შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი
სტრატეგიული გეგმის რევიზია
(2021 წლის მდგომარეობით)

სტრატეგიული მიზანი N1. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება-გაუმჯობესება
ამოცანა
1.1 . სასწავლო და დამხმარე ფართის
შესაბამისობაში მოყვანა მოდულურ
პროფესიულ პროგრამების მოთხოვნათა
გათვალისწინებით
1.2 კაბინეტ -ლაბორატორიების (მათ
შორის კომპიტერული ლაბორატორიის)
და ბიბლიოთეკის ინვენტარის
სრულყოფა

1.3 ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის
განახლება

1.4 სანიტარულ-ჰიგიენური წერტილების,
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის და
პირველადი სამედიცინო დახმარების
გადამოწმება- სრულყოფა
1,5 ინვენტარის
განახლება/შეკეთება მისი
ფიზიკური და მორალური
ცვეთის გათვალისწინებით;
ადაპტირებული გარემოს
განვითარება
1.6 გათბობის სისტემის გადამოწმებასრულყოფა

რევიზიის შედეგი

მოეწყო და განახლდა სასწავლო შენობის მეორე სართული. მოეწყო
სასწავლო დამხმარე ფართი, პროფესიულ სტუდენტთათვის მოეწყო
თავისუფალი სივრცე, დაიდგა კოლეჯის საიმიჯო ბანერი.

სრულად
შესრულებული/ნაწილობრ
ივ შესრულებული/
შეუსრულებელი
სრულად შესრულებული

პროფესიული
პროგრამის
ფარგლებში
შეძენილ
იქნა
კაბინეტ
ლაბორატორიებისათვის ინვენტარი საბიბლიოთეკო სივრცე განახლდა ახალ
სივრცეში სადაც მოეწყო სამკითხველო დარბაზი, ბიბლიოთეკის
კომპიუტერული ბაზა
განახლდა, სადაც თითოეულ კომპიუტერში
ჩაიტვირთა ელექტრონული სასწავლო რესურსი.

სრულად შესრულებული

ბიბლიოთეკა შეივსო
წიგნადი ფონდით.
მთლიანობაში
წიგნების
რაოდენობა შეადგენს 705
წიგნად ერთეულს.კოლეჯი ამაგის წიგნადი
ფონდი განახლდა შეძენილ იქნა 56 სასწავლო რესურსი და ასევე
ელექტრონული რესურსის სახით
.პროფესიული პროგრამის კვოტის
გაზრდის მიზნით და ასევე პროფესიული პროგრამებში შეტანილი
ცვლილებების შედეგად გაიზარდა წიგნადი ფონდი.

სრულად შესრულებული

პანდემიის პირობებში კოლეჯი მნიშვნელოვან ყურადღებას აქცევს
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას. გადამოწმდა და შესამამისობაში
მოვიდა ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა შეძენილ იქნა პირველადი
სამედიცინო დახმარების მედიკამენტები საჭიროების შესაბამისად.

სრულად შესრულებული

სრულად შესრულებული
კოლეჯმა
ინვენტარის
განახლების
მიზნით
ადმინისტრაციის
თანამშრომელთათვის შეიძინა თანამედროვე კომპიუტერები, სასწავლო
მიზნებისათვის დამატებით კოლეჯმა შეიძინა 4 პროექტორი.

პერიოდულად მოწმდება უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ გათბობის
სისტემა.

სრულად შესრულებული

სტრატეგიული მიზანი N2. პროფესიული საგანმანათლებლო, სასერტიფიკატო და მომზადება-გადამზადების პროგრამები
ამოცანა

რევიზიის შედეგი

2.1. პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამებში ზოგადი განათლების
კომპონენტის ინტეგრირება;

კოლეჯი
მუდმივად
თანამშრომლობს
დამსაქმებლებთან
მათი
საჭიროებების
დადგენის
მიმართულებით.
დამსაქმებლის
მოთხოვნის გათვალისწინებით კოლეჯმა აწარმოა კვლევა, რის საფუძველზეც
კოლეჯმა დაიმატა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა დენტალური
საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი), რომელიც წარმოადგენს
მეოთხე საფუხურის საგანმანათლებლო პროფესიულ პროგრამას (არა
ინტეგრირებული).

2.2. პროგრამების შესაბამისად
მასწავლებლების
შერჩევა/ხელშეკრულებების განახლება

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

სრულად
შესრულებული/ნაწილობ
რივ შესრულებული/
შეუსრულებელი
ნაწილობრივ
შესრულებული

სრულად შესრულებული

2.3. შრომის ბაზრისა და საზოგადოების
მოთხოვნების გათვალისწინებით ახალი
მოდულური, მოკლე ციკლის,
გადამზადების და/ან მომზადები
სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება
და დანერგვა

კოლეჯი მუდმივად თანამშრომლობს დამსაქმებლებთან მათი საჭიროებების
დადგენის მიმართულებით. დამსაქმებლის მოთხოვნის გათვალისწინებით
დარგის სპეციალისტების მიერ შეიქმნა სასერტიფიკატო ტრენინგ-კურსი
„ძიძა“.

ნაწილობრივ
შესრულებული

სტრატეგიული მიზანი N3. ხარისხის უზრუნველყოფა
ამოცანა

რევიზიის შედეგი

სრულად
შესრულებული/ნაწილობ
რივ შესრულებული/
შეუსრულებელი

3.1. 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
3.2. სასწავლო პრაქტიკის ობიექტების
ჩართვა პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტის
განხორციელების კუთხით

3.3. პროფესიული სტუდენტების,
პოტენციური დამსაქმებლების,
კურსდამთავრებულების გამოკითხვების
ჩატარება
3.4. ჩატარებული გამოკითხვების
შედეგების გაანალიზება -შეფასება და
შესაბამისი ცვლილებების
განხორციელება

სრულად შესრულებული
კოლეჯის
მიერ
მოწვეულ
იქნა
ტრენერი, რომელმაც ჩააატარა პროფესიული მასწავლებლებისათვის
ტრენინგი თემაზე ეფექტური სწავლების მიდგომები. ონლაინ სასწავლო
პროცესში დაინერდა შეფასების მიდგომა google classroom ის გამოყენებით,
რამაც ხელი სასწავლო პროცესს წარმათვას დისტანციურ ფორმატში.

ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლოპროგრამის ზღვრული
ოდენობის გაზრდის მიზნით გაფართოვდა პრაქტიკის ობიექტთა არეალი,
დაიდო ხელშეკრულება „შპს კოცოსთან“, „ფერმა მამია ბუგულიშვილთან“.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ფარმაცია(სააფთიაქო) პროგრამის
ფარგლებში ხელშეკრულება გაფორმდა სააფთიაქო ქსელ ავერსთან /
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის საექთნო განათლების ფარგლებში
დაიდო ხელშეკრულება ჯ.გოგიაშვილის კლინიკასთან და გაფართოვდა მეანგინეკოლოგიური მიმართულებით პრაქტიკის განმახორციელებელი
ობიექტთა არეალი.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დენტალური საქმის ასისტირება
(სტომატოლოგის ასისტენტი) ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულებები
სტომატოლოგიურ კლინიკებთან.

სრულად შესრულებული

სრულად შესრულებული
მიმდინარე წელს განხორციელდა კვლევა, რომლის შედეგები და ანგარიში
წარედგინება დირექტორს
გაანალიზდა ჩატარებულიო კვლევის შედეგები, და ანგარიში წარედგინა
დირექტორს შემდგომი რეაგირებისთვის. შედეგად გაფართოვდა კოლეჯის
პრაქტიკის ბაზების არეალი და დაიგეგმა პროფესიული განათლების
მასწავლებელთა ტრენინგები.

სრულად შესრულებული

3.5. პროფესიული მოდულური
საგანმანათლებლო პროგრამების
პერიოდული განახლება სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით

კოლეჯი
ამაგის
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლები
და
ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელი აქტიურად
იყო ჩართული პროგრამის ფარგლებში შესატანი ცვლილებების განხილვაში,
ცვლილება შევიდა როგორც შინაარსობლივ ასევე ტექნიკური კუთხით. ასევე
ცვლილება შევიდა პროფესიულ საგანამათლებლო პროგრამი სტანდარტში
საექთნო საქმე.
კოლეჯის მიერ პროგრამები შესაბამისობაში მოვიდა ჩარჩო-დოკუმენტებთან.

3.6. მილევადი საგნობრივი /მოდულური
საგანმანათლებლო პროგრამების
პერიოდული გადასინჯვა სტანდარტით
განსაზღვრულ სწავლის შედეგებზე
ორიენტირებულობის თვალსაზრისით

დასრულდა მილევად რეჟიმში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
პრაქტიკოსი ექთნი. 18 კურსდამთავრებულს დაგაეცათ დიპლომები.

3.7. პროფესიული განათლების
მასწავლებლების გადამზადებაპროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა

საქართველოს
კერძო
კოლეჯების ასოციაციის მხარდაჭერითა
და
ინიციატივით24 აპრილს განხორციელდა ტრენინგი, რომელსაც უძღვებოდა
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის
მოადგილე. კოლეჯი ამაგის ხარისხის მენეჯერს და სასწავლო პროცესის
მენეჯერს გადაეცათ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრის სერტიფიკატები. კოლეჯის მიერ მოწვეულ იქნა ხარისხის ცენტრის
ექსპერტი, რომელმაც ჩააატარა ტრენინგი თემაზე „ეფექტური სწავლების
მეთოდები“.
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
ხელმძღვანელების დარეგისტრირება ინოვაციური განათლების ცენტრის მიერ
შეხვედრის სქრინები ორგანიზებულ ტრენინგზე . ხარისხის მენეჯერი შეხვდა
ვეტერინარიის
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის
განმახორციელებლებს,
ხარისხის მენეჯერმა პროგრამის განმახორცილებლებთან განიხილა შეფასების
ინსტრუმენტისა და კალენდარული გეგმის შემუშავების მიდგომები. მოხდა
ვეტერინარიის პროფესიული პროგრამის ვერიფიკაციის შედეგების გაცნობა.
ჩატარდა ტრენინგი პროფესიული მასწავლებლებისათვის ,,სოციალური
განწყობის სტრუქტურა და შეცვლა." შეხვედრას უძღვებოდა ინკლუზიური
განათლების პროფესიული მასწავლებელი. მოწვეული ექსპერტის მიერ2021
წლის 26-28 იანვარს ჩატარდა პერსონალის ტრენინგი თემაზე „ხარისხის
კულტურა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“

სრულად შესრულებული

სრულად
შესრულებული

სრულად შესრულებული

სრულად შესრულებული
3.8. პერსონალის კმაყოფილების
კვლევის განხორციელება

მიმდინარე წელს განხორციელდა კვლევა, რომლის შედეგები და ანგარიში
წარედგინა
დირექტორს. კვლევის შედეგებმა აჩვენა პერსონალის
კმაყოფილების მაღალი ხარისხი.

სტრატეგიული მიზანი N4. პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირება და მათი მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარება
ამოცანა

რევიზიის შედეგი

4.1 პროფესიული სტუდენტებისათვის
კულტურული, სპორტული, გასართობი
და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებათა
ორგანიზება

გაიმართა საახალწლო ღონისძიება თვითმართველობის ინიციატივითა და
ხელმძღვანელობით. აქტიურად ჩართულები იყვნენ როგორც პროფესიული
მასწავლებლები ასევე პროფესიული სტუდენტები.
გარკვეული აქტივობები ვერ ჩატარდა ქვეყანაში არსებული covidპანდემიიდან გამომდინარე.

4.2.მედიკოსთა კლუბის შექმნა და
ფუნქციონირება

ჩამოყალიბდა თვითმართველობა

4.3. პოტენციურ დამსაქმებლებთან
პროფესიული სტუდენტების შეხვედრის
ორგანიზება მათი შემდგომი დასაქმების
მიზნით

განხორციელდა ონლაიn შევედრა „სს იავნანას“ წარმომადგენელთან.
წარმომადგენელმა იმსჯელა პანდემიის პირობებში ექთნის როლზე. კოლეჯის
პროფესიული სტუდენტებისათვის ჩატარდა შეხვედრა, დასაქმების ცენტრის
წარმომადგენლების მიერ. პროექტის „ისწავლე დასაქმებისთვის!“ ფარგლებში
წარმომადგენლებმა გააცნეს ცენტრის მუშაობის სპეციფიკა.

4.4. საერთაშორისო დამსაქმებლებთან
ურთიერთობის დამყარება
4.5. სტუდენტთა პროფესიული და
ინტელექტუალური შესაძლებლობების
განვითარების ხელშემწყობი
ღონისძიებების განხორციელება,
როგორიცაა მათი ჩართულობის
უზრუნველყოფა კონფერენციებში,
პროფესიონალთა მიერ ორგანიზებულ

მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვადასხვა საერთაშორისო დამსაქმებელთან

სრულად
შესრულებული/ნაწილობ
რივ შესრულებული/
შეუსრულებელი
ნაწილობრივ
შესრულებული

სრულად შესრულებული
სრულად შესრულებული

შეუსრულებელი
სრულად შესრულებული

მედდის დღესთან დაკავშირებით საექთნო განათლების პროგრამის
ხელმძღვანელმა ჩაატარა ონლაინ ღონისძიება პროფესიული სტუდენტების
აქტიური ჩართულობით.

ღონისძიებებში და სხვა.
4.6. სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროებების მქონე პროფესიული
სტუდენტებისათვის ადაპტირებული
გარემოს გაუმჯობესება/ უზრუნველყოფა

გაიმართა შეხვედრა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წარმომადგენლებსა
და
საქართველოს
განათლების
და
მეცნიერების
სამინისტროს
მულტიდისციპლინური ჯგუფის წევრთან, დაისახა სამომავლოსამუშაოგეგმა.

სრულად შესრულებული

სრულად შესრულებული
4.7 სასწავლო განრიგის (ცხრილი)
ხელმისაწვდომობა, სასწავლო
გეგმებთან თანხვედრა,
მეცადინეობის განრიგის დაცვა,
სასწავლო პროცესის
მიმდინარეობის კონტროლი

სასწავლოცხრილი ხელმისაწვდომია ყველა პროფესიული სტუდენტისთვის.
იგი გამოკრულია საინფორმაციო დაფაზე და ასევე ატვირთულია ყველა
საკონტაქტო სოციალურ ჯგუფში. სასწავლოპ პერიოდის განმავლობაში ხდება
მეცადინეობის
განრიგის
დაცვა,ხორციელდება
სასწავლო
პროცესის
მონიტორინგი
როგორც
დისტანციური
სწავლების
დროს,
ასევე
აუდიტორული მეცადინეობის პერიოდში.

სტრატეგიული მიზანი N5. საორგანიზაციო პროცედურები
ამოცანა
5.1 ღია კარის დღეების ორგანიზება,
პროფორიენტაციის ღონისძიებების
მოწყობა, ვიზიტების განხორციელება
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
5.2.კურსდამთავრებულთა და
სტუდენტთა ჩართვა დაწესებულების
ცნობადობის ამაღლების ღონისძიებებში
5.3.ორგანიზაციული სტრუქტურის
დახვეწის ღონისძიებების გატარება

რევიზიის შედეგი

შედგა ღია კარის დღე აპლიკანტთათვის. მათ მიიღეს ინფორმაცია კოლეჯში
ამაგი არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ და ასევე
დეტალურად მიეწოდათ ინფორმაცია ჩარიცხვის წესებთან დაკავშირებით.
შეხვედრა შედგა Microsoft teams-ის მეშვეობით.
კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების მიერ განხორციელდა სარეკლამო
ბარათების დარიგება ქალაქის ხალხმრავალ ადგილებში.
გარკვეული აქტივობები ვერ ჩატარდა ქვეყანაში არსებული covidპანდემიიდან გამომდინარე.
დაწესებულების
ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით მიმდინარე წელს
გაიზარდა კოლეჯის საშტატო ერთეული.

სრულად
შესრულებული/ნაწილობ
რივ შესრულრბული/
შეუსრულებელი
სრულად შესრულებული

ნაწილობრივ
შესრულებული

სრულად შესრულებული

დაიგეგმა და განხორციელდა:

5.4 კვლევის დაგეგმვა-ორგანიზება

5.6. პროგრამების დამატების განაცხადის
წარდგენა სსიპ-განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრში

5.7 შიდა რეგულაციების განახლება და
ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში
მოყვანა







სრულად შესრულებული

პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა;
მატერიალური რესურსის საჭიროების მონიტორინგი;
საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების კვლევა;
პროფესიული განათლების მასწავლებლების გამოკითხვა;
კურსდამთავრებულრთა კვლევა;

პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის
დამატების
მიზნით
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა დენტალური საქმის ასისტირება
(სტომატოლოგის ასისტენტი) წარედგენა სსიპ-განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრს, განხორციელდა ექსპერტთა ვიზიტი
კოლეჯში. პროგრამის დამატება წარმატებით განხოპრციელდა.
მიმდინარე წელს განახლდა და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოვიდა
კოლეჯის
მარეგულირებელი
დებულება,
სასწავლო
პროცესის
მარეგულირებელი დებულება;
დამტკიცდა შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდოლოგია, დისტანციური
სწავლების მართვის წესი. ასევე, განახლდა გამოკითხვის ფორმები.
შიდა რეგულაციების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა კოლეჯში
მიმდინარეობს პერმანენტულად.

სრულად შესრულებული

სრულად შესრულებული

