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კახა ბოლქვაძე
ა
კახა ბოლქვაძე

ადმინისტრაცი
ა

მოდიფიცირებული
დოკუმენტი

თვითშეფასების N1 სტანდარტის მომზადება
3 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრში წარსადგენად

კახა ბოლქვაძე

ადმინისტრაცი
ა

განათლების ხარისხის
განვითარების
ეროვნულ ცენტრში
წარდგენილი
თვითშეფასების
დოკუმენტი

მარეგულირებელი დოკუმენტის "მისია, ხედვა და
ღირებულებების დაინტერესებული მხარეების მიერ
4
გაზიარებისა და საჯაროდ ხელმისაწვდომობის
მექანიზმის" შემუშავება.

კახა ბოლქვაძე

ჭაბუკი
ვერულიძე

დოკუმენტის არსებობა

მარეგულირებელი დოკუმენტის "მისია, ხედვა და
ღირებულებების დაინტერესებული მხარეების მიერ
5
გაზიარებისა და საჯაროდ ხელმისაწვდომობის
მექანიზმის"დანერგვა

ნინო მჟავანაძე

ლიუზა
რომანაძე

ანალიზის დოკუმენტი

მარეგულირებელი დოკუმენტის „სტრატეგიული
6 დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების
მეთოდოლოგიის“ მოდიფიცირება

კახა ბოლქვაძე

ჭაბუკი
ვერულიძე

დოკუმენტის არსებობა

მარეგულირებელი დოკუმენტის „სტრატეგიული
7 დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების
მეთოდოლოგიის“ დანერგვა

კახა ბოლქვაძე

თვითშეფასების N2 (45 საგანმანათლებლო
პროგრამისთვის) სტანდარტის მომზადება განათლების
8
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში
წარსადგენად

ირმა
მეგრელიძე

ანალიზის დოკუმენტი

ნათია
ევგენიძე/
მედეა
მჭედლიშვილი

განათლების ხარისხის
განვითარების
ეროვნულ ცენტრში
წარდგენილი
თვითშეფასების
დოკუმენტი

მარეგულირებელი დოკუმენტის "პროფესიული
9 სტუდენტების შეფასების მტკიცებულებების შენახვის
ვადებისა შესახებ" მოდიფიცირება
მარეგულირებელი დოკუმენტის "პროფესიული
10 სტუდენტების შეფასების მტკიცებულებების შენახვის
ვადებისა შესახებ" დანერგვა

ირმა
მეგრელიძე

ნათია ევგენიძე

დოკუმენტის არსებობა

ნელი
გუგუნავა/ეთე
ნატო რომანაძე
რი
ანანიძე/თამარ
თედორაძე

ანალიზის დოკუმენტი

თვითშეფასების N3, N4, N5 სტანდარტის მომზადება
11 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრში წარსადგენად

კახა ბოლქვაძე

ადმინისტრაცი
ა

განათლების ხარისხის
განვითარების
ეროვნულ ცენტრში
წარდგენილი
თვითშეფასების
დოკუმენტი

მარეგულირებელი დოკუმენტის "ადამიანური
რესურსების მართვის პოლიტიკის" (მ. შ. პერსონალის
12 შეფასების წესისა და საჭიროებათა კვლევის კითხვარის
(თვითშეფასება და შეფასება), ახალი თანამშრომლების
ინტეგრაციის საკითხი) შემუშავება

კახა ბოლქვაძე

ჭაბუკი
ვერულიძე

დოკუმენტის არსებობა

მარეგულირებელი დოკუმენტის "ადამიანური
რესურსების მართვის პოლიტიკის" (მ. შ. პერსონალის
13 შეფასების წესისა და საჭიროებათა კვლევის კითხვარის
(თვითშეფასება და შეფასება), ახალი თანამშრომლების
ინტეგრაციის საკითხი) დანერგვა

კახა ბოლქვაძე

ნატო
შაქარიშვილი

ანალიზის დოკუმენტი

მარეგულირებელი დოკუმენტის "პროფესიული
სტუდენტების და კურსდამთავრებულების
14
დასაქმებასთან დაკავშირებული კვლევის
მეთოდოლოგიის" შემუშავება

კახა ბოლქვაძე

ჭაბუკი
ვერულიძე

დოკუმენტის არსებობა

მარეგულირებელი დოკუმენტის "პროფესიული
სტუდენტების და კურსდამთავრებულების
15
დასაქმებასთან დაკავშირებული კვლევის
მეთოდოლოგიის" დანერგვა

ლიუზა
რომანაძე

მარეგულირებელი დოკუმენტის 'შრომის უსაფრთხო
გარემოს უზრუნველყოფის წესის (მ. შ პირველადი
16
გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის მექანიზმების)
შემუშავება

ჭაბუკი
ვერულიძე

ანალიზის დოკუმენტი

როლანდი
მჭედლიშვილი

დოკუმენტის არსებობა

მარეგულირებელი დოკუმენტის 'შრომის უსაფრთხო
გარემოს უზრუნველყოფის წესის (მ. შ პირველადი
17
გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის მექანიზმების)
დანერგვა

როლანდი
ირმა გოგიტიძე
მჭედლიშვილი

მარეგულირებელი დოკუმენტის "IT რისკების მართვის
პოლიტიკისა და საინფორმაციო ინფრასტრუქტურისა
18 და IT პროცესების სისტემის ეფექტიანობის პოლიტიკა
(მ. შ. საინფორმაციო ინფრასტრუქტურისა შეფასების
მეთოდოლოგია)" შემუშავება

კახა ბოლქვაძე

დენის
ლადიგინი

დოკუმენტის არსებობა

მარეგულირებელი დოკუმენტის "IT რისკების მართვის
პოლიტიკისა და საინფორმაციო ინფრასტრუქტურისა
19 და IT პროცესების სისტემის ეფექტიანობის პოლიტიკა
(მ. შ. საინფორმაციო ინფრასტრუქტურისა შეფასების
მეთოდოლოგია)" დანერგვა

დენის
ლადიგინი

ასლან
სტამბოლიშვი
ლი

ანალიზის დოკუმენტი

ანალიზის დოკუმენტი

20

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის
წარმოების წესში ცვლილებების განხორციელება

თეონა
მენეფირე

ჭაბუკი
ვერულიძე

დოკუმენტის არსებობა

21

საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის
წარმოების წესის დანერგვა

თეონა
მენეფირე

ნანა
ღუდუშაური

ანალიზის დოკუმენტი

22

საზოგადოებასთან ურთიერთობის/ კომუნიკაციის
წესი/სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება

ნინო მჟავანაძე

ჭაბუკი
ვერულიძე

დოკუმენტის არსებობა

23

საზოგადოებასთან ურთიერთობის/ კომუნიკაციის
წესი/სტრატეგიის დანერგვა

ნინო მჟავანაძე

ლიუზა
რომანაძე

ანალიზის დოკუმენტი

მარეგულირებელი დოკუმენტის "სასწავლო პროცესის
24 ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის შენახვისა და
განკარგვის რეგულაციის შემუშავება"

მალვინა
ჯიჯავაძე

ჭაბუკი
ვერულიძე

დოკუმენტის არსებობა

მარეგულირებელი დოკუმენტის "სასწავლო პროცესის
25 ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის შენახვისა და
განკარგვის რეგულაციის დანერგვა

ზაზა
მეგრელიძე

პროგრამის
ხელმძღვანელე
ბი

ანალიზის დოკუმენტი

მარეგულირებელი დოკუმენტის "პროგრამების
26 მიხედვით რესურსების რეგულარული შეფასების წესისა
და განვითარების გეგმის შემუშავება"

მალვინა
ჯიჯავაძე

ზაზა
მეგრელიძე

დოკუმენტის არსებობა

მარეგულირებელი დოკუმენტის "პროგრამების
27 მიხედვით რესურსების რეგულარული შეფასების წესისა
და განვითარების გეგმის დანერგვა

ზაზა
მეგრელიძე

პროგრამის
ხელმძღვანელე
ბი

ანალიზის დოკუმენტი

ადმინისტრაციის ანგარიშების ანალიზი/პრობლემების
28 იდენტიფიცირება/ კოლეჯის 2020 წლის ანგარიშის
მომზადება

კახა ბოლქვაძე

ადმინისტრაცი
ა

ანგარიშის არსებობა

29 ვერიფიკაციის მექანიზმის დანერგვა

ირმა
მეგრელიძე

სასწავლო
პროცესისა და
ხარისხის
სამსახური

მოდიფიცირებული
მარეგულირებელი
წესი, ანალიზის
დოკუმენტი

30 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება

ირმა
მეგრელიძე

სასწავლო
პროცესისა და
ხარისხის
სამსახური

იდენტიფიცირებულია
გასაუმჯობესებელი
მხარეები

ირმა
მეგრელიძე

სასწავლო
პროცესისა და
ხარისხის
სამსახური

მოდიფიცირებულია
ყველა პროგრამა
იდენტიფიცირებული
გასაუმჯობესებელი
საკითხების
შესაბამისად

ირმა
მეგრელიძე

ნათია
ევგენიძე/მედეა
მჭედლიშვილი
/პროგრამის
ხელმძღვანელე
ბი

ირმა
მეგრელიძე

ნათია
ევგენიძე/მედეა
მჭედლიშვილი
/პროგრამის
ხელმძღვანელე
ბი

31 პროგრამების ანალიზი/გაუმჯობესება

2.პროფესიული
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების:
საგანმანათლებლ
1. მეფუტკრეობა;
ო პროგრამების,
1 2. მძიმე ტექნიკის ოპერირება;
პროფესიული
შემუშავება/დამტკიცება/ავტორიზაციით დამატების
მომკზადება/გადა
პროცედურების განხორციელება
მზადების
პროგრამების
საგანმანათლებლო პროგრამებებზე განხორციელების
დამატების
მიდგომის დამატება (მოდულური)/დამტკიცება/ კვოტის
პროცედურების
გაზრდის პროცედურები ავტორიზაციის გზით:
განხორციელება
1.მშენებლობის წარმოება-თაბაშირ-მუყაოს
2
კონსტრუქციების მონტაჟი;
2.მშენებლობის წარმოება- იატაკისა და ფილის
სამუშაოები;
3. მშნებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები

6224 ლარი

ავტორიზაციის საბჭოს
გადაწყვეტილება

8907 ლარი

გადაწყვეტილება

8907 ლარი

ინტეგრირებული პროგრამის "კომპიუტერული ქსელი
3 და სისტემები" შემუშავება/დამტკიცება/კვოტის
გაზრდის პროცედურები ავტორიზაციის გზით.
პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების
მომზადება/დამტკიცება/დამატების პროცედურები
დადასტურების გზით დამატების პროცედურები
დადასტურების გზით:
1. თმის შეჭრა მოდელირება;
4 2. ღონისძიების მოწყობა;
3. საკონდიტრო მინი ნაწარმის მომზადება და
დეკორირება;
4. მიღება-განთავსების სამსახურის პროცედურები;
5. ელექტრონული საქმისწარმოება

ირმა
მეგრელიძე

ნათია
ევგენიძე/მედეა
მჭედლიშვილი
/პროგრამის
ხელმძღვანელე
ბი

ირმა
მეგრელიძე

თამარ
თედორაძე/ილ
ია
ბაჟუნაიშვილი/
პროგრამის
ხელმძღვანელე
ბი

875 ლარი

4890 ლარი

პროფესიული
მომზადების/გადამზა
დების პროგრამების
განხორციელების
უფლების
მიმნიჭებელი საბჭოს
გადაწყვეტილება

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების
მომზადება/დამტკიცება/დამატების პროცედურები
გრძელი გზით:
1. კონსულტანტ-გამყიდველი;
5 2. გიდი;
3. ტუროპერატორი;
4. მასაჟისტი;
5. ვებ- ინტერფეისის დეველოპერი;
6. ჯარას მეფუტკრეობა;

ირმა
მეგრელიძე

თამარ
თედორაძე/ილ
ია
ბაჟუნაიშვილი/
პროგრამის
ხელმძღვანელე
ბი

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების
კატალოგის მომზადება

თამარ
თედორაძე

ილია
ბაჟუნაიშვილი

კატაკოგი

ზაზა
მეგრელიძე

პროგრამის
ხელმძღვანელე
ბი

შემოწმებულია ყველა
პროგრამა

მალვინა
ჯიჯავაძე

მარინა
ცეცხლაძე,
ზაზა
მეგრელიძე

მალვინა
ჯიჯავაძე

მარინა
ცეცხლაძე,
ზაზა
მეგრელიძე

6

3.პროგრამების
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებთან
მატერიალურ1 მიმართებაში მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების
ტექნიკური ბაზის
მდგომარეობის მონიტორნგი
განახლება
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებთან
2 მიმართებაში მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების
განახლება
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების:
1. მეფუტკრეობა;
3 2. მძიმე ტექნიკის ოპერირება;
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მომზადება
ავტორიზაციის მიზნებისათვის

16701 ლარი

იდენტიფიცირებული
რესურსის 90%

სრულად
მომზადებულია
ატერიალურტექნიკური ბაზა

4. სტუდენტის
/მსმენელის
მოზიდვა

4 საბიბლიოთეკო ფონდის განახლება

მალვინა
ჯიჯავაძე

მარინა
ცეცხლაძე

3 000 ლარი

იდენტიფიცირებული
ლიტერატურის 85 %

არსებული შენობა-ნაგებობების სარემონტოსარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და უსაფრთო სამუშაო
5 გარემოს უზრუნველყოფისათვის საჭიროებების
იდენტიფიცირება/გათვლა/გამოვლენილი
სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება

მალვინა
ჯიჯავაძე

მარინა
ცეცხლაძე,
ზაზა
მეგრელიძე

1507846
ლარი

იდენტიფიცირებული
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების 90%

ლიუზა
რომანაძე

ნინო მჟავანაძე

სულ განხორციელდა
შეხვედრა მინიმუმ 50
სკოლაში

ლიუზა
რომანაძე

ნინო მჟავანაძე

სულ შეხვედრა
განხორციელდა 20
დასახლებულ პუნქტში

თამარ
თედორაძე

ნინო მჟავანაძე

ხორციელდება
რეგულარული
შეხვედრები სამიზნე
დარგების
კომპანიებთან

ნინო მჟავანაძე

ლიუზა
რომანაძე;
ზვიად
სირაბიძე

კოლეჯი მიიღებს
მონაწილეობას სულ
მცირე 5 გადაცემაში,
გამოქვეყნდება სულ
მცირე 1 პუბლიკაცია
პრესაში

ნინო მჟავანაძე

მარია
წულუკიძე

სულ მცირე 20
წარამატების
შემთხვევის
გავრცელება

ნინო მჟავანაძე

ლიუზა
რომანაძე;
ზვიად
სირაბიძე

ნინო მჟავანაძე

ლიუზა
რომანაძე;
ზვიად
სირაბიძე

1

გასვლითი შეხვედრები აჭარის ა.რ.და გურიის რეგიონის
სკოლებში

2 შეხვედრები მოსახლეობასთან

3 შეხვედრები სოციალურ პარტნიორებთან

4

კომუნიკაცია ინფორმაციის მასობრივი საშუალებების
გამოყენებით

კომუნიკაცია ვებგვერდისა და სოციალური მედიის
5
მეშვეობით

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით
6
ღონისძიებების ჩატარება (მ. შ. “ღია კარის დღეები")

5. პროფესიულ
სტუდენტთა/
მსმენელთა
კოლეჯში
ინტეგრაციის
უზრუნველყოფა

პროფესიულ სტუდენტთა/ მსმენელთა ინფორმირება
1
კოლეჯისმიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ

2000 ლარი

4 ეტაპად

სტუდენტთა/მსმენელ
თა 85%
ინფორმირებულია

5. პროფესიულ
სტუდენტთა/
მსმენელთა
კოლეჯში
ინტეგრაციის
უზრუნველყოფა

6. ახალი
პროექტების,
პარტნიორების
მოძიება

8. კოლეჯის
პერსონალის
განვითარების
ხელშეწყობა

მისიის, ხედვის, ღირებულებების პროფესიულ
2
სტუდენტთა/ მსმენელთა გაცნობა
3

კოლეჯის საიტისა და სოციალური ქსელების
პროფესიულ სტუდენტთა/ მსმენელთა გაცნობა

4

პროფესიულ სტუდენტებისთვის/ მსმენელებისთვის
მასტერკლასების ჩატარება

1 ახალი საერთაშორისო პროექტების მოძიება

ლიუზა
რომანაძე;
ნინო მჟავანაძე
ზვიად
სირაბიძე
ლიუზა
რომანაძე;
ნინო მჟავანაძე
ზვიად
სირაბიძე
პროგრამის
თამარ
ხელმძღვანელე
თედორაძე
ბი
ლაშა
კახა ბოლქვაძე
ხახუტაიშვილი

სტუდენტთა/მსმენელ
თა 85%
ინფორმირებულია
სტუდენტთა/მსმენელ
თა 85%
ინფორმირებულია
1000 ლარი

ჩატარებული მინ. 10
მასტრკლასი

6000 ლარი

მინიმუმ 2

განაცხადის მომზადება გაეროს განვითარების
2 პროგრამის ფარგლებში (UNITED NATIONS DEVELOPMENT
PRPGRAMME: UNDP)

ირმა
მეგჰრელიძე

ნათია ევგენიძე

წარდგენილი
განაცხადი

,,სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების
3 განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში განაცხადის
მომზადება

ირმა
მეგჰრელიძე

ნათია ევგენიძე

წარდგენილი
განაცხადი

,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებაგადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
4
სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში განაცხადის
მომზადება

ირმა
მეგჰრელიძე

ნათია ევგენიძე

წარდგენილი
განაცხადი

არის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამა,
5 რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს ინტერნეიშენელი"
საქართველოში განაცხადის მომზადება

კახა ბოლქვაძე

ირმა
მეგრელიძე

წარდგენილი
განაცხადი

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების
6 სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში
მონაწილეობა

კახა ბოლქვაძე

ადმინისტრაცი
ა

ტენდერის შედეგები

ირმა
მეგრელიძე

ნათია ევგენიძე

შემუშავებული
კითხვარი

1 პერსონალის კმაყოფილების კითხვარის შემუშავება
2 პერსონალის გამოკითხვის ჩატარება

ნატო
ნათია ევგენიძე
შაქარიშვილი

იდენტიფიცირებული საჭიროებების მიხედვით
3
ტრენინგების დაგეგმვა/ჩატარება

ნატო
შაქარიშვილი

გამპოკითხულია
პერსონალის 90 %
ტრენინგთა ციკლი
ჩაუტარდა
გამოვლენილი
საჭიროებების 90%-ს

თანამშრომლობის საუკეთესო პრაქტიკის
4 პოპულარიზება და გაზიარება პროფესიული
განათლების ყველა პროგრამისათვის

ნატო რომანაძე

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
5 ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული
ტრენინგების ჩატარების ორგანიზება

სსიპ
მასწავლებე
ლთა
პროფესიულ
ნატო რომანაძე ეთერი ანანიძე
ი
განვითარები
ს ეროვნული
ცენტრი

6 SES ექპერტთა ტრენინგის დაგეგმვა/ორგანიზება

ნატო რომანაძე ეთერი ანანიძე სააგენტო

პრაქტიკის ობიექტების ინსტრუქტორებისთვის
7 სტუდენტის ჟურნალის წარმოებასა და მათი შეფასების
მეთოდების გაუმჯობესება

თამარ
თედორაძე

ნელი
გუგუნავა/
ეთერი ანანიძე

რუსუდან
გუგეშავილი/ი
რაკლი
დიასამიძე/რომ
ან მემარნე

ჩართულია არსებული
პასწავლებელბის 60%

გადამზადებულია
მასწავლებლების 80 %

17640 ლარი

10 ექსპერტის მიერ
გადამზადებულია 15
მასწავლებელი

გადამზადებულია
ინსტრუქტორთა 85 %

