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პროფესიულ სტუდენტთა  აკადემიური მოსწრებისა 
და შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მუშაობის შედეგების 
ანალიზი;  პრობლემური საკითხების გამოკვეთა შორენა 

კუპატაძე
შორენა კუპატაძე, 
თამარ ლოგუა

შეფასების უწყისები, შიდა მხარდაჭერის 
ჯგუფის  მუშაობის ამსახველი ოქმები

გამოკვეთილი პრობლემური საკითხები

პროფესიულ სტუდენტთა  და პროფესიული 
განათლების მასწავლებელთა ერთობლივი 
ჩართულობით საჯარო დისკუსიის მოწყობა 
გამოკვეთილ პრობლემებთან დაკავშირებით და 
აღნიშნულ პრობლემათა გადაჭრის მიზნით შესაბამის 
მხარდაჭერის ღონისძიებათა ერთობლივად დაგეგმვა შორენა 

კუპატაძე

შორენა კუპატაძე, 
პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლები პარტნიორი ორგანიზაციები

გამოკვეთილ პრობლემათა გადაჭრის მიზნით დაგეგმილი 
მხარდაჭერის ღონისძიებები

სასწავლო პროცესისა და აკადემიური მიღწევების 
გაუმჯობესების მიზნით შეჯერებულ მხარდაჭერის 
ღონისძიებათა დაგეგმვა და განხორციელება 
პროფესიულ სტუდენტთა ჩართულობით. ნატალია 

ბარათელი
შორენა კუპატაძე, 
თამარ ლოგუა პარტნიორი ორგანიზაციები

განხორციელებული მხარდაჭერის ღონისძიებები

განხორციელებული ღონისძიებების შედეგების 
ეფექტურობის  შეფასება პროფესიულ სტუდენტთა 
მიერ შორენა 

კუპატაძე
შორენა კუპატაძე
თამარ ლოგუა

პროფესიულ სტუდენტთა ჩართულობით 
შემუშავებული კითხვარები

განხორციელებულ ღონისძიებათა შეფასება პროფესიულ 
სტუდენტთა  მიერ 

პროფესიულ სტუდენთა ჩართულობით 
კულტურული, სპორტული, შემეცნებითი და სხვა 
აქტივობების დაგეგმვა შორენა 

კუპატაძე შორენა კუპატაძე

დაგეგმილი აქტივობები

დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილე მხარეების 
მოძიება და მათთან ურთიერთ თანამშრომლობის  
მემორანდუმების გაფორმება შორენა 

კუპატაძე

შორენა კუპატაძე,
ვასილ ბარამიძე,
დავით გეწაძე
მამუკა ჭყონია პარტნიორი ორგანიზაციები

გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმები

დაგეგმილ აქტივობათა განხორციელება
შორენა 
კუპატაძე

შორენა კუპატაძე
დავით გეწაძე პარტნიორი ორგანიზაციები განხორციელებული აქტივობები

განხორციელებული ღონისძიებების შედეგების 
ეფექტურობის  შეფასება პროფესიულ სტუდენტებისა 
და ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ შორენა 

კუპატაძე

შორენა კუპატაძე
ნატალია 
ბარათელი

 კითხვარები

განხორციელებულ აქტივობათა შეფასება პროფესიულ 
სტუდე+T9:T11ნტთა და ადმინისტრაციული პერსონალის 
მიერ 

ბაზარზე არსებული, დაწესებულებში 
განხორციელებად პროფესიული პროგრამების 
შესაბამისი დასაქმების შესაძლებლობების მოძიება  
და  საინფორმაციო ბაზის შექმნა, რეგულარული 
განახლება შორენა 

კუპატაძე
შორენა კუპატაძე
დავით გეწაძე

შექმნილი  და რეგულარულად განახლებადი 
საინფორმაციო ბაზა

აღნიშნული საინფორმაციო ბაზის რეგულარული 
გაცნობა დაწესებულების ხელმძღვანელობისა და 
პროფესიულ სტუდენტთათვის შორენა 

კუპატაძე
შორენა კუპატაძე
თამარ ლოგუა შექნილი საინფორმაციო ბაზა

დაწესებულების ინფორმირებული  ხელმძღვანელობა და 
პროფესიული სტუდენტები

დასაქმების ფორუმების ორგანიზება და ჩატარება შორენა 
კუპატაძე

შორენა კუპატაძე
თამარ ლოგუა პოტენციური დამსაქმებლები 

ჩატარებული  დასაქმების ფორუმი და აღნიშნულის 
შედეგად ინფორმირებული პროფესიული სტუდენტები

პროფესიულ სტუდენტთა სწავლის შედეგების  და 
მათი მისწრაფებების გათვალისწინებით შესაბამისი 
საკონსულტაციო შეხვედრების დაგეგმვა და 
განხორციელება შორენა 

კუპატაძე

შორენა კუპატაძე
თამარ ლოგუა
დავით გეწაძე

შეფასების უწყისები და სტუდენტთა 
რეგულარული გამოკითხვები გაცემული კონსულტაციები

განხორციელებული ღონისძიებების შედეგების 
ეფექტურობის  შეფასება პროფესიულ სტუდენტთა 
მიერ შორენა 

კუპატაძე

შორენა კუპატაძე
ნატალია 
ბარათელი

პროფესიული სტუდენტების მიერ შევსებული 
კითხვარები განხორციელებულ ღონისძიებათა შეფასება პროფესიულ 

სტუდენტთა  მიერ 

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.

სხვა ჩართული მხარეები (გარდა 
დაწესებულებისა)

რესურსები ინდიკატორი შენიშვნათვეები

2021 წლის იანვრიდან  2022 წლის იანვრამდე
პასუხისმგებელ

ი პირი
შემსრულებელი

1

სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და 
აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების 

მიზნით მხარდაჭერის ღონისძიებების 
დაგეგმვა და ჩატარება 

# ამოცანა აქტივობა



პოტენციური დამსაქმებლების მოძიება და მათთან 
ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმების 
გაფორმება შორენა 

კუპატაძე

შორენა კუპატაძე
დავით გეწაძე
ვასილ ბარამიძე
მამუკა ჭყონია

პოტენციულ დამსაქმებლებთან გასაფორმებელი 
მომერონდუმების პროექტები დამსაქმებელთა შექმნილი ბაზა და მათთან გაფორმებული 

მემორანდუმები

პროფესიულ სტუდენტთა თვითდასაქმების 
ხელშეწყობის მიზნით ბიზნეს სექტორის 
წარმომადგენლებთან, სტარტაპის 
კონსულტანტებთან შეხვედრები და კონსულტაციები შორენა 

კუპატაძე
შორენა კუპატაძე
დავითგეწაძე

ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები 
და სტარტაბის კონსულტანტები თვითდასაქმებული სტუდენტები

განხორციელებული ღონისძიებების შედეგების 
ეფექტურობის  შეფასება პროფესიულ სტუდენტთა 
მიერ შორენა 

კუპატაძე

შორენა კუპატაძე
ნატალია 
ბარათელი

პროფესიული სტუდენტების მიერ შევსებული 
კითხვარები

განხორციელებულ ღონისძიებათა შეფასება პროფესიულ 
სტუდენტთა  მიერ 

სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის 
გაფორმება

დავით გეწაძე
შორენა 
კუპატაძე

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე
ვასილ ბარამიძე
მამუკა ჭყონია

სხვადასხვა საგანმანათლებლო 
დაწესებულებები

სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან 
გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმი

 არასამთავრობო ორგანიზაციების (მათ შორის 
საერთაშორისო) მოძიება  და მათთან 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების 
გაფორმება 

დავით გეწაძე

დავით გეწაძე
ვასილ ბარამიძე
მამუკა ჭყონია არასამთავრობო ორგანიზაციები

 არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (მათ შორის 
საერთაშორისო) გაფორმებული 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები

პარტნიორი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების (მათ შორის 
საერთაშორისო) მიერ ან/და მემორანდუმის 
ფარგლებში ერთობლივად განხორციელებულ 
ეროვნულ და საერთაშორისო პროექტებში 
პროფესიული სტუდენტების ჩართვა შორენა 

კუპატაძე
დავით გეწაძე

შორენა კუპატაძე
დავით გეწაძე

პარტნიორი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების 
(მათ შორის საერთაშორისო)

პარტნიორი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების (მათ შორის 
საერთაშორისო) მიერ ან/და მემორანდუმის ფარგლებში 
ერთობლივად განხორციელებულ ეროვნულ და 
საერთაშორისო პროექტებში  ჩართული პროფესიული 
სტუდენტები

განხორციელებული ღონისძიებების შედეგების 
ეფექტურობის  შეფასება პროფესიულ სტუდენტთა 
და პარტნიორ ორგანიზაციათა მიერ

დავით გეწაძე
შორენა 
კუპატაძე

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე
ნატალია 
ბარათელი

პარტნიორი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების 
(მათ შორის საერთაშორისო)

პროფესიულ სტუდენტენტთა, პარტნიორი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების (მათ შორის 
საერთაშორისო)  მიერ შევსებული კითხვარები

განხორციელებულ ღონისძიებათა შეფასება პროფესიულ 
სტუდენტთა,  პარტნიორი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
(მათ შორის საერთაშორისო) მიერ 

სასწავლო პროცესის  მოთხოვნათა შესაბამისად 
ახალი მატერიალური წიგნადი ფონდის შეძენა

ინგა გოგოჭური

პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლები,
ნატალია 
ქუთათელაძე,
მამუკა ჭყონია მატერიალური წიგნადი ფონდი ახალი ლიტერატურით აღჭურვილი  ბიბლიოთეკა

სასწავლო პროცესის  მოთხოვნათა შესაბამისად 
ახალი ელექტრონული წიგნადი ფონდის შეძენა

ინგა გოგოჭური

პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლები,
ნატალიაქუთათელ
აძე,
მამუკა ჭყონია ელექტრონული წიგნადი ფონდი ახალი ლიტერატურით აღჭურვილი  ბიბლიოთეკა

შემოთავაზებული სასწავლო რესურსების 
საკმარისობის (მატერიალური, ინტერნეტ-
რესურსები) შეფასება პროფესიული სტუდენტისა და 
პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ

ინგა გოგოჭური

ნატალია 
ბარათელი
ინგა გოგოჭური

პროფესიულ სტუდენტენტთა და პროფესიული 
განათლების მასწავლებლის  მიერ შესავსები 
კითხვარები

 სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი შეძენილი 
ლიტერატურა

 ძირითადი საშუალებებზევ დარიცხული  ცვეთის 
შედეგების მიხედვით ინვენტარის 
განახლება/შეკეთება მამუკა ჭყონია

დაქირავებული 
მუშა-ხელი

დაწესებულება რომელიც აწარმოებს 
ინვენტარის განახლება/შეკეთებას

დაწესებულებაში არსებული ინვენტარი 
რომლის შეკეთებაც ხორციელდება განახლებული/შეკეთებული ინვენტარი

 შშმ და სსმ პირების ყველა საჭიროების 
გათვალისწინებით მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი 
გარემოს შექმნა მამუკა ჭყონია

დაქირავებული 
მუშა-ხელი

დაწესებულება რომელიც ამზადებს 
ადაპტირებული გარემოს 
შექმნისათვის საჭირო ინვენტარს

შშმ და სსმ პირებისათვის  მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი 
გარემო

სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებაზე 
ორიენტირებული თანამედროვე  ტექნიკითა და 
ინვენტარით  აღჭურვა ნატალია 

ბარათელი
თამარ ლოგუა
მიხეილ ნარსია

თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი 
გარემო

სასწავლო პროცესში ინოვაციური მიდგომების 
დანერგვა ნატალია 

ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი
თამარ ლოგუა დანერგილი ინოვაციური მოდგომები
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საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების
შეძენა პროფესიულ სტუდენტთა
გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით

საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების შეძენა 
პროფესიულ სტუდენტთა გადაადგილების 
უზრუნველყოფის მიზნით მამუკა ჭყონია მამუკა ჭყონია საკუთარი ტრანსპორტი შეძენილი საკუთარი სატრანსპორტო საშუალება
ბაზარზე მოთხოვნადი გადამზადების პროგრამების 
მოძიება ნატალია 

ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი
დავით გეწაძე პოტენციური დამსაქმებლები

კვლევის შედეგად მოძიებული მოთხოვნადი 
მოკლევადიანი პროგრამები

მოთხოვნადი გადამზადების პროგრამების მიხედვით  
მოკლევადიანი პროგრამების შემუშავება ნატალია 

ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი
პროფესიული 
მასწავლებლები

შემუშავებული და დამტკიცებული მოკლევადიანი 
პროგრამები

მოკლევადიანი სასწავლო  პროგრამების 
განხორციელება ნატალია 

ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი
თამარ ლოგუა განხორციელებული მოკლევადიანი პროგრამები
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ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვის 
მიზნით დაწესებულების თანამედროვე 
ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, 

ინოვაციური მიდგომების განვითარება

10 მომზადება გადამზადების პროგრამების 
შემუშავება, დანერგვა და განხორციელება

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

4

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



განხორციელებული მოკლევადიანი სასწავლო 
პროგრამების შეფასება მსმენელის (მოსარგებლის), 
პროგრამის განმახორციელებლებისა და პოტენციური 
დამსაქმებლების მიერ ნატალია 

ბარათელი თამარ ლოგუა პოტენციური დამსაქმებლები

მსმენელის (მოსარგებლის), პროგრამის 
განმახორციელებლებისა და პოტენციური 
დამსაქმებლების მიერ  შესავსები კითხვარები

მსმენელის (მოსარგებლის), პროგრამის 
განმახორციელებლებისა და პოტენციური 
დამსაქმებლების მიერ  შევსებული კითხვარები

კვლევა შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი
ტრენინგების, მასტერკლასებისა და სხვა მსგავსი
აქტივობების შესახებ

დავით გეწაძე
დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე

შრომის ბაზარზე მოძიებული მოთხოვნადი ტრენინგები, 
მასტერკლასები და სხვა საგანმანათლებლო აქტივობები

მასტერკლასების, ტრენინგებისა და სხვა მსგავსი
საგანმანათლებლო აქტივობების
განმახორციელებელი პირებისა და ტრენერების
მოძიება დავით გეწაძე

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე
ნატალია 
ბარათელი

 მოძიებული  ტრენინგების, მასტერკლასების და სხვა 
საგანმანათლებლო აქტივობების განმახორციელებელი 
პირები და ტრენერები

მასტერკლასების, ტრენინგებისა და სხვა მსგავსი
საგანმანათლებლო აქტივობების ორგანიზება და
ჩატარება დავით გეწაძე

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე

ტრენინგების, მასტერკლასებისა და 
სხვა აქტივობების  
განმახორციელებლები

ჩატარებული მასტერკლასები, ტრენინგები და სხვა 
მსგავსი საგანმანათლებლო აქტივობები

განხორციელებული მასტერკლასების,
ტრენინგებისა და სხვა მსგავსი
საგანმანათლებლო აქტივობების შეფასება
მსმენელის  მიერ

დავით გეწაძე

ნატალია 
ბარათელი
დავით გეწაძე მსმენელის მიერ  შესავსები კითხვარები მსმენელის მიერ  შევსებული კითხვარები
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კერძო და საჯარო სექტორის ჩართვა
სასწავლო პროცესში პრაქტიკის ობიექტების
სახით, პოტენციურ დამსაქმებლებთან და
ბიზნეს-სექტორთან კავშირის გაღრმავება. 

დამატებითი პრაქტიკის ობიექტების,
პოტენციური დამსაქმებლების მოძიებისა და
მათთან ურთიერთანამშრომლობის
მემორანდუმის გაფორმების გზით ბიზნეს
სექტორთან კავშირის გაღრმავება

დავით გეწაძე
შორენა 
კუპატაძე

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე
ვასილ ბარამიძე

პრაქტიკის ობიექტების 
წარმომადგენლები და პოტენციური 
დამსაქმებლები

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის 
პროექტი

მოძიებულ დამატებით პრაქტიკის  ობიექტებთან, 
პოტენციურ დამსაქმებლებთან  გაფორმებული 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები. ბიზნეს 
სექეტორთან გაღრმავებული კავშირები.

13
მსგავსი პროფილის საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან თანამშრომლობა
საქართველოს ფარგლებს გარეთ

მსგავსი პროფილის საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მოძიება საქართველოს
ფარგლებს გარეთ და მათთან
ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმების
გაფორმება დავით გეწაძე

დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე

მსგავსი პროფილის 
საგანმანათლებლო დაწესებულებები 
საქართველოს ფარგლებს გარეთ 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების 
პროექტები

გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმები

დაწესებულების ცნობადობის ამაღლების
მიზნით სხავ და სხვა სამოქალაქო აქტივობათა
დაგეგმვა

დავით გეწაძე
დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე დაგეგმილი აქტივობები

დაგეგმილ აქტივობათა განხორციელების
მიზნით პარტნიორ ორგანიზაციათა მოძიება და
მათი ჩართვა აღნიშნულ აქტივობებში

დავით გეწაძე
დავით გეწაძე
შორენა კუპატაძე პარტნიორი ორგანიზაციები

მოძიებული და დაგეგმილ აქტივობებში ჩართული 
პარტნიორი ორგანიზაციები

არსებულ კვლევებზე დაყრდნობით შრომის
ბაზარზე აქტუალური პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების
მოძიება

ნატალია 
ბარათელი

 ნატალია 
ბარათელი
მამუკა ჭყონია
დავით გეწაძე

მოძიებული აქტუალური პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები

მოძიებული პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროგრამების დამატების შესახებ
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერის
რეკომენდაციის საფუძველზე დაწესებულების
დირექტორის მიმართვა პარტნიორთა საერთო
კრებას

მამუკა ჭყონია მამუკა ჭყონია

მოძიებული პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროგრამების დამატების შესახებ
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერის
რეკომენდაციის საფუძველზე დაწესებულების
დირექტორის მიმართვა პარტნიორთა საერთო კრებას

ზემო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით
პარტნიორთა საერთო კრების მიერ
გადაწყვეტილების მიღება მამუკა ჭყონია მამუკა ჭყონია

ზემო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით
პარტნიორთა საერთო კრების მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება

პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროგრამების ადაპტირებისა და
დანერგვის მიზნით პროფესიული განათლების
მასწავლებლების მოძიება, პროგრამის
ხელმძღვანელის განსაზღვრა. ნატალია 

ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი, 
ცისმარი 
ანდრიაშვილი
მიხეილ ნარსია

პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროგრამების ადაპტირებისა და
დანერგვის მიზნით მოძიებული პროფესიული
განათლების მასწავლებლები და შერჩეული
პროგრამის ხელმძღვანელი.

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერის
ხელმძღვანელობით პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების
ხელმძღვანელთან და პროფესიული განათლების
მასწავლებლებთან ერთად პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების
ადაპტირების  განხორციელების განხორციელება ნატალია 

ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი
პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლები
თამარ ლოგუა

დაწესებულების დირექტორის ბრძანება ხარისხის
უზრუნველყოფის მენეჯერისათვის შესაბამისი
პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროგრამების ხელმძღვანელთან და
პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან
ერთად პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროგრამების ადაპტირების
განხორციელების შესახებ

დაწესებულების ხელმძღვანელობისა და 
ადმინისტრაციული პერსონალის მიერ 

შესავსები კითხვარები

განხორციელებულ აქტივობათა ეფექტურობის შეფასების 
მიზნით დაწესებულების ხელმძღვანელობისა და 

ადმინისტრაციული  პერსონალის მიერ შევსებული 
კითხვარები

15
პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის/პროგრამების დამატება

დავით გეწაძე

ნატალია 
ბარათელი

დავით გეწაძე

14 დაწესებულების ცნობადობის ამაღლება

განხორციელებულ აქტივობათა ეფექტურობის 
შეფასება დაწესებულების ხელმძღვანელობისა 

და ადმინისტრაციული  პერსონალის მიერ

10
მომზადება გადამზადების პროგრამების 

შემუშავება, დანერგვა და განხორციელება

11

ბაზარზე მოთხოვნადი ტრენინგების, 
მასტერკლასების და სხვა მსგავსი  

საგანმანათლებლო აქტივობების შემუშაბევა 
და ჩატარება



ადაპტირებული პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების
დამტკიცება დაწესებულების დირექტორის
მიერ

ნატალია 
ბარათელი მამუკა ჭყონია

დაწესებულების დირექტორის მიერ დამტკიცებული
ადაპტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა/პროგრამები

განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრისათვის განაცხადის გაგზავნა
შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროგრამების დამატებასთან
დაკავშირებით ნატალია 

ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი
მამუკა ჭყონია
ცისმარი 
ანდრიაშვილი

განათლების ხარისხის  განვითარების 
ეროვნული ცენტრი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრისათვის გაგზავნილი განაცხადი შესაბამისი
პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის/პროგრამების დამატებასთან
დაკავშირებით

ადაპტირებული პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების
დანერგვა და განხორციელება ნატალია 

ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი
პროფესიული 
განათლების 
მასწავლებლები
თამარ ლოგუა

დანერგილი და განხორციელებული პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები

მამუკა ჭყონია

ნატალია 
ბარათელი
თამარ ლოგუა
პროფესიული 
საგანმანათლებლო 

შექმნილი შიდა მხარდაჭერის ჯგუფი,
შემუშავებული და დამტკიცებული მისი სამოქმედო
გეგმა.

ნატალია 
ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი, თამარ 
ლოგუა, პროგრამის 
ხელმძღვანელები

შედეგების ამსახველი
ოქმის შედგენა

შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ შედგენილ
ოქმში ასახული შედეგების ანალიზი და
შესაბამისი ხარვეზების დადგენა ნატალია 

ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი, თამარ 
ლოგუა, პროგრამის 
ხელმძღვანელები

შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ შედგენილ ოქმში
ასახული შედეგების ანალიზის საფუძველზე
დადგენილი  ხარვეზები

დადგენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით
სათანადო ღონისძიებების დაგეგმვა,
განხორციელება

ირმა ლომაია

ნატალია 
ბარათელი, თამარ 
ლოგუა, პროგრამის 
ხელმძღვანელები

დადგენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით
დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებები.

ადმინისტრაციული პერსონალისათვის და
პროფესიული განათლების
მასწავლებლებისათვის მიმდინარე სიახლეების
გაცნობა

ნატალია 
ბარათელი

ნატალი ა 
ბარათელი

მიმდინარე სიახლეებს გაცნობილი
ადმინისტრაციული პერსონალი და პროფესიული
განათლების მასწავლებლები

ადმინისტრაციული პერსონალის და
პროფესიული განათლების მასწავლებლების
გადამზადება ნატალია 

ბარათელი
ნატალია 
ბარათელი

გადამზადებული ადმინისტრაციული პერსონალი და
პროფესიული განათლების მასწავლებლები

ადმინისტრაციული პერსონალის და
პროფესიული განათლების მასწავლებლების
ჩართვა სსიპ განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
დაგეგმილ ღონისძიებებში ნატალია 

ბარათელი
ნატალია 
ბარათელი

სსიპ განათლების ხარისხის 
განვითარების  ეროვნული ცენტრი

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში
ჩართული ადმინისტრაციული პერსონალი და
პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

პროგრამის შემუშავება სახელმწიფო ენის
მოსამზადებელი მოკლევადიანი კურსებისათვის

ნატალია 
ბარათელი თამარ ლოგუა

შემუშავებული პროგრამა უცხოენის მოსამზადებელი
მოკლევადიანი კურსებისათვის

პროგრამის შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე
პედაგოგი მოძიება და  მოწვევა ნატალია 

ბარათელი

მიხეილ ნარსია, 
ცისმარი 
ანდრიაშვილი

უცხო ენის მოსამზადებელი მოკლევადიანი 
პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი მოწვეული
პედაგოგი

კურსების გრაფიკის გაწერა  და განხორციელება ნატალია 
ბარათელი თამარ ლოგუა

კურსების განხორციელებისათვის შედგენილი
გრაფიკი და შესაბამისად განხორციელებული
კურსები

გადამზადებული პერსონალის მიერ
განხორციელებული მომზადების/გადამზადების
კურსის  ეფექტურობის შეფასება ნატალია 

ბარათელი

ნატალია 
ბარათელი
თამარ ლოგუა

გადამზადებული პერსონალის მიერ შესავსები 
კითხვარები

გადამზადებული პერსონალის მიერ შევსებული
კითხვარები

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 

16

შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ 
განხორციელებული კვლევისა და 

ღონისძიებათა შედეგების ანალიზი, მის 
საფუძველზე დადგენილი ხარვეზების 

აღმოფხვრის მიზნით სათანადო 
ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება

 შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ თეორიულ და 
პრაქტიკულ მეცადინეობებზე და   შეფასების 

პროცესზე პერიოდული დასწრება და  
შედეგების ამსახველი ოქმის შედგენა

15
პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის/პროგრამების დამატება
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