
პასუხისმგებე

ლი  პირი

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

შვიდწლიანი სტრატეგიული გეგმის 

შემუშავება

კახა ბოლქვაძე ირმა მეგრელიძე გეგმის 

არსებობა

სტრატეგიულ გეგმაში ასახული ამოცანების 

სამოქმედო გეგმის აქტივობებად ჩაშლა

კახა ბოლქვაძე ირმა მეგრელიძე გეგმის 

არსებობა

SWOT ანალიზის ჩატრება
კახა ბოლქვაძე ირმა მეგრელიძე ანალიზის 

მასალები

SWOT ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი 

საჭიროებებიდან პრიორიტეტების 

განსაზღვრა

კახა ბოლქვაძე ირმა მეგრელიძე ანალიზის 

მასალები

ერთწლიანი სამოქმედიო გეგმის შემუშავება
კახა ბოლქვაძე ირმა მეგრელიძე

გეგმის 

არსებობა

ტრენინგების დაგეგმვა პროფესიული 

მასწავლებლებისთვის თანამედროვე 

სწავლების მეთოდების გაცნობის მიზნით

ირმა 

მეგრელიძე
ნათია ევგენიძე ოქმები

ტრენინგების ჩატარება პროფესიული 

მასწავლებლებისთვის თანამედროვე 

სწავლების მეთოდების გაცნობის მიზნით

ირმა 

მეგრელიძე
ნათია ევგენიძე ოქმები

"ღია"გაკვეთილები საუკეთესო 

გამოცდილების გაზიარების მიზნით

ირმა 

მეგრელიძე
ნატო რომანაძე ოქმები   

საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების ხარისხის მონიტორინგის 

დაგეგმვა

ნატო 

რომანაძე

შიდა მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები

გეგმის 

არსებობა

სტუდენტთა შეფასების ინსტრუმენტის   

გადახედვა/გაუმჯობესება

ირმა 

მეგრელიძე
ნათია ევგენიძე

არსებული 

ინსტრუმენტებ

ი

შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავებაზე 

პროფესიულ მასწავლებელთა 

დახმარება/ტრენინგი

ირმა 

მეგრელიძე
ნათია ევგენიძე ოქმები

შეფასების ინსტრუმენტის პროექტის 

განხილვა/გადახედვა ხარისხის მენეჯერთან 

და შესაბამისი დარგის სპეციალისტებთან 

ერთად

ირმა 

მეგრელიძე
ნათია ევგენიძე

ხარისხის 

სამსახურთან 

შეთანხმებული 

შეფასების 

ინსტრუმენტი

საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების ხარისხის მონიტორინგის 

დაგეგმვა

ირმა 

მეგრელიძე

ნატო რომანაძე,

ნათია ევგენიძე
ოქმები

შენიშვნა

1.2. თანამედროვე 

სწავლებვის სხვადასხვა 

მეთოდებისა და 

მიდგომების  დანერგვა

 1.1 ხარისხის უწყვეტ 

გაუმჯობესებაზე ზრუნვა 

ხარისხის  ციკლის 

შესაბამისად:  დაგეგმე-

განახრციელე-შეაფასე-

განავითარე

შემსრულებელი

სხვა 

ჩართული 

მხარეები 

(გარდა 

დაწესებულებ

ისა)

თვე

2019 წლის სამოქმედო გეგმა

რესურსები ინდიკატორიამოცანა აქტივობა

 1.3. საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განვითარება 



საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების ხარისხის მონიტორინგის 

განხორციელება

ნატო 

რომანაძე

შიდა მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები
ოქმები

საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების ხარისხის მონიტორინგის 

ანალიზი

ირმა 

მეგრელიძე

ნატო რომანაძე,

ნათია ევგენიძე
ანგარიში

დასამატებელი საგანმანათლებლო 

პროგრამების კვლევა/ინიცირება
კახა ბოლქვაძე სოფო რომანაძე

ინიცირების 

დოკუმენტი

საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემუშავება/დამტკიცება

ირმა 

მეგრელიძე

პროგრამის 

ხელმძღვანელი

დამტკიცებულ

ი პროგრამები

საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების 

პროცედურების განხორციელება

ირმა 

მეგრელიძე

ადმინისტრაცია,

პროგრამის 

ხელმძღვანელი

ავტორიზირებ

ული 

პროგრამები

ახალი წესდების შემუშავება  პროფესიული 

განათლების ახალი კანონმის შესაბამისად
კახა ბოლქვაძე ჭაბუკი ვერულიძე ახალი წესდება

ყველა მარეგულირებელ დოკუმენტის 

გადახედვა პროფესიული განათლების ახალი 

კანონმის შესაბამისად

ირმა 

მეგრელიძე
ჭაბუკი ვერულიძე

ახალი 

დოკუმენტების 

არსებობა

მარეგულირებელი დოკუმენტაციების ერთ 

სისტემაში მოქცევა

ირმა 

მეგრელიძე
ჭაბუკი ვერულიძე

ახალი 

დოკუმენტების 

არსებობა

ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის 

მექანიზმების შემუშავება

ირმა 

მეგრელიძე
ნათია ევგენიძე

ახალი 

დოკუმენტების 

არსებობა

ახალი დოკუმენტის შემუშავება 

კანონმდებლობასთან შესაბამისად
კახა ბოლქვაძე ჭაბუკი ვერულიძე

ახალი 

დოკუმენტების 

არსებობა

სტუდენტთა შეფასების მტკიცებულებების 

შეგროვება/შენახვის წესის განსაზღვრა

ირმა 

მეგრელიძე
ჭაბუკი ვერულიძე

ახალი 

დოკუმენტების 

არსებობა

კოლეჯის პერსონალის საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებში ცვლილებების განხორციელება
კახა ბოლქვაძე ჭაბუკი ვერულიძე

ახალი 

დოკუმენტების 

არსებობა

რეაბილიტირებული შენობის  შემოწმება კახა ბოლქვაძე მალვინა ჯიჯავაძე

რეაბილიტირებული შენობის  ჩაბარება. კახა ბოლქვაძე მალვინა ჯიჯავაძე

არსებული  ლაბორატორიების 

/სახელოსნოების  მდგომარეობის ანალიზი

მალვინა 

ჯიჯავაძე

ზაზა მეგრელიძე,

პროგრამის ხელ-ლი
ოქმი

რეაბილიტირე

ბული შენობა

2.1. არსებული შენობის 

რეაბილიტაცია (ხულოს 

ფილიალის)

2.2. პროგრამების 

სპეციფიკით 

გათვალისწინებული 

ლაბორიატორიების/სახ

ელოსნოების მოწყობა 

(ხულოს ფილიალის)

1.4. სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი 

დოკუმენტაციების 

გაუმჯობესება

 1.3. საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განვითარება 



საგანმანათლებლო პროგრამების 

საჭიროებებისთვის შეძენილი 

აღჭურვილობის განთავსება 

ლაბორატორიებში. მიღება-ჩაბარების აქტის 

საფუძველზე შესაბამის პროგრამების 

ხელმძღვანელებზე აღჭურვილობის გადაცემა

მალვინა 

ჯიჯავაძე
ზაზა მეგრელიძე

მიღება-

ჩაბარების 

აქტები

სასწავლო პროცესისათვის მომზადება

ხულოს 

ფილიალის 

კოორდინატო

რი

პროგრამის ხელ-ლი

გამართული 

კლას-

ლაბორატორი

ები

კონკურსის გამოცხადება ადმინისტრაციის 

პერსონალის საშტატო ერთეულისთვის
კახა ბოლქვაძე ნატო შაქარიშვილი ოქმი

კონკურსის ჩატატრება  ადმინისტრაციის 

პერსონალის საშტატო ერთეულისთვის
კახა ბოლქვაძე კომისია ოქმი

გამოვლენილი კადრების 

მომზადება/ტრენინგი მათი ფუნქცია-

მოვალეობების შესაბამისად

კახა ბოლქვაძე ირმა მეგრელიძე ოქმი

კადრების დანიშვნა
ლაშა 

ხახუტაიშვილი
ჭაბუკი ვერულიძე

ბრძანება, 

ხელშეკრულებ

ები

2.2. პროგრამების 

სპეციფიკით 

გათვალისწინებული 

ლაბორიატორიების/სახ

ელოსნოების მოწყობა 

(ხულოს ფილიალის)

 2.3. ხულოს ფილიალის 

ადმინისტრირებისთვის 

პირების 

მოძიება/მომზადება/და

ნიშვნა



ფინანსების  მოძიება ლაბორატორიების 

მშენებლობისათვის

ლაშა 

ხახუტაიშვილი
მალვინა ჯიჯავაძე

მოძიებული 

ფინანსები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

დამატებისთვის ლაბორატორიების გეგმის 

შესაბამისად მშენებლობა

მალვინა 

ჯიჯავაძე
ზაზა მეგრელიძე

აშენებული 

ლაბორატორი

ები

აშენებული შენობა-ნაგებობების ჩაბარება.
ლაშა 

ხახუტაიშვილი
კომისია

მიღება-

ჩაბარების 

დოკუმენტი

არსებული  მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსების ინვენტარიზაცია 

მალვინა 

ჯიჯავაძე
კომისია

ინვენტარიზაც

იის 

დოკუმენტი

კვლევების ჩატარება მიმდინარე 

პროგრამების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

განახლებასთან დაკავშირებით.

ზაზა 

მეგრელიძე
მარინა ცეცხლაძე ოქმი

კვლევების შედეგად გამოვლენილი  

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფასების 

დადგენა, ბაზარზე მოძიება.

ზაზა 

მეგრელიძე
მარინა ცეცხლაძე ოქმი

თანხების მოძიება
მალვინა 

ჯიჯავაძე

ანგარიშზე 

თანხები

შესყიდვების პროცესების განხორციელება
მალვინა 

ჯიჯავაძე
მარინა ცეცხლაძე

შესყიდული 

აღჭურვილობა

შესყიდული აღჭურვილობის მოტანა, 

დამონტაჟება.

ზაზა 

მეგრელიძე

დამხმარე 

პოერსონალი

შესყიდული 

აღჭურვილობა

არსებული შენობა-ნაგებობების 

სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

საჭიროებების იდენტიფიცირება

ზაზა 

მეგრელიძე

დამხმარე 

პოერსონალი
ოქმები

არსებული შენობა-ნაგებობების 

სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

საჭიროებების ფინანსურ-მატერიალური 

ბიუჯეტის გათვლა

მალვინა 

ჯიჯავაძე
ზაზა მეგრელიძე ოქმები

თანხის მოძიება
მალვინა 

ჯიჯავაძე

ანგარიშზე 

თანხები

საჭირო მასალების შესყიდვა, კოლეჯში 

მოზიდვა

მალვინა 

ჯიჯავაძე

მარინა ცეცხლაძე, 

ზაზა მეგრელიძე

შესყიდვების 

დოკუმენტაცია

მუშახელის მოძიება
ზაზა 

მეგრელიძე

გამოვლენილი  

სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შესრულება

ზაზა 

მეგრელიძე

რეაბილიტირე

ბული შენობა

სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შესრულების ანალიზი

მალვინა 

ჯიჯავაძე
ოქმი

3.3. არსებული შენობა-

ნაგებობების მიმდინარე 

სარემონტო/სარეაბილი

ტაციო სამუშაოები

3.1. ახალი, 

სტანდარტებთან 

შესაბამისი სხვადასხვა 

მიმართულების 

პროგრამებისთვის 

ლაბორატორიებისა და 

რეკრეაციული ზონის  

მშენებლობა

3.2. მიმდინარე 

პროგრამების 

მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის 

განახლება



 თანამშრომლებისთვის უსაფრთხოების 

წესების გაცნობისა და სწავლების დაგეგმვა
კახა ბოლქვაძე

გიორგი 

ხახუტაიშვილი
ოქმები

 თანამშრომლებისთვის უსაფრთხოების 

წესების გაცნობისა და სწავლების 

უზრუნველყოფა

გიორგი 

ხახუტაიშვილი
ოქმები

 სტუდენტებისთვის უსაფრთხოების წესების 

გაცნობისა და სწავლების დაგეგმვა

გიორგი 

ხახუტაიშვილი
ოქმები

 სტუდენტებისთვის უსაფრთხოების წესების 

გაცნობისა და სწავლების უზრუნველყოფა

გიორგი 

ხახუტაიშვილი
ოქმები

ჩატარებული სწავლების უკუკავშირი, 

ანალიზი, ახალი სწავლების გეგმის შედგენა.
კახა ბოლქვაძე

გიორგი 

ხახუტაიშვილი
ოქმები

 “ღია კარის დღეების”დაგეგმვა  

სასწავლებელში დაინტერესებული 

მხარეებისთვის პროფესიული სასწავლებლის 

გაცნობის მიზნით

სოფო 

რომანაძე
ნინო მჟავანაძე ოქმები

 “ღია კარის დღეების” ორგანიზება/ჩატარება 

სასწავლებელში დაინტერესებული 

მხარეებისთვის პროფესიული სასწავლებლის 

გაცნობის მიზნით

სოფო 

რომანაძე
ნინო მჟავანაძე

პროფესიული ინფორმაციის მიწოდება  და 

კონსულტაციები დაინტერესებული 

პირებისთვის

სოფო 

რომანაძე
ოქმები

პროფესიული ინფორმაციის მიწოდებისა   და 

კონსულტაციების შემდეგ მსურველების 

დახმარება პროფესიულ პროგრამებზე 

რეგისტრაციაში

სოფო 

რომანაძე
ოქმები

დაინტერესებულ პირებისთვის კოლეჯის 

მიერ შემოთავაზებული პროფესიულ-

საგანმანათლებლო შესაძლებლობების, 

ადამიანური რესურსების, მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზისა თუ პრაქტიკული 

სწავლების განმახორციელებელი 

ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდება.

სოფო 

რომანაძე
ოქმები

 4.1. პროფორიენტაცია

 34. უსაფრთხო სამუშაო 

გარემოს 

უზრუნველყოფა 



მისიის, ხედვის, ღირებულებების 

სტუდენტებისთვის  გაცნობის პროცესის 

დაგეგმვა

ირმა 

მეგრელიძე
მარია წულუკიძე გეგმა

მისიის, ხედვის, ღირებულებების 

სტუდენტებისთვის  გაცნობის პროცესის 

განხორციელება

მარია 

წულუკიძე
პროგრამის ხელ-ლი ფოტო მასალა

სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვა
მარია 

წულუკიძე
რეზო ძირკვაძე გეგმა

სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, 

ჩატარება

მარია 

წულუკიძე
რეზო ძირკვაძე ოქმი

საახალწლო ღონისძიებების დაგეგმვა
მარია 

წულუკიძე
პედაგოგები გეგმა

საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება, 

ჩატარება

მარია 

წულუკიძე
პედაგოგები ოქმი

სტუდენტთა ექსკურსიების დაგეგმვა
მარია 

წულუკიძე
პედაგოგები გეგმა

სტუდენტთა ექსკურსიების ორგანიზება
მარია 

წულუკიძე
პედაგოგები ფოტო მასალა

სტუდენტებისათვის მასტერკლასების 

დაგეგმვა

სოფო 

რომანაძე
პედაგოგები გეგმა

სტუდენტებისათვის მასტერკლასების 

ჩატარება

სოფო 

რომანაძე
პედაგოგები ფოტო მასალა

კურსდამთავრებულთა მხარდაჭერა კარიერის 

დაგეგმვის მთლიანი პროცესის განმავლობაში 

(კარიერული ინფორმირება, განათლება და 

კონსულტირება) საკუთარი შესაძლებლობის 

სწორად შეფასებაში. პროცესის დაგეგმვა

სოფო 

რომანაძე
ოქმები

კურსდამთავრებულთა კარიერული დაგეგმვის 

მხარდაჭერის ღონისძიებების ჩატარება

სოფო 

რომანაძე
ოქმები

კურსდამთავრებულთა კარიერული დაგეგმვის 

მხარდაჭერის ღონისძიებების შედეგების 

უკუკავშირის ანალიზი, ახალი გეგმის 

შემუშავება

სოფო 

რომანაძე

ანალიზის 

დოკუმენტი, 

გეგმა

კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

მონაცემთა ბაზების წარმოება

სოფო 

რომანაძე

კუჯრსდამთავ

რებულთა ბაზა

კურსდამთავრებულებს  რეზიუმეს, 

სამოტივაციო წერილისა და ინტერვიუს 

მომზადებაში დახმარების გაწევა.

სოფო 

რომანაძე
ოქმები

მიმდინარე პროექტების მხარდაჭერა კახა ბოლქვაძე სოფო რომანაძე ოქმები

ახალი საერთაშორისო პროექტების მოძიება
ლაშა 

ხახუტაიშვილი
კახა ბოლქვაძე ოქმები4.4. ახალი 

საერთაშორისო 

პროექტების,  

პარტნიორების/საწარმო

ების 

მოძიება/თანამშრომლო

ბა

 4.3. 

კურსდამთავრებულთა 

სერვისები. 

4.2. სტუდენტური 

სერვისები 

(კონფერენციები, 

შეჯიბრებებები,  

ტრენინგები, 

მასტერკლასები, 

ექსკურსიები და სხვ).



ახალი საერთაშორისო პროექტების 

განხორციელების დაგეგმვა

ლაშა 

ხახუტაიშვილი
კახა ბოლქვაძე გეგმა

ახალი საერთაშორისო პროექტების 

განხორციელება
კახა ბოლქვაძე ნინო მჟავანაძე ოქმები

განხორციელებული საერთაშორისო 

პროექტების შედეგების უკუკავშირის 

ანალიზი

კახა ბოლქვაძე სოფო რომანაძე
ანალიზის 

დოკუმენტი

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის 

მიზნით ღონისძიებების დაგეგმვა
ნინო მჟავანაძე

მარია წულუკიძე; 

პროფესიული 

მასწავლებლები

გეგმა

 პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის 

მიზნით ღონისძიებების 

ორგანიზება/ჩატარება

ნინო მჟავანაძე

მარია წულუკიძე; 

პროფესიული 

მასწავლებლები

ოქმი

 პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის 

მიზნით ჩატარებული  ღონისძიებების 

ანალიზი, ახალი გეგმების შემუშავება

ნინო მჟავანაძე

მარია წულუკიძე; 

პროფესიული 

მასწავლებლები

ანალიზის 

დოკუმენტი,

გეგმა

კვლევის ჩატარება და ადმინისტრაციის 

წევრთა კვალიფიკაციის განვითარების 

მიზნით  საჭიროებების იდენტიფიცირება

კახა ბოლქვაძე ნატო შაქარიშვილი ოქმები

ადმინისტრაციული რესურსებისთვის 

კავლიფიკაციის ამაღლების მიზნით 

ტრენერების/ტრენინგების მოძიება

კახა ბოლქვაძე ნატო შაქარიშვილი

მოძიებული 

ტრენინგ-

კურსები

ადმინისტრაციული რესურსებისთვის 

კავლიფიკაციის ამაღლების მიზნით 

ტრენერებზე მათი დასწრების ხელშეწყობა

ლაშა 

ხახუტაიშვილი
კახა ბოლქვაძე

დამადასტურე

ბელი 

დოკუმენტი- 

სერტიფიკატი

ტრენინგების შედეგების უკუკავშირის 

ანალიზი, ახალი ტრენინგების საჭიროებისა 

და შინაარსის განსაზღვრა

კახა ბოლქვაძე ნატო შაქარიშვილი

ანალიზის 

დოკუმენტი,

გეგმა

თანამშრომლობის საუკეთესო პრაქტიკის 

პოპულარიზება და გაზიარება პროფესიული 

განათლების ყველა პროგრამისათვის 

ნატო 

რომანაძე
ეთერი ანანიძე ოქმები

პარტნიორ დამასაქმებელ ორგანიზაციებთან 

ერთად პროგრამის განმახორციელებელ 

პირთათვის ბაზრის თანამედროვე 

მოთხოვნების გაცნობის უზრუნველყოფის 

დაგეგმვა

სოფო 

რომანაძე
თამარ თედორაძე გეგმა

5.1. ადმინისტრაციული 

რესურსის 

შესაძლებლოებების 

გაძლიერება

4.4. ახალი 

საერთაშორისო 

პროექტების,  

პარტნიორების/საწარმო

ების 

მოძიება/თანამშრომლო

ბა

4.5. პროფესიული 

განათლების 

პოპულარიზაციის 

მიზნით ღონისძიებების 

ჩატარება

5.2. პროგრამის 

განმახორციელებლ 

პირთა პროფესიული 

განვითარების 

ხელშეწყობა



პარტნიორ დამასაქმებელ ორგანიზაციებთან 

პროგრამის განმახორციელებელ პირთათავის 

ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნების 

გაცნობის უზრუნველყოფა.

სოფო 

რომანაძე
თამარ თედორაძე ოქმი

პარტნიორ დამასაქმებელ ორგანიზაციებთან 

ერთად პროგრამის განმახორციელებელ 

პირთათავის ბაზრის თანამედროვე 

მოთხოვნების გაცნობის უკუკავშირის 

ანალიზი, ახალი ტრენინგების საჭიროებისა 

და თემატიკის განსაზღვრა

სოფო 

რომანაძე
თამარ თედორაძე

ანალიზის 

დოკუმენტი

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული  ტრენინგების დაგეგმვა

ნატო 

რომანაძე
ეთერი ანანიძე გეგმა

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული  ტრენინგების ჩატარების 

ორგანიძზება

ნატო 

რომანაძე
ეთერი ანანიძე

დასწრების 

ფურცელი

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული  ტრენინგების უკუკავშირის 

ანალიზი, ახალი ტრენინგების საჭიროებისა 

და თემატიკის განსაზღვრა

ნატო 

რომანაძე
ეთერი ანანიძე ოქმი

 პრაქტიკის ობიექტების 

ინსტრუქტორებისთვის  სწავლისა და 

შეფასების მეთოდების გაუმჯობესებისა და 

სრულყოფის მიზნით ტრენინგების 

მომზადება/დაგეგმვა

თამარ 

თედორაძე
პედაგოგები გეგმა

პრაქტიკის ობიექტების 

ინსტრუქტორებისთვის  სწავლისა და 

შეფასების მეთოდების გაუმჯობესებისა და 

სრულყოფის მიზნით ტრენინგების ჩატარება

ირმა 

მეგრელიძე

თამარ თედორაძე, 

ნათია ევგენიძე
ოქმები

ტრენინგები პრაქტიკის ობიექტების 

ინსტრუქტორებისთვის  სწავლისა და 

შეფასების მეთოდების გაუმჯობესებისა და 

სრულყოფის მიზნით ტრენინგების შედეგების 

უკუკავშირის ანალიზი, ახალი ტრენინგების 

საჭიროებისა და თემატიკის განსაზღვრა

ირმა 

მეგრელიძე

თამარ თედორაძე, 

ნათია ევგენიძე

ანალიზის 

დოკუმენტი

5.3. პრაქტიკის 

ობიექტების 

ინსტრუქტორების 

შესაძლებლობების 

გაძლიერება სწავლისა 

და შეფასების 

მეთოდებში

5.2. პროგრამის 

განმახორციელებლ 

პირთა პროფესიული 

განვითარების 

ხელშეწყობა

სსიპ 

მასწავლებელ

თა 

პროფესიული 

განვითარების 

ეროვნული 

ცენტრი


