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შორენა კუპატაძე, თამარ 
ლოგუა

შორენა კუპატაძე, 
პროფესიული განათლების 
მასწავლებლები

შორენა კუპატაძე, თამარ 
ლოგუა

შორენა კუპატაძე
თამარ ლოგუა

შორენა კუპატაძე
შორენა კუპატაძე,
ვასილ ბარამიძე,
დავით გეწაძე
მამუკა ჭყონიაშორენა კუპატაძე
დავით გეწაძე

შორენა კუპატაძე
ნატალია ბარათელი

შორენა კუპატაძე
დავით გეწაძე

შორენა კუპატაძე
თამარ ლოგუა

შორენა კუპატაძე
თამარ ლოგუა
შორენა კუპატაძე
თამარ ლოგუა
დავით გეწაძე

შორენა კუპატაძე
ნატალია ბარათელი
შორენა კუპატაძე
დავით გეწაძე
ვასილ ბარამიძე
მამუკა ჭყონია

შორენა კუპატაძე
დავითგეწაძე

შორენა კუპატაძე
ნატალია ბარათელი

შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის 
მიერ წარმოებდა დასწრება 
მეცადინეობებზე, როგორც 

თეორიულზე ისე შეფასების 
პროცესზე, რომლის შედეგები 
აისახებოდა დასწრების ოქმში. 

zoom-ის მეშვეობით  
პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებს,  პროფესიულ 
სტუდენტებსა და 

ადმინისტრაციას შორის 
იმართებოდა დისკუსია იმის 

შესახებ მეცადინეობის 
მიმდინარეობისა და 
შეფასების პროცესში 

წარმოშობილი პრობლემების 
აღმოფხვრის მიზნით. 

შიდა მხარდაჭერის 
ოქმები

სტუდენტთა/მსმენელთა 
მომსახურების, უწყვეტი 

განათლებისა
და კარიერული განვითარების 

ცენტრის ორგანიზებით 
ჩატარდა  ღონისძიებები, 
როგორიც იყო დედაენის 

დღისადმი მიძღვნილისაღამო 
რომელშიც აქტიურად იყვნენ 
ჩართული აზერბაიჯანული 

ეროვნების პროფესიული 
სტუდენტები, მარნეულის 
ბიბლიოთეკაში  კოლეჯის 

ფოტო მასალა

პროფესიულ სტუდენტთა 
სწავლის შედეგების  და მათი 

მისწრაფებების 
გათვალისწინებით  

მოძიებულ იქნა 
დაწესებულებები სადაც 

შესაძლებელი იქნება 
სასწავლო პრაქტიკის გავლა 

და წარმატებული 
პროფესიული სტუდენტების 

შემდგომი დასაქმება

მემორანდუმები და 
ხელშეკრულებები

მოძიებულ იქნა პოტენციური 
დამსაქმებლები, 

რომლებთანაც დაიდო 
მემორანდუმები

მემორანდუმები, 
ხელშეკრულებები

2 კულტურული, ახალგაზრდული,  სპორტული, 
შემეცნებითი და სხვა აქტივობების დაგეგმვა

3

საინფორმაციო და სხვა სახის 
ღონისძიებების/აქტივობების, დასაქმების ფორუმების 

დაგეგმვა და განხორციელება  პროფესიულ სტუდენტთა 
დასაქმებასთან და მათი კარიერის დაგეგმვასთან 

დაკავშირებით.

4

დამსაქმებლთა ბაზის შექმნა და შესაძლებლობის 
ფარგლებში მათთან ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმების გაფორმება; პროფესიულ სტუდენტთა 
თვითდასაქმების ხელშეწყობა.

ინდიკატორი მტკიცებულება

1

სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური 
მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით მხარდაჭერის 

ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება 

# ამოცანა შემსრულებელი



დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე
ვასილ ბარამიძე
მამუკა ჭყონია
დავით გეწაძე
ვასილ ბარამიძე
მამუკა ჭყონია

შორენა კუპატაძე
დავით გეწაძე

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე
ნატალია ბარათელი
პროფესიული განათლების 
მასწავლებლები,
ნატალია ქუთათელაძე,
პროფესიული განათლების 
მასწავლებლები,
ნატალიაქუთათელაძე,
მამუკა ჭყონია

ნატალია ბარათელი
ინგა გოგოჭური

დაქირავებული მუშა-ხელი

დაქირავებული მუშა-ხელი

თამარ ლოგუა
მიხეილ ნარსია

ნატალია ბარათელი
თამარ ლოგუა

9
საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების შეძენა
პროფესიულ სტუდენტთა გადაადგილების
უზრუნველყოფის მიზნით

მამუკა ჭყონია

ვერ განხორციელდა

ნატალია ბარათელი
დავით გეწაძე

ნატალია ბარათელი
პროფესიული მასწავლებლები
ნატალია ბარათელი
თამარ ლოგუა

თამარ ლოგუა

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე
ნატალია ბარათელი

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე

შეძენილ იქნა ახალი 
კომპიუტერები და შეფასება 

ჩატარდა სპევიალური 
პროგრამის გამოყენებით

კომპიუტერული 
კლასი

ჩატარდა ბაზრის კვლევა , 
გამოვლინდა ბაზარზე 

მოთხოვნადი პროფესიული 
მომზადების პროგრამა 

,,შინმოვლის სპეციალისტი'' 
რომლის განხორციელების 

უფლებაც მოიპოვა კოლეჯმა

პროფესიული 
მომზადების 

პროგრამა 
,,შინმოვლის 

სპეციალისტის'' 
განხორციელების 

უფლება

გამოიკითხა მოსახლეობის 
ნაწილი და გამოვლინდა რომ 
მოთხოვნადია ქართული ენის 

შემსწავლელი  კურსები

კოლეჯის მიერ 
დაფინანსებული 
ქართული ენის 
შემსწავლელი 

კურსები

კოლეჯს გაფორმებული აქვს 
ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმები სხვადასხვა 

სასწავლო 
დაწესებულებებთან, აგრეთვე 

მემორანდუმი დაიდო 
საქართველოს ღია 

საზოგადოების ფონდ შორის 
და გაეროს ასოციაციას შორის, 

რომლის მიზანი 
იყოახალგაზრდების 

დასაქმების ხელშეწყობა

მემორანდუმები და 
ხელშეკრულებები

აზერბაიჯანელი ეროვნების 
პროფესიული სტუდენტები 

მოითხოვდნენ 
ბიბლიოთეკაში ქართული 

მხატვრული ლიტერატურის 
შეძენას , აგრეთვე კოლეჯმა 

დაიმატა პროფესიული 
მომზადების პროგრამა 

რომლისთვისაც აუცილებელი 
იყო შესაბამისი 

ლიტერატურის შეძენა

შეძენილი და 
საბიბლიოთეკო 

წესით 
დამუშავებული 

წიგნები

ადაპტირებული გარემოს 
განვიტარებისათვის 

დამონტაჟდა ლიფტი, 
შეძენილ იქნა ახალი 

კომპიუტერები , სასწავლო 
მერხები და სკამები.

დამონტაჟებული 
ლიფტი, დამატებული 

კომპიუტერული 
კლასი  

8

ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვის მიზნით 
დაწესებულების თანამედროვე ტექნიკითა და 

ინვენტარით აღჭურვა, ინოვაციური მიდგომების 
განვითარება

10 მომზადება გადამზადების პროგრამების შემუშავება, 
დანერგვა და განხორციელება

11
ბაზარზე მოთხოვნადი ტრენინგების, მასტერკლასების და 
სხვა მსგავსი  საგანმანათლებლო აქტივობების შემუშაბევა 

და ჩატარება

5

სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (მათ შორის 
საერთაშორისო) ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმების გაფორმება სტუდენტური სერვისების 
გაუმჯობესების , განვითარების პროფესიული 

სტუდენტების ეროვნულ და საერთაშორისო პროექტებში 
ჩართვის მიზნით. 

6 წიგნადი ფონდის  დამატება

7
ინვენტარის განახლება/შეკეთება მისი ფიზიკური და 

მორალური ცვეთის გათვალისწინებით; ადაპტირებული 
გარემოს განვითარება



ნატალია ბარათელი
დავით გეწაძე

12

კერძო და საჯარო სექტორის ჩართვა სასწავლო პროცესში
პრაქტიკის ობიექტების სახით, პოტენციურ
დამსაქმებლებთან და ბიზნეს-სექტორთან კავშირის
გაღრმავება. 

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე
ვასილ ბარამიძე

საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტროს სახელმწიფო 
კონტროლს 
დაქვემდებარებული სსიპ - 
დასაქმების ხელშეწყობის 
სახელმწიფო სააგენტს  მიერ 
გამოყოფილ იქნა ჯგუფი 
რომელიც შემდგომი 
დასაქმების მიზნით 
გადამზადება ,,შინმოვლის 
სპეციალისტის'' 
მიმართულებით

სააგენტოსთან 
გაფორმებული 

ხელშეკრულება და 
მსმენელთა ჩარიცხვის 

ხელშეკრულება

13
მსგავსი პროფილის საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან თანამშრომლობა საქართველოს
ფარგლებს გარეთ

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე

არ შესრულებულა

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე

 ნატალია ბარათელი
მამუკა ჭყონია
დავით გეწაძე

მამუკა ჭყონია

მამუკა ჭყონია

საზოგადოებასთან 
ურთერთობის სამსახურის 

მიერ დაგეგმილი იყო 
ღონისძიებები რომლითაც 

მარნეულის 
მუნიცეპალიტეტის სკოლების 

მოსწავლეებში მოხდა 
კოლეჯის გაცნობა.

2022 წლის მიღება

შესწავლილ იქნა შრომის 
ბაზარი, მოძიებულ იქნა ის 

სპეციალობები რომლიც 
მოთხოვნადია მაგრამ 

გამომდინარე იქრდან რომ ვერ 
ესწრებოდა პროგრამების 

დამატება 2022 წლის 
მიღებამდე ეს ამოცანა 

განხორციელდება 2022 წელს

ჩატარებული შრომის 
ბაზრის კვლევა

გამოიკითხა მოსახლეობის 
ნაწილი და გამოვლინდა რომ 
მოთხოვნადია ქართული ენის 

შემსწავლელი  კურსები

კოლეჯის მიერ 
დაფინანსებული 
ქართული ენის 
შემსწავლელი 

კურსები

15
პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის/პროგრამების დამატება

14 დაწესებულების ცნობადობის ამაღლება

ნატალია ბარათელი
დავით გეწაძე

11
ბაზარზე მოთხოვნადი ტრენინგების, მასტერკლასების და 
სხვა მსგავსი  საგანმანათლებლო აქტივობების შემუშაბევა 

და ჩატარება



ნატალია ბარათელი, ცისმარი 
ანდრიაშვილი
მიხეილ ნარსია

ნატალია ბარათელი
პროფესიული განათლების 
მასწავლებლები
თამარ ლოგუა

მამუკა ჭყონია

ნატალია ბარათელი
მამუკა ჭყონია
ცისმარი ანდრიაშვილი

ნატალია ბარათელი
პროფესიული განათლების 
მასწავლებლები
თამარ ლოგუა
ნატალია ბარათელი
თამარ ლოგუა
პროფესიული 

ნატალია ბარათელი, თამარ 
ლოგუა, პროგრამის 
ხელმძღვანელები

ნატალია ბარათელი, თამარ 
ლოგუა, პროგრამის 
ხელმძღვანელები
ნატალია ბარათელი, თამარ 
ლოგუა, პროგრამის 
ხელმძღვანელები

ნატალი ა ბარათელი

არსებული სიახლეების 
გაცნობის მიზნით 

რეგულარულად ტარდებოდა  
შეხვედრები პროფესიული 

განათლების 
მასწავლებლებთან, ისინი 
აქტურად ერთვებოდნენ 

აგრეთვე სსიპ განათლების 
ხარისხის განვიტარების 

ცენტრის მიერ დაგეგმილ 
ღონისძიებებში

ფოტო მასალა

შესწავლილ იქნა შრომის 
ბაზარი, მოძიებულ იქნა ის 

სპეციალობები რომლიც 
მოთხოვნადია მაგრამ 

გამომდინარე იქრდან რომ ვერ 
ესწრებოდა პროგრამების 

დამატება 2022 წლის 
მიღებამდე ეს ამოცანა 

განხორციელდება 2022 წელს

ჩატარებული შრომის 
ბაზრის კვლევა

მოდულის მსვლელობისას 
წარმოენდა შიდა 

მხარდაჭერის ჯგუფის 
დასწრება როგორც სალექციო 

საათზე ასევე შეფასების 
პროცესზე, რომლის 

შედეგებიც აისახებოდა ოქმში, 
ოქმების შედეგები აისახა 
სტრუქტურების წლიურ 

ანგარიშში

შიდა მხარდაჭერის 
ჯგუფის ოქმები

17

არსებული სიახლეების გაცნობისა და მათთან 
ადაპტირების მიზნით ადმინისტრაციული პერსონალის 

და პროფესიული განათლების მასწავლებლების 
გადამზადება და მათი ჩართვა  სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების  ეროვნული ცენტრის მიერ დაგეგმილ 
ღონისძიებებში 

15 პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამის/პროგრამების დამატება

16

შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ განხორციელებული 
კვლევისა და ღონისძიებათა შედეგების ანალიზი, მის 
საფუძველზე დადგენილი ხარვეზების აღმოფხვრის 

მიზნით სათანადო ღონისძიებების დაგეგმვა-
განხორციელება



ნატალია ბარათელი

ნატალია ბარათელი

თამარ ლოგუა

მიხეილ ნარსია, ცისმარი 
ანდრიაშვილი

თამარ ლოგუა

ნატალია ბარათელი
თამარ ლოგუა

არსებული სიახლეების 
გაცნობის მიზნით 

რეგულარულად ტარდებოდა  
შეხვედრები პროფესიული 

განათლების 
მასწავლებლებთან, ისინი 
აქტურად ერთვებოდნენ 

აგრეთვე სსიპ განათლების 
ხარისხის განვიტარების 

ცენტრის მიერ დაგეგმილ 
ღონისძიებებში

ფოტო მასალა

ქართული ენის პედაგოგისა 
და კოლეჯის მიერ შეიქმნა 

ჯგუფი, შიდა ქართლის 
მოსახლეობის მოთხოვნით 
რომლებიც გადამზდდნენ 

ქართულ ენაში

ქართულ ენაზე 
ჩაბარებული მისაღები 

ტესტი ბიოლოგიასა 
და ქიმიაში

18
შიდა ქართლის მოსახლეობის სახელმწიფო  ენაზე 

კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესების მიზნით მათი 
მომზადება/გადამზადება

17

არსებული სიახლეების გაცნობისა და მათთან 
ადაპტირების მიზნით ადმინისტრაციული პერსონალის 

და პროფესიული განათლების მასწავლებლების 
გადამზადება და მათი ჩართვა  სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების  ეროვნული ცენტრის მიერ დაგეგმილ 
ღონისძიებებში 
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