიკრა
პლაკატები,მოეწყო
კომფორტული და
სტუდენტზე

მომსახურების
ხელშეკრულება
01,10,2018წ
მიღება ჩაბარება21,04,2021წ.
მიღებაჩაბარება19,07,2021წ.
შპს კომპ.ზონა
ინვოისი 19/05/2021
ინვოისი 25/05/2021
ელ0593915065,0595817357
შპს კომპიუტერული
ზონა
ელ-0596366248
შპს მასტერ პლიუსი
ელ-0600940013
ელ-0602663650
შპს ალტა
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ორიენტირებული
გარემო.

ელ06125434748,0615434595
,0623294690,0631077587
ელ-0619967474,
შპს როშიკა2002
ელ-0583705148
შპს სამაია
ინვოისი 15/03/2021
ელ-0582510309
საგადახ.დოკუმ.N252
4
შპსსამედიცინო
სახლი:ელ0634880096,0637892973
შპს სამაია
ელ-0634880096
შპს მედფარმი ელ0622664535
სსგეფა:ინვ.
N98,14,06,2021
ელ-0604002424.
შპს სამაია: ელ0620557267
ელ-0582511900
შპს როშიკა:
ელ-0575762707
ელ-0619489420
ელ-0624001421

პროგრამების
განხორციელების
მიზნებისთვის მასალანედლეულის შეძენა

x x x x x x x

x

x x x x

შეძენილ იქნა
სასწავლო პროცესის
საჭიროებისათვის
სამედიცინო
ხსნარები და
მედიკამენტები

სსგეფა:ინვ.
N98,14,06,2021
ელ-0604002424.
შპს სამაია: ელ0620557267
ელ-0582511900

ბიბლიოთეკის წიგნადი
ფონდის განახლება

x x x x x x x

x

x x x x

ანტისეპტიკები,ხსნა
რები
ჰიგიენის
საშუალებები

შპს როშიკა:
ელ-0575762707
ელ-0619489420
ელ-0624001421

კოლეჯი ამაგის
ბიბლიოთეკა შეივსო
წიგნადი ფონდით.
მთლიანობაში
წიგნების რაოდენობა
შეადგენს 705
ერთეულს.კოლეჯი
ამაგის წიგნადი
ფონდის ბალანსზე
აყვანის მიზნით
განხორციელდა
შემდეგი მოქმედება:
თვითოეული წიგნი
დამუშავდა
ბიბლიოთეკის წესის
თანახმად და
გატარდა
ბიბლიოთეკის
ფონდის
საინვენტარო წიგნში.
ასევე
ელექტრონული
სახით გატარდა
ოუფენ
ბიბლიოში,სადაც
პროფესიულ
სტუდენტს მოძიების
შესაძლებლობა აქვს.
ვეტერინარიის
პროფესიული
პროგრამის კვოტის
გაზრდის მიზნით

საინვენტარო ჟურნალი
ოუფენ
ბიბლიოხელშეკრულებ
ა N01,10,2018წ.
საგადახდო დავალება
N1900ელ ზედ.0505861510,0505435563,
0506757807051124182.
ელ0536632723,0537153000
საგადახ.დავ.N1975ხელ
შეკრულებაN01,10,2018
წ.
ელ0585113656ფაქტობრივი
მდგომარეობა

გაიზარდა
პროგრამისთვის
საჭირო
სახელმძღვანელოები
ს რაოდენობა.

კომპიუტერული
ბაზის, ტექნიკის,
ქსელის და ტექნიკური
საშუალებების
გაუმჯობესება
მიმდინარე
საჭიროებების
გათვალისწინებით

x x x x x x x

ინვენტარიზაცია

პროფესიული
სტუდენტათვთვის
თავისუფალი სივრცის
მოწყობა

x

x x x x

x x x

x x x

ადმინისტრაციის
თანამშრომლებისათ
ვის შეძენილ იქნა
პერსონალური
კომპიუტერები და
ვიდეო თვალი.
პროექტორები
სასწავლო
გარემოსთვის

ინვოისი 05.18.2021 შპს
კომპიუტერული ზონა
ელ-0593915065
ინვოისი 05.26.2021 შპს
კომპიუტერული ზონა
ელ-0595817357
ინვოისი 06.02.2021 შპს
კომპიუტერული ზონა
ელ-0596366248

ჩატარდა
ინვენტარიზაცია
დირექტორის
ბრძანებით შექმნილი
საინვენტარიზაციო
კომისიის
მიერსამოქმედო
გეგმით
განსაზღვრულ
ვადებში

სამსახ.ბარათი 8144
23.12.21

პროფესიული
სტუდენტებისთვის
მოეწყო თავისუფალი
სივრცე, შეძენილ
იქნა კოლეჯის
საიმიჯო ბანერი
რომელიც

კოლეჯის ბანერის
შეძენის დოკუმენტი,
ფაქტობრივი
მდგომარეობა.

განთავსებულის
კოლეჯის პირველ
სართულზე.

მიზანი

ამოცანა

გათბობის სისტემის
გადამოწმება-სრულყოფა
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სტრატეგიული
დაგეგმარების,
მონიტორინგისა და
შეფასების
მეთოდოლოგიის
შესაბამისად სამოქმედო
გეგმის გადახედვა
მონიტორინგი

X

X
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სისტემატურად
მოწმდება
უსაფრთხოების
თანამშრომლის მიერ
გათბობის სისტემა.

კომუნალური
გადასახადის
ქვითარები ,
უსაფრთხოების
სპეციალისტის
ხელშეკრულება ,
ფაქტობრივი
მდგომარეობა.

ანალიზი

მტკიცებულება

სტრატეგიული
გეგმის
მონიტორინგის,
შეფასების შესახებ,
ხარისხის მენეჯერის
მიერ ეცნობა
ადმინისტრაციის
თანამშრომლებს
გამოთხოვილი
ინფორმაციის
შედეგად და ამ
ინფორმაციის
გაანალიზების
შედეგად
ჩმოყალიბდა
სტრატეგიული
გეგმის
მონიტორინგის

26/01/2021 ხარისხის
მენეჯერის სამსახ.
ბარათი 180
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ანგარიში, რომელიც
ეცნობა დირექტორს.
მონიტორინგის
უკუკავშირი
დაიტერესებულ
პირთათვის

მონიტორინგის
შედეგების ანგარიში

X

X

x

ჩატარდა შეხვედრა
გაეცნო
დაინტერესებულ
პირებს

25.02.2021 წლის
შეხვედრის ოქმი 1

x

განთავსებულია ვებგვერდძე

22/02/2021 ხარისხის
მენეჯერის სამსახ.
ბარათი 587
კოლეჯის ვებ გვერდი
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სამპქმედო გეგმის
ცვლილების
განხორციელება და
შემუშავება

X

x

განხორციელდა
ცვლილება
სტრატეგიული
განვითარების
გეგმაში.
დაკორექტირდა
ამოცანები, რომლიც
ვადაზე ადრე
შესრულდა და
დაკარგა აქტუალობა

22/02/2021 ხარისხის
მენეჯერის სამსახ.
ბარათი 587

დაიტერესებულ
პირთათვის გაზიარება
ვებ-გვერდზე განთავსება

X

x

ვებ გვერდზე
განთავსებული
სტრატეგიული გეგმა
2020-2026 და
სამოქმედო გეგმა
2021 წ

კოლკეჯის ვებ-გვერდი

ანალიზი

მტკიცებულება
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საგანმანა
თლებლო
პროგრამე
ბი

საგანმანათ
ლებლო
პროგრამის
დაგეგმვა ,
შემუშავება
,შეფასება
და
განვითარე
ბა

საგანმანათლებლო
პროგრამისათვის
პროფესიულ
სტუდენტთა ზღვრულ
ოდენობის განსაზღვრავა
შესაბამისი
მეთოდოლოგიის
მიხედვით

მონიტორინგი
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
პროგრამების :
მოდულები, სასწავლო
გეგმა მოდულების
წინაპირობების და
პროფესიულ
სტუდენტთა კვირეული
დატვირთვის
გათვალისწინებით

I V V V V
V
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X X X X X
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I X X X
X
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დაიხვეწა
სტუდენტთა
ზღვრული
ოდენობის
განსაზღვრავრის
მეთოდოლოგია

X X X X კოლეჯში
სისტემატურად
მიმდინარეობს
სასწავლო პროცესის
მონიტორინგი :
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამებში ყველა
მოდულის დაწყების
წინ ხდება მოდულის
განმახორციელებელ
თან შეხვედრა, რის
შემდეგ
პროფესიული
მასწავლებელი
ადგენს
კალენდარულ
გეგმას, და სწავლის
შედეგებს.სტუდენტი
ს კვირეული
დატვირთვა

სტუდენტთა ზღვრულ
ოდენობის
განსაზღვრავრის
მეთოდოლოგია.
ვეტერინარიის
პროფესიული
პროგრამის
პროფესიულ
სტუდენტთა
გაზრდილი ზღვრული
ოდენობა
შემუშავებული
კალენდარული
გეგმები. მიმდინარე
სასწავლო პროცესი
საგანმანათლებლო
პროგრამები.

გამომდინარეობს
სასწავლო გეგმიდან
და იგი სასწავლო
ცხრილის მეშვეობით
ხელმისაწვდომია
პროფესიული
სტუდენტისთვის
განხორციელდა
კვლევა რომლის
შედეგები და
ანგარიში
წარედგინება
დირექტორს
პროფესიული
სტუდენტების
კმაყოფილების კვლევა

X

X განხორციელდა
კვლევა რომლის
შედეგები და
ანგარიში
წარედგინება
დირექტორს

კითხვარი ანგარიში
განთავსებული ვებ
გვერძე

კურსდამთავრებულების
გამოკითხვების ჩატარება

X

X განხორციელდა
კვლევა რომლის
შედეგები და
ანგარიში
წარედგინება
დირექტორს

კითხვარი
განთავსებული ვებ
გვერდძე

მატერიალური რესურსის
საჭიროების
მონიტორინგი

X

X განხორციელდა
კვლევა რომლის
შედეგები და
ანგარიში
წარედგინება
დირექტორს

კვლევის ანგარისი
ანგარიში სამ.ბარ.3564

საგანმანათლებლო
პროგრამების შეფასების
კვლევა

X

X განხორციელდა
კვლევა რომლის
შედეგები და

კითხვარი ანგარიში
განთავსებული ვებ
გვერდძე

ანგარიში
წარედგინება
დირექტორს
დამსაქმებელთა კვლევა

X

X განხორციელდა
კვლევა რომლის
შედეგები და
ანგარიში
წარედგინება
დირექტორს

კითხვარი ანგარიში
განთავსებული ვებ
გვერდძე

პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების
გამოკითხვა

X

X განხორციელდა
კვლევა რომლის
შედეგები და
ანგარიში
წარედგინება
დირექტორს

კითხვარი ანგარიში
განთავსებული ვებ
გვერდძე

ბიბლიოთეკის წიგნადი
ფონდის განახლება

პროგრამის მდრადობის
მიზნით ფინანსური
უზრუნველყოფის
მონიტორინგი

X X X X X X X X

X

X X X X არსებული
ხელშეკრულების
ფარგლებში
განხორციელდა
სასწავლო წიგნადი
ფონდის შევსება

X

განხორციელდა
კვლევა რომლის
შედეგები და
ანგარიში
წარედგინება
დირექტორს

ხელშეკრულებაN01,10,
2018წ.
ელ-0585113656

ელ-0614269841
ელ-0630477937
ანგარიში სამ.ბარ960
სამ.ბარ 6405

პროგრამების
შესაბამისად
მასწავლებლების
შერჩევა/ხელშეკრულებებ
ის განახლება

პროფესიული პროგრამა
ფარმაცია (სააფთიაქო)
ვერიფიკაცია

X X X X X X X X

x

X X X X ჩატარდა
მუდმივმოქმედი
შესარჩევი კომისიის
12 სხდომა და
შესაბამისი
კონკურსების
საფუძველზე შეირჩა
18 პროფესიული
განათლების
მასწავლებელი

x

განხორციელდა
ვერიფიკაცია :
ხარისხის მენეჯერის
მიერ დაიგეგმა
ვერიფიკაციის
პროცესი და ეცნობა
დირექტორს
ვერიფიკაციის
შედეგები.
ვერიფიკაცია
განხორციელდა
მოდულის - სამკურნალო
საშუალებების
ფარმაცევტული
ანალიზი 1
კოდი:0911019 (I
ჯგუფის) შეფასების
ინსტრუმენტები.

ბრძანებები ღია
კონკურსის
გამოცხადების შესახებ;
ვებ გვერდზე
გამოცხადებული
კონკურსი;
მუდმივმოქმედი
შესარჩევი კომისიის
სხდომის ოქმები;
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების
პირადი საქმეები;
10/06/2021 ხარისხის
მენეჯერის სამსახ.
ბარათი : 2728
16/06/2021 ხარისხის
მენეჯერის სამსახ.
ბარათი 2806

პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამა ვეტერინარია
ვერიფიკაცია

პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამა საექთნო
განათლება ვერიფიკაცია

x

x

x

x

განხორციელდა
ვერიფიკაცია :
ხარისხის მენეჯერის
მიერ დაიგეგმა
ვერიფიკაციის
პროცესი და ეცნობა
დირექტორს
ვერიფიკაციის
შედეგები.
ვერიფიკაცია
განხორციელდა
მოდულის ცხოველთა
ანატომიური და
ფიზიოლოგიური
თავისებურებები
(0911108)

31/03/2021 ხარისხის
მენეჯერის სამსახ.
ბარათი 1284

ვერიფიკაცია
გადაიდო პანდემიის
შედეგად და ვერ
განხორციელდა
სამოქმედო გეგმით
გაწერილ ვადებში.
მოგვიანებით
ვერიფიკაცია
განხორციელდა
მოდულის პათოლოგია
(პათანატომიაპათფიზიოლოგია)კო
დი: 0910922 (I
ჯგუფის) შეფასების
ინსტრუმენტები.

10/06/2021 ხარისხის
მენეჯერის სამსახ.
ბარათი : 2728
16/06/2021 ხარისხის
მენეჯერის სამსახ.
ბარათი 2806

ელექტრონული
შეფასების სისტემის
დანერგვა და განვითარებ

შრომის ბაზრისა და
საზოგადოების
მოთხოვნების
გათვალისწინებით ახალი
მოდულური,
გადამზადების და/ან
სასერტიფიკატო
პროგრამების შემუშავება
და დანერგვა

x x x x x x x

x

X X X X

x x x x

პანდემიის
კოლეჯის ონლაინ
პირობების
პლათფორმა google class
გათვალისწინებით
room
იანვრის თვიდან
მარტის თვემდე
კოლეჯი
იმყოფებოდა ონლაინ
რეჟიმზე . ხარისხის
მენეჯერის
ინიციატივით
პროფესიული
სტუდენტების
შეფასება
განხორციელდა
აპრობირებული და
გამოცდილი
მეთოდით
google.class room ის
გამოყენებით
კოლეჯი მუდმივად
თანამშრომლობს
დამსაქმებლებთან
მათი საჭიროებების
დადგენის
მიმართულებით .
დამსაქმებლის
მოთხოვნის
გათვალისწინებით,
ჩატარდა შრომის
ბაზარზე
დამსაქმებლების
მხრიდან არსებული
მოთხოვნებისა და
საჭიროებების
შეფასება
დენტალური საქმის

კვლევის ანგარიში
განთავსებული ვებ
გვერდძე დირექტორის
მოადგილის მიერ
29.10.21 სამს.ბარათი
6512

მიმართულებით,კვლ
ევის შედეგად
შემუშავდა
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამა
დენტალური საქმე
მიზანი

ამოცანა

აქტივობა

თვეები

I I I
I I
I
სასწავლო
პროცესის
ორგანიზე
ბა

ხარისხის
უზრუნვე
ლყოფა

ანალიზი

I V V V V
V
I I II
I I

მტკიცებულება

I X X X
X
I I
I

სასწავლო განრიგის
(ცხრილი)
ხელმისაწვდომობა

X X X X X X X X

X X X X სასწავლო ცხრილი
ხელმისაწვდომია
ყველა პროფესიული
სტუდენტისთვის.იგ
ი გამოკრულია
საინფორმაციო
დაფაზე და ასევე
ატვირთულია ყველა
საკონტაქტო
სოციალურ ჯგუფში

საინფორმაციო დაფა,
სოც-ქსელის ჯგუფები

სასწავლო
გეგმებთან თანხვედრა,
მეცადინეობის განრიგის
დაცვა,
სასწავლო პროცესის
მიმდინარეობის
კონტროლი

X X X X X X X X

X X X X სასწავლო პერიოდის ონლაი დასწრების
განმავლობაში ხდება სქრინები
მეცადინეობის
განრიგის
დაცვა,ხორციელდება
სასწავლო პროცესის
მონიტორინგი
როგორც
დისტანციური
სწავლების დროს,
ასევე აუდიტორული

მეცადინეობის
პერიოდში.
დაცულია
მეცადინეობის
ჩატარების განრიგი
ონლაინ სასწავლო
პროცესისათვის
კოლეჯში
გამოყენებულია zoom
ონლაინ პლათფორმა
სასწავლო
მიზნებისათვის ონლაინ
სწავლების ორგანიზების
მიზნით პროგრამა zoom
ის სასწავლო
მიზნებისათვის
გამოყენება

X X X X X X X X

X X X X ონლაის სასწავლო
ფორმატის
სრულყოფილად
განხორციელების
მიზნით შემუშავდა
სასწავლო პროცესის
დისტანციურად
წარმართვის
მარეგულირებელი
წესი

ბრძანება№ 00003684
:13/08/2021 სასწავლო
პროცესის
დისტანციურად
წარმართვის
მარეგულირებელი
წესის დამტკიცების
შესახებ

პრაქტიკის კომპონენტის
განმახორციელებელ
პარტნიორთა არეალის
გაფართოება

X X X X X X X X

X X X X ვეტერინარიის
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ზღვრული
ოდენობის გაზრდის
მიზნით
გაფართოვდა
პრაქტიკის
ობიექტთა არეალი,
დაიდო
ხელშეკრულება „შპს
კოცოსთან“, „ფერმა
მამია
ბუგულიშვილთან“

გაფორმებული
ხელშეკრულებები.
შეთანხმებები,
ავტორსაგანმანათლებ
ლო
პროგრამებიიზებული
პროგრამად

დენტალურის
საქმე(სტომატოლოგი
ს ასისტენტი)
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის
დამატების
ფარგლებში დაიდო
ხელშეკრულება
სტომატოლოგიურ
კლინიკებთან.
ფარმაცია(სააფთიაქო
) პროფესიულ
პროგრამის
ფარგლებში დაიდო
ხელშეკრულება
საფთიაქო ქსელ
ავერსთან.
სანიტარული/უსაფრთხო
სასწავლო/სამუშაო
გარემოშზე ზრუნვა

მედიკოსთა კლუბის
შექმნა და
ფუნქციონირება

X X X X X X X X

X

X X X X კოლეჯში
სისტემატურად
ხორციელდება
სანიტარული
უსაფრთხოების
ღონისძიებების
გატარება და მასზე
ზრუნვა
შეიქმნა კოლეჯის
თვითმართველობა
გაიწერა
თვითმართველობის
ფუნქცია მოვალეობა
დამტკიცდა
დირექტორის მიერ

სანიტარული ჟურნალი

შეხვედრის ფოტო
მასალა შპს
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის
პროფესიულ
სტუდენტთა
თვითმმართველობის
დებულება№ 00007991

17/12/2021

პრაქტიკის
განმახორციელებელ
პირთა
წარმომადგენლებთან
შეხვედრა და მათგან
პროფესისათან
დაკავშირებული
სიახლეების გაზიარება
და პრაქტიკული კურსის
განხორციელების
შედეგების უკუკავშირის
მიღება

X

X

პარტნიორ
ორგანიზაციებთან
მუდმივად
მიმდინარეობს
შეხვედრები და
უკუკავშირის მიღება
. ხარისხის
მენეჯერისა და
საექთნო
განათლების
პროგრამის
ხერლმძღვანელი
შეხვდნენ „სს
იავნანას“
დირექტორს .
შეხვედრაზე
განხილული იყო
პრაქტიკის
განხორციელების
დეტალები დაიგეგმა
ინსტრუქტორების
გადამზადება .
ვეტერინარიის
პრაქტიკის
ობიექტებზევეტაფთიაქებში
განხორციელდა
პრაქტიკის
შედეგების
განხორციელების და
მიდგომების

შეხვედრების ფოტო
მასალა. შეხვედრის
სქრინები

გაცნობა. „ სს გეფა“
და“ შპს პსპ ფარმა“
აქტიურად
თანამშრომლობენ
პროგრამის
ხელმძღვანელთან და
კოლეჯი
ითვალისწინებს მათ
ინიციატივებსა და
მიდგომებს.
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგი ის
ხარისხის მენეჯერი
და პერსონალის
მართვის მენეჯერი
იმყოფებოდნენ
სურამის
,,აღმოსავლეთ
საქართველოს
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
ცენტრში"
კოლეჯმა
თანამშრომლობის
ფარგლებში
გადაამზადა
კლინიკის ექთნები
ინგლისური ენის
კურსში და მათ
გადაეცათ
სერტიფიკატები.
ხარისხის მენეჯერმა
კლინიკიდან
წარმოდგენილ
ინსტრუქტორებს
გააცნო საექთნო

განათლების
კლინიკური
მოდულები:
ფსიქიატრიული
პაციენტის მართვა.
ინსტრუქტორები
გაეცნენ შეფასების
მიდგომებს.
დაიგეგმა სამომავლო
სამუშაო
შეხვედრები,
რომელიც ხელს
შეუწყობს მომავალში
საექთნო
მიმართულებით
კადრის აღზრდას.
შპს პსპ ფარმასა და
სს გეფას
წარმომადგენლებთან
განხორციელდა
შეხვედრა ხარისხის
მენეჯერისა და
ფარმაცია(სააფთიაქო
) პროფესიული
პროგრამის
ხელმძღვანელის
მიერ. გაზიარებულ
იქნა პრაქტიკის
განხორციელების
ანალიზი და
შედეგები.
სასწავლო
X X X X X X X X
მონაცემების/ინფორმაციი
ს/მტკიცებულებების
სათანადო აღრიცხვა და

X X X X მტკიცებულებები
კოლეჯის არქივი,
პროგრამის
ფაქტობრივი გარემოება
დასრულების შემდეგ
ინახება არქივში,
რომელიც

შენახვას

მიზანი

ამოცანა

აქტივობა

განთავსებულია
კოლეჯის მეორე
სართულზე #202.
ყველა
მტკიცებულება
ჩაკრულია
ბაინდერში
(სასწავლო
კურსის,ჯგუფის
მიხედვით) და
ინახება 3 წლის
განმავლობაში
თვეები

I I I
I I
I
პროფესიუ
ლ
სტუდენტ
ზე
ორიენტირ
ება

პროფესიუ
ლი
სტუდენტე
ბი და მათი
მხარდაჭერ
ის
ღონისძიებ
ები

ვებ-გვერდზე
პერიოდული
ინფორმიციის განახლება
და პროფესიული
სტუდენტების
ინფორმირების
მიწოდება.
პროფესიული
სტუდენტებისათვის
საინფორმაციო შეხვედრა
იურისტთან , რათა
იცნობდნენ და იყენებენ
მათ უფლებებსა და
კანონიერი ინტერესების
დაცვის მექანიზმებს;

ანალიზი

I V V V V
V
I I II
I I

X X X X X X X X

x

მტკიცებულება

I X X X
X
I I
I
X X X X პასუხისმგებელი
პირის მიერ
მიმდინარეობს ვებგვერდის
სისტემატიური
განახლება

კოლეჯის ვებ გვერდი

x

შეხვედრის სქრინი

პროფესიულ
სტუდენტებთან
განხორციელდა
შეხვედრა, კოლეჯი
ამაგის იურისტმა
მათ გააცნო:
✅პროფესიული
სტუდენტის
უფლებები.
✅პროფესიული

სტუდენტის
მოვალეობები.
✅პროფესიული
სტუდენტის
შეღავათები.
✅პროფესიული
სტუდენტის როლი
კოლეჯის
განვითარებაში.
მედიკოსთა კლუბის
შეხვედრა ექთნის
დღესთან დაკავშირებით

პირველადი
გადაუდებელი
დახმარების აღმოჩენის
მიზნით პროფესიული
სტუდენტთა
ინფორმირება
პასუხისმგებელ პირთან
შეხვედრა

x x x x x x x

x

x x x x

მედდის დღესთან
დაკავშირებით
შექმნა მედიკოსთა
კლუბი 12 მაისს,
შეხვედრა გაიმართა
დისტანციურად.

შეხვედრის სქრინი

x

შედგა შეხვედრა
პროფესიულ
სტუდენტებთან,
სადაც მათ მიიღეს
ინფორმაცია
კოლეჯში ამაგი
არსებული
სპირველადი
გადაუდებელი
დახმარების მიღების
შესახებ და კოვიდ
რეგულაციების
შესახებ

შეხვედრის ფოტო
მასალა

პოტენციურ
დამსაქმებლებთან
პროფესიული
სტუდენტების
შეხვედრის ორგანიზება
მათი შემდგომი
დასაქმების მიზნით

X

X

განხორციელდა
შეხვედრის სქრინი
ონლაი შევედრა „სს
იავნანას“
წარმომადგენელთან.
წარმომადგენელმა
იმსჯელა პანდემიის
პირობებში ექთნის
როლზე.
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის
პროფესიული
სტუდენტებისათვის
ჩატარდა შეხვედრა,
დასაქმების ცენტრის
წარმომადგენლებთან
.
პროექტის „ისწავლე
დასაქმებისთვის!“
ფარგლებში
წარმომადგენლებმა
გააცნეს ცენტრის
მუშაობის სპეციფიკა.

სსსმ პირების
საჭიროებებისა და
მოთხოვნილებების
შესაბამისად
ინდივიდუალურ
საჭიროებებზე ზრუნვა

X X X X X X X X

X X X X გაიმართა შეხვედრა
შეხვედრის სქრინ
შპს
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის
წარმომადგენლებსა
და საქართველოს
განათლების
სამინისტროს
მულტიდისციპლინუ
რი ჯგუფის წევრთან,
დაისახა სამომავლო
სამუშაო გეგმა.,

კურსდამთავრებულზე
ზრუნვა მათი დასაქმების
პერსპექტივები

X X X X X X X X

ღია კარის დღეების
ორგანიზება,
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების გაცნობა,
ჩარიცხვის წესის გაცნობა,

X

X X X X განხორციელდა
შეხვედრა
დამსაქმებელთან
ასევე. კოლეჯის
ორგანიზებით
ჩატარდა შეხვედრა
სტუდენტებთან და
კურსდამთავრებულე
ბთან cv-ს
შედგენასთან
დაკავშირებით

შეხვედრის ფოტო
მასალა

X

სქრინები,
განთავსებული
ინფორმაციები
სოციალურ ქსელებში
და კოლეჯის ვებ.
გევრდზე.

შედგა ღია კარის
დღე მომავალ
პროფესიულ
სტუდენტებთან,
სადაც მათ მიიღეს
ინფორმაცია
კოლეჯში ამაგი
არსებული
საგანმანათლებლო
პროგრამების შესახებ
და ასევე
დეტალურად
მიეწოდათ
ინფორმაცია
ჩარიცხვის წესებთან
დაკავშირებით.
შეხვედრა შედგა
Microsoft teams-ის
მეშვეობით.

საბიბლიოთეკო
რესურსებისა და მათი
სარგებლობის წესების
გაცნობა

მიზანი

ამოცანა

აქტივობა

X

თვეები

I I I
I I
I
ადამიანუ
რი
რესურსებ
ი
კარიერუ
ლი
წინსვლა

პერსონალ
ისა და
პროფესიუ
ლი
განათლები
ს
მასწავლებე
ლთა

კოლეჯის განვითარებისა
და მდგრადობის მიზნით
შესაბამისი
კვალიფიკაციის
კადრების მოზიდვა

I V V V V
V
I I II
I I

X X X X X X X X

სასწავლო წლის
დაწყებასთან
დაკავშირებით
გაიმართა
ღონისძიება.პროფესი
ული სტუდენტები
გაეცვნენ
ბიბლიოთეკაში
არსებულ
მატერიალურ და
ტექნიკურ
რესურსებს,ბიბლიო
თეკაში ქცევის
წესებსა და მათ
უფლება
მოვალეობებს.ასევე
გაეცვნენ წიგნად
ფონდს როგორც
სასწავლო
სახელმძღვანელოებს
ასევე სამკითხველო
ლიტერათურას.

არსებული ფოტო
მასალა.

ანალიზი

მტკიცებულება

I X X X
X
I I
I
X X X X შეიცვალა და
გაიზარდა კოლეჯის
სტრუქტურა.

დირქტორის ბრძანება,
ფაქტობრივი
მდგომარეობა

განვითარე
ბა

ახალი პროფესიული
განათლების
მასწავლებეთა
გადამზადებაზე ზრუნვა
და სამუშაო გარემოსთან
ინტეგრირება

X X X X X X X X

X X X X საქართველოს კერძო
კოლეჯების
ასოციაციის
მხარდაჭერითა და
ინიციატივით 24
აპრილს
განხორციელდა
ტრენინგითემაზე
„პროფესიული
სტუდენტის
შეფასების სისტემა
და მისი ხარისხის
უზრუნველყოფა
პროფესიულ
განათლებაში“,
რომელსაც
უძღვებოდა
განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრის
დირექტორის
მოადგილე.
კოლეჯი ამაგის
ხარისხის მენეჯერს
სასწავლო პროცესის
მენეჯერს გადაეცათ
განათლების
ხარისხის

შეხვედრის
სქრინებიტრენინგის
გავლის
დამადასტურებელი
სერთიფიკატები.
შრომითი
ხელშეკრულებები;

განვითარების
ეროვნული ცენტრის
სერტიფიკატები.
კოლეჯის მიერ
მოწვეულ იქნა
ხარისხის ცენტრის
ექსპერტი რომელმაც
ჩააატარა ტრენინგი
თემაზე ეფექტური
სწავლების
მეთოდები
შპს
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის
ხარისხის მენეჯერის
შეხვედრა
ვეტერინარიის
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის
განმახორციელებლებ
თან .
ხარისხის მენეჯერმა
პროგრამის
განმახორცილებლებ
თან განიხილა
შეფასების
ინსტრუმენტისა და
კალენდარული
გეგმის შემუშავების
მიდგომებ.
მოხდა
ვეტერინარიის
პროფესიული
პროგრამის
ვერიფიკაციის
შედეგების გაცხნობა.

ჩატარდა ტრენინგი
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლებისათვ
ის ,,სოციალური
განწყობის
სტრუქტურა და
შეცვლა." შეხვედრას
უძღვებოდა
ინკლუზიური
პროფესიული
განათლების
სპეციალისტი
მოწვეული ტრენერი
მიერ 2021 წლის 2628 იანვარს ჩატარდა
პერსონალის
ტრენინგი თემაზე
„ხარისხის კულტურა
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში“ახა
ლი პროფესიული
განათლების
მასწავლებლებისათვ
ის
უზრუნველყოფილი
იქნა ტრენინგის
ჩატარება
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის
განხორციელების
მექანიზმებთან მათ
გაეცნოთ თავიანთი
ფუნქციამოვალეობები, რაც

დაადასტურეს
დოკუმენტზე
ხელმოწერით.

პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების
გადამზადებაკომპიუტერილი
პროგრამებში

X X

პერსონალის
კმაყოფილების
კვლევის განხორციელება
და ანალიზი

X

განხორციელდა შპს
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის
პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
გადამზადება
კომპიუტერულ
უნარ-ჩვევებიში.

X ჩატარდა
ადმინისტრაციული
პერსონალისკმაყოფი
ლების
კვლევა და
განხორციელდა
კვლევის შედეგების
ანალიზი

პერსონალის მართვის
მენეჯერის
მოხსენებითი ბარათი
საოფისე
კომპიუტერული
პროგრამების სრული
კურსის გავლის
დამადასტურებელი
სერტიფიკატი;
ფოტომასალა;
პერსონალის მართვის
მენეჯერის
მოხსენებითი ბარათი
N2475; N8166
კვლევის შედეგები

პერსონალის საქმიანობის
შეფასება და
პროფესიული
განვითარების
საჭიროებათა კვლევის
ანგარიში

პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
ტრენინგი შეფასების
ინსტრუმენტების
შემუშავების
გასაუმჯობესებლად

X შპს
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის
პერსონალის
მართვის
მარეგულირებელი
დებულების N2 და
N4 დანართების
შესაბამისად
კომისიის მიერ
შეფასდა
თანამშრომლები
ინდივიდუალური
გასაუბრების გზით.
X

X

X

ხარისხის მენეჯერის
მიერ ჩატარდა
პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
შეხვედრათემაზე
შეფასების
ინსტრუმენტის
შემუშავება და
განვითარება,ჩატარდ
ა პროფესიულ
მასწავლებელთა
შეფასების
ინსტრუმენტების და
ვერიფიკაციის
შედეგების განხილვა.
ცენტრის მიერ
განხორციელდა ორ
დღიანი ტრენინგი
ხარისხის
უზრუნველყოფის
მიზნებისათვის

პერსონალის მართვის
მენეჯერის 2021 წლის
24 დეკემბრის
მოხსენებითი ბარათი
N8179; შეფასების
ამსახველი
ფოტომასალა;
შეფასების ოქმები.

06.02.2021 შეხვედრის
სქრინი. 28.06.2021
შეხვედრის ფოტო
მასალა, შეხვედრის
ომები

მტკიცებულებათა
მოპოვების
საკითხებში.
შემუშავდა
მტკიცებულებათა
გზამკვლევი
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისათ
ვის.

შეხვედრაზე
ხარისხის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა
პირებმა ცენტრს
მიაწოდეს
უკუკავშირი
გზამკვლევის
შესახებ. აღნიშნულ
შეხვედრას
ესწრებოდა კოლეჯი
ამაგის ხარისხის
მენეჯერი .

მოწვეული
ტრენერის მიერ
ჩატარდა ტრენინგი
ვერიფიკაციის
ხარისხის მექანიზმი.

პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
ტრენინგი სსმ და შშმ
პირთა სასწავლო გარემო
და მიდგომები
პერსონალის
გადამზადება
პროცესისათვის
ელექტრონული
საქმისწარმოების
განვითარებისთვის

x

x

x

x

განხორციელდა შპს
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის
პროფესიული
მასწავლებლებისთვი
ს ტრენინგი.

შეხვედრის სქრინები

საანგარიშო წლის
განმავლობაში
საქმისწარმოების
მენეჯერის მიერ
ელექტრონული
საქმისწარმოების
განვითარების
მიზნით
თანამშრომლებისათ
ვის
გაიცაკონსულტაციებ
ი

შეხვედრის სქრინები,
საქმის წარმოების
მენეჯერის სასმ.
ბარათი N2372
ხელმოწერები
ტრენინგზე დასწრების
ოქმი და
სურათები

XI თვეში
განხორციელდა
ელექტრონულ
სისტემაში eflow_ში
ცალკეული
თანამშრომლების
დამატება. ამასთან
დაკავშირებით
ჩატარდა ტრენინგი
,,ელექტრონული
დოკუმენტბრუნვის
eflow-ს მოხმარება“.

სწავლების ინოვაციური
მეთოდების
დანერგვის ხელშეწყობა,
რაც
უზრუნველყოფს
სასწავლო პროცესში
პროფესიული
სტუდენტის აქტიურ
ჩართვას,
ინოვაციური აზროვნების
წახალისებას,
საგანმანათლებლო
ტექნოლოგიების
ეფექტურ გამოყენებას
ტრენინგების
ორგანიზება

X X X X X X X X

X X X X საქართველოს კერძო
კოლეჯების
ასოციაციის
ორგანიზებით, 21
ივნისს გაიმართა
პროფესიულ
სტუდენტთა
კონფერენცია
თემაზე:
პროფესიული
განათლების როლი
პროფესიის
განვითარებაში.
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის
პროფესიულმა
სტუდენტმა
ისაუბრა პროგრამა
ვეტერინარიის
როლზე პროფესიის
განვითარებაშისაქარ
თველოს კერძო
კოლეჯების
ასოციაციის
ორგანიზებით, 20
ივნისს გაიმართა
პროფესიულ
მასწავლებელთა
კონფერენცია
თემაზე: ინოვაციური
სწავლებისა და
შეფასების
მიდგომები.
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგის

შეხვედრის სქრინები,
მემორანდუმი

პროფესიულმა
მასწავლებელმა
ისაუბრა ინოვაციურ
შეფასების
მიდგომაზე
მოდულის:
ბოტანიკის
მაგლითზე.
გაფორმდა
მემორანდუმი
საზოგადოებრივი
კოლეჯი ამაგი სა და
არასამეწარმეო
იურიდიული პირი
“საქართველოს ღია
საზოგადოების
ფონდს ს შორის
"პროექტის "ცოდნისა
და უნარების
განვითარების
ქსელებისა და
პლატფორმების
გაძლიერება (LINKS)"
ფარგლებში

