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სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ – ავტორიზებული 

სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება დაფუძნდა საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 10 სექტემბრის №176/ნ ბრძანების საფუძველზე. 

 

ცენტრის მიზანია ყველა საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, აგრეთვე 

მოსამზადებელი ზოგადსაგანმანათლებლო, ქართული ენისა და ლიბერალური განათლების საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელება, პროფესიული განათლების თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

ჩამოყალიბება, პროფესიული განათლების სწავლის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების შესაბამისი და პიროვნების მოთხოვნებზე, შესაძლებლობებსა და ინტერესებზე ორიენტირებული 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, მაღალკვალიფიციური, შრომის ბაზართან 

ადაპტირებული, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება. კოლეჯში არსებული სასწავლო პროგრამები 

მორგებულია თანამედროვე ბიზნესის მოთხოვნებს და თეორიულ სწავლებასთან ერთად პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების გამომუშავებას ითვალისწინებს.  

 

ამ მიზნების მისაღწევად, კოლეჯი:  

• უზრუნველყოფს თითოეული პროფესიული სტუდენტის განათლების, მომზადებისა და განვითარების 

პირობებს მისი განსაკუთრებული საჭიროებების გათვალისწინებით; 

• ზრუნავს თავისი პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე;  

• ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტთა სოციალური პირობების გაუმჯობესებას;  

• ხელს უწყობს პროფესიული განათლების სფეროში სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობას; 

• ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის პირობების 

შესაქმნელად; 

• ხელს უწყობს თანამედროვე ცოდნისა და მეთოდების გავრცელებას; 

• თანამშრომლობს საქართველოს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან; 

• ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობას და უცხოეთის შესაბამის საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა ურთიერთგაცვლას; 

• ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და ტრეინინგ-კურსები 

 

კოლეჯის ძირითადი საგანმანათლებლო მიმართულელები განსაზღვრულია ინჟინერიის, ხელოვნების, 

ბიზნესის ადმინისტრაციისა და სხვა მიმართულებებით. 100% სახელმწიფო  დაფინანსებით ,  კოლეჯი 

ახორციელებს 20 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას, რომლის კურსდამთავრებულზე გაიცემა 

სახელმწიფო დიპლომი. ეს პროგრამებია: 

- მოლარე (ბანკის და ა.შ.); 

- მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი; 

- ძრავის შემკეთებელი; 



- ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი; 

- ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი (II, III საფეხური); 

- ინფორმაციული ტექნოლოგი; 

- სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვის სპეციალისტი; 

- სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი; 

- საკერავი მანქანების ოპერატორი; 

- ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი); 

- კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი; 

- ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი); 

- ბუღალტერი (III, IV საფეხური); 

- კომპიუტერული გრაფიკოსი; 

- ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი; 

- მცირე ბიზნესის მწარმოებელი; 

- სავალი ნაწილის ტექნიკოსი; 

- ტოპოგრაფი. 

 

გარდა ამისა, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2015 წლის 5 

სექტემბრის გადაწყვეტილებით, კოლეჯმა მიენიჭა უფლებამოსილება დამატებით განახორციელოს ზემოთ 

აღნიშნული 8 ახალი  მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: 

- ბუღალტრული აღრიცხვა, (საფეხური V); 

- ვებპროგრამისტი, (საფეხური V); 

- ინფორმაციის ტექნოლოგია, (საფეხური III); 

- კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი, (საფეხური V); 

- მოლარე, (საფეხური III); 

- ბანკის მოლარე-ოპერატორი, (საფეხური III); 

- საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი, (საფეხური III); 

- სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი), (საფეხური IV). 

 

კოლეჯში ასევე ისწავლება შემდეგი სასერტიფიკატო მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამები (ტრენინგ-კურსები):  

- ფულადი ნიშნების ექსპერტიზა;  

- ბანკის მოსამზადებელი კურსი და ALTA;  

- სალარო ოპერაციების მართვა; 

- ბუღალტრული აღრიცხვა; 

- ბუღალტერია (ბუღალტერ-ტექნიკოსი); 

- საბუღალტრო პროგრამა ORIS; 

- ამზომველ-გეოდეზისტი; 

- ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი; 

- ინფორმაციული ტექნოლოგი; 

- ინფორმაციული ტექნოლოგი (კომპიუტერული ტექნიკის არქიტექტურა და ინჟინერია); 

- ინფორმაციული ტექნოლოგი (კომპიუტერის პროგრამების შესწავლა); 

- კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი; 

- მცირე ბიზნესის მწარმოებელი; 

- ოფისის მენეჯერი; 

- კომპიუტერული გრაფიკა (რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება); 

- ძრავის შემკეთებელი; 

- მოლარე; 

- სამკერვალო საქმის ადმინისტრირება და სხვა. 



არსებული რესურსების (ადამიანური, მატერიალური და სხვა) შეფასება 

 

კოლეჯში შემუშავებული პროგრამების განსახორციელებლად ხელშეკრულებები გაფორმებულია 

მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებთან და პროფესიულ პედაგოგებთან. კადრები სისტემატურად 

გადამზადდებიან სხვადასხვა ტრენინგებსა და სემინარებში, მათ შორის, სსსმ პირთა სწავლების შესაბამისი 

მეთოდებისა და ინსტრუმენტების ადაპტირების კუთხით. ცენტრი აღჭურვილია პროფესიული პროგრამების 

განხორციელებისთვის შესაბამისი უახლესი ტექნიკით, არსებობს თანამედროვე სალექციო აუდიტორიები, 

მუდმივად ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერული კლასები და ლაბორატორიები. უახლესი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სასწავლო ინფრასტრუქტურა მთლიანად ადაპტირებულია ინკლუზიური 

განათლების თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით და ყველანაირ საშუალებას იძლევა, რათა 

შესაბამისი სსსმ პირებმა ხარისხიანი სწავლება გაიარონ. საწარმოო პრაქტიკის განხორციელებისთვის 

დაწესებულებას დადებული აქვს მემორანდუმები შესაბამის კომპანიებთან. კოლეჯში ფუნქციონირებს 

ბიბლიოთეკა და სამედიცინო ოთახი. 

სპეციალობებიდან გამომდინარე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმებულია 

კომუნიკაციების, მომსახურების, ბიზნესის, მშენებლობის, მრეწველობის, საზოგადოებრივი კვლევების სფეროში 

მოღვაწე კომპანიებთან, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები პროგრამებისა და სილაბუსების შემუშავების, 

განხორციელების, სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მიმდინარეობის პროცესში, ასევე საჭიროების შემთხვევაში 

პროგრამაში ცვლილების შეტანისას. 

 

კოლეჯში ჩარიცხული სსსმ და შშმ სტუდენტების რაოდენობა და მათი საჭიროებები 

 

კოლეჯი აქტიურად არის ჩართული სსსმ და შშმ პირთა მიერ პროფესიული განათლების მიღების პროცესში. 

2017 წელს კოლეჯი დაასრულა და შესაბამისი კვალიფიკაცია მიიღო შემდეგმა სსსმ სტუდენტებმა: 

 დაჩი ფაცაცია - N97 ჯგუფი, ჩაირიცხა 2015წ. საშემოდგომო მიღებაზე, „ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდაჭერის სპეციალისტი“; 

 რევაზ ფაჩულია - N106 ჯგუფი, ჩაირიცხა 2015წ. საშემოდგომო მიღებაზე, „სამგანზომილებიანი გრაფიკის 

სპეციალისტი (გენერალისტი)“;  

 თორნიკე სეფიაშვილი - N117 ჯგუფი, ჩაირიცხა 2016წ. საგაზაფხულო მიღებაზე, „ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი“; 

 დავით მირიანაშვილი - N129 ჯგუფი, ჩაირიცხა 2016წ. საშემოდგომო მიღებაზე, „ავტომობილის 

დიაგნოსტიკოსი“; 

 ხარებოვი ალან - N138 ჯგუფი, ჩაირიცხა 2016წ. საშემოდგომო მიღებაზე, „ოფისის მენეჯერი (მდივან-

რეფერანტი)“; 

 თორნიკე კაპანაძე - N151 ჯგუფი, ჩაირიცხა 2017წ. საგაზაფხულო მიღებაზე, „ავტომობილის 

დიაგნოსტიკოსი“; 

 ნიკოლოზ სულამანიძე - N151 ჯგუფი, ჩაირიცხა 2017წ. საგაზაფხულო მიღებაზე, „ავტომობილის 

დიაგნოსტიკოსი“. 

 

2017 წელს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები დაასრულეს, მაგრამ ვერ შეძლეს ზოგიერთი 

მოდულის/ან მოდულიდან გარკვეული კრიტერიუმების დაძლევა:  

 სალომე გელაშვილი - N95 ჯგუფი, ჩაირიცხა 2015წ საშემოდგომო მიღებაზე, „ვებპროგრამისტი“ (V 

საფეხური); 

 გიორგი გველესიანი - N95 ჯგუფი, ჩაირიცხა 2015წ. საშემოდგომო მიღებაზე, „ვებპროგრამისტი“ (V 

საფეხური). 

 

2017 წელს  სტუდენტთა სახელობის სიიდან ამორიცხულ იქნა შემდეგი სტუდენტები: 

 უჩა მდივნიშვილი - კანონიერი წარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე 20.03.2017წ.; 

 აკაკი მგალობლიშვილი - პირადი განცხადების საფუძველზე 21.03.2017წ.; 



 გიორგი სვანიძე - გარდაცვალების გამო 21.03.2017წ.; 

 შოთა ჩოხელი - პირადი განცხადების საფუძველზე 07.07.2017წ.; 

 ნაგლიაშვილი ქეთევან - საკონტაქტო საათების 1/3 დაგროვებისა და სწავლის შედეგების მიუღწევლობის 

გამო 22.09.2017წ.; 

 ნიკა გაბარაშვილი - საკონტაქტო საათების 1/3 დაგროვებისა და სწავლის შედეგების მიუღწევლობის გამო 

12.07.2017წ.; 

 ტერაშვილი ნიკა - საკონტაქტო საათების 1/3 დაგროვების გამო 18.09.2017წ.. 

 

2017 წლის გაზაფხულის მიღებაზე კოლეჯში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების საბაზისო 

საფეხურზე ჩარიცხულ იქნა 10 სსსმ სტუდენტი: 

 თორნიკე კაპანაძე - N151 ჯგუფი, „ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი“, დაასრულა პროფესიული კურსი და 

მიენიჭა კვალიფიკაცია; 

 ნიკოლოზ სულამანიძე - N151 ჯგუფი, „ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი“, დაასრულა საგანმანათლებლო 

პროგრამის სრული კურსი და მიენიჭა კვალიფიკაცია; 

 თეიმურაზ ჯანელიძე - N158 ჯგუფი, „სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი“, ამჟამად იმყოფება საწარმოო 

პრაქტიკაზე; 

 ნანა სარიშვილი - N157 ჯგუფი, „სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი“, ამჟამად იმყოფება საწარმოო 

პრაქტიკაზე; 

 მარიამი კაჭარავა - N157 ჯგუფი, „სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი“, ამჟამად იმყოფება საწარმოო 

პრაქტიკაზე; 

 ხატია ორველაშვილი - N149 ჯგუფი, „საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი“, ხატია 

განმეორებით კურსს გადის იგივე პროფესიულ პროგრამაზე. ამ ეტაპისთვის, ძლევს სასწავლო მასალას, თუმცა, 

ესაჭიროება მცირედი ჩარევა, კერძოდ კი - მასალის აკომოდაცია; 

 რევაზი კეშელავა - N153 ჯგუფი, „სავალი ნაწილის ტექნიკოსი“, გაირიცხა პროგრამის საკონტაქტო 

საათების 1/3-ის გაცდენის გამო; 

 დავით კუტალაძე - N148 ჯგუფი, „ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი“, 2017 

წლის 13 ივნისიდან პირადი განცხადების საფუძველზე აღარ ირიცხება კოლეჯში; 

 ნიკოლოზ სოზიაშვილი - N152 ჯგუფი, „ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი“, კოლეჯიდან გაირიცხა 

პროგრამის საკონტაქტო საათების 1/3-ის გაცდენის გამო; 

 ნათია გიგაური - N145 ჯგუფი, „ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)“, სტატუსშეწყვეტილი, 

საკონტაქტო საათების 1/3 დაგროვებისა და სწავლის შედეგების მიუღწევლობის გამო. 

 

2017 წლის შემოდგომის მიღებაზე კოლეჯში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების საბაზისო 

საფეხურებზე ჩარიცხულ იქნა 6 სსსმ სტუდენტი: 

 შალვა კვარაცხელია - N162 ჯგუფი, „ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი“. 

 ნატალია კარამოვა - N175 ჯგუფი, „სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)“. 

 მარიამ ბაკიძე - N175 ჯგუფი, „სამგანზომილებიანი გრაფიკის სპეციალისტი (გენერალისტი)“. 

 მარიამ ესტატიშვილი - N173 ჯგუფი;, „საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი“. 

 თემურ ბეპიევი - N168 ჯგუფი, „ინფორმაციის ტექნოლოგია“. 

 დავით მირიანაშვილი - N162 ჯგუფი, „ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი“. 

 

კოლეჯში შექმნილია ყველა პირობა სსსმ პირებისთვის საუკეთესო პროფესიული განათლების მისაღებად. 

ზემოხსენებული სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკის გავლისა და დასაქმების კუთხით კოლეჯი აქტიურად 

თანამშრომლობს დამსაქმებლებთან. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კოლეჯი ახორციელებს წინასწარ 

მოკვლევას იმის შესახებ, თუ რამდენად შეძლებს დამსაქმებელი სსსმ პირის/ების მიღებასა და მისთვის 

შესაფერისი გარემოთი უზრუნველყოფას. 

 

 



სსსმ სტუდენტთათვის სასწავლო პროცესის დროს გაწეული მხარდაჭერა 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 24 იანვრის N110 ბრძანებით 

დამტკიცებული „ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამით“ გათვალისწინებული პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების დანერგვის მიზნებიდან გამომდინარე, ასევე 

იმის გათვალისწინებით, რომ რამდენიმე სსსმ სტუდენტი ჩაირიცხა პროგრამაზე, რომელთა ხანგრძლივობა 

აჭარბებს ერთ ან ორ კალენდარულ წელს, კოლეჯში 2015 წელს სამინისტროსთან შეთანხმდა და დღემდე 

მოქმედებს ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტის ერთი საშტატო ერთეული.  

მიუხედავად ამისა, კოლეჯში მწვავედ დგას დამატებით ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტის ერთი და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) პირის ასისტენტის ერთი 

საშტატო ერთეულის ამოქმედების საჭიროება. ამ დროისათვის, დღის წესრიგშია აღნიშნული სპეციალისტების 

მოზიდვა შტატგარეშე პოზიციაზე.  

 

 2016 წლის შემოდგომის პროფესიული ტესტირების შედეგად კოლეჯში ჩარიცხულ ალან  ხარებოვთან, 

რომელსაც ჰქონდა მხედველობის სირთულე, გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემა. იგი ვერ ერთვებოდა პრაქტიკულ 

საქმიანობაში, ვერ ახერხებდა წერილობით კომუნიკაციის დამყარებას და სასწავლო მასალის წაკითხვას. 

ზემოხსენებული პრობლემის დაძლევის მიზნით, ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრის რეკომენდაცით და იმის გათვალისწინებით, რომ ალან 

ხარებოვი არის შშმ პირი (შეზღუდვის სტატუსი „მნიშვნელოვანი“ შესაძლებლობის შეზღუდვის მიზეზი - 

საერთო დაავადება „მხედველობითი“), გაეწია ხმოვანი პროგრამის „nvda“ შემსწავლელი სპეციალისტის 

მომსახურება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით N33/02.06.2017წ. (ჯამურად 32 საათის 

ოდენობით). 

 2016 წლის საშემოდგომო პროფესიული ტესტირების შედეგად კოლეჯში ჩარიცხულ შოთა ჩოხელს, 

რომელიც იყო ტოტალურად ყრუ, შესაბამისად, მას ჰქონდა სასწავლო პროცესში ინფორმაციის მიღება/გაცემის 

სირთულე, ასევე მწირი ლექსიკური მარაგი, რის გამოც წერილობით კომუნიკაციის დამყარება ნაკლებეფეტური 

იყო, გამოიკვეთა ჟესტური ენის სპეციალისტის აყვანის საჭიროება. ზემოხსენებული პრობლემის დაძლევის 

მიზნით, ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მულტიდისციპლინური                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

გუნდის წევრის რეკომენდაცით, გაეწია მომსახურება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით 

N30/11.05.2017წ. (ჯამურად 96 საათი). 

 2017 წლის საგაზაფხულო პროფესიული ტესტირების შედეგად კოლეჯში ჩარიცხულ თეიმურაზ 

ჯანელიძეს, რომელიც წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად არის შშმ პირი, მესამე ჯგუფის ინვალიდი, 

დიაგნოზი - ორმხრივ კოხლიარული ნევრიტი (ატარებს სასმენ აპარატს), აქვს სასწავლო პროცესში ინფორმაციის 

მიღება/გაცემის სირთულე. მას აქვს სსსმ სტუდენტის სტატუსი და ესაჭიროებოდა ჟესტური ენის თარჯიმანი. 

თეიმურაზ ჯანელიძეს გაეწია მომსახურება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით N36/10.07.2017წ. 

 

ჩართულობა პროფესიული მომზადება-გადამზადების აქტივობებში 

 

2017 წელს, ისევე როგორც წინა წლებში, კოლეჯის პედაგოგები და ადმინისტრაცია ესწრებოდა ინკლუზიის 

საკითხებზე ჩატარებულ ტრენინგებს, სადაც ისინი გაეცვნენ სსსმ და შშმ პირთა სწავლებისა და შეფასების 

ცოდნასა და გამოცდილებას, მათ შორის, ახალი მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

დანერგვის პროცესში. მაგალითად:  

 სსსმ და შშმ პირთა დასაქმების მხარდაჭერის პროცესში ჩართულთა პროფესიული განვითარების და 

მეთოდოლოგიის შემუშავების მიზნით, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 

შეიმუშავა და დაგეგმა მხარდაჭერითი დასაქმების ტრეინინგ მოდული. 2016 წლის 12  დეკემბრიდან 15 

დეკემბრის ჩათვლით მიმდინარე აღნიშნული ტრეინინგის მიზანი იყო ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

სპეციალისტების კომპეტენციის ამაღლება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების საკითხებში. 



 2016 წლის 7 დეკემბერს სასტუმროში „ჰოლიდეი ინ თბილისში“ გაიმართა ინკლუზიური განათლების 

მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „2025 წელს ინკლუზია გულისხმობს ყველას“, რომლის მიზანი იყო 

საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში ინკლუზიური პროფესიული განათლების  მიღწევებისა და 

გამოწვევების ანალიზი. ამავდროულად, ის წარმოადგენს პლატფორმას, რათა დარგის წარმომადგენლებისა და 

დაინტერესებული საზოგადოების წინაშე მოხდეს იმ შედეგების წარდგენა, რომელთა მიღწევა სამინისტროს 

დაგეგმილი აქვს 2025 წლისთვის ინკლუზიური განათლების განვითარებისა და ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. 

პროცესების შეჯამებისა და მომავლის გეგმების განსაზღვრისას აქტიურად იყვნენ ჩართული პროფესიული 

საგანმანათლებო დაწესებულებების დირექტორები, კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული ორიენტაციის 

მენეჯერები და ინკლუზიური პროფესიული განათლების მხარდამჭერი გუნდები. კონფერენციაზე სიტყვით 

გამოვიდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, ასევე  მომხსენებლები, ინკლუზიური 

განათლების სფეროში ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად, საერთაშორისო მკვლევარები დიდი 

ბრიტანეთიდან და ნორვეგიიდან. აღნიშნულ კონფერენციაზე, ჩვენი კოლეჯიდან, აქტიური როლი ჰქონდა და 

წარმოდგენილ დისკუსიაში ჩართული იყო პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი სესილია 

სიჭინავა. 

 2017 წლის 17 ნოემბერს დაიწყო პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა 

განვითარების სახელმწიფო პროგრამის პედაგოგიური კურსი პროფესიული სასწავლებლების 

მასწავლებლებისათვის შემდეგი 5 თანმიმდევრული მოდულით: 

- სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებანი პროფესიულ განათლებაში; 

- პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ განათლებაში; 

- სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლების ეფექტური სტრატეგიები; 

- კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებში; 

- პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგიური პროფესიული განვითარება; 

ტრენინგს დაესწრო 32 მასწავლებელი. 

 

სასწავლო და სამუშაო პროცესში გამოვლენილი წარმატებები/შედეგები  

და სირთულეები/გამოწვევები 

 

კოლეჯი აქტიურად უწყობს ხელს ინკლუზიური განათლების დანერგვას, ვინაიდან სსსმ პირები გახდნენ 

მეტად ინტეგრირებულები საზოგადოებაში, შეიძინონ პროფესია და დასაქმდნენ. შესაბამისად, სასწავლო 

პროცესიც მორგებულია მათ შესაძლებლობებზე.  

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კოლეჯის ყველა სსსმ და შშმ პროფესიული სტუდენტი აკმაყოფილებს 

პროფესიული პროგრამის ჩარჩოთი გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. თითოეული მათგანი პერსონალური 

თვისებებიდან გამომდინარე ხასიათდება გონებრივი განვითარების მაღალი დონით, კომპიუტერული 

ტექნოლოგიების კარგად ფლობის უნარებით და პასუხიმსგებლობის გრძნობით და ამავდროულად, ყველას აქვს 

მზაობა მიიღოს პროფესიული განათლება. 

გარდა ამისა, კოლეჯში სისტემატიურად მიმდინარეობს შეხვედრები თბილისის სხვადასხვა სკოლების 

მოსწავლეთა პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის კუთხით. განხორციელდა მოსწავლეთა ვიზიტები 

კოლეჯის სასწავლო ლაბორატორიებისა და სახელოსნოების, პროფესიული პროგრამების და სასწავლო პროცესის 

მიმდინარეობის გასაცნობად.  

სასწავლო და სამუშაო პროცესში გამოვლენილი წარმატებები და დასაქმებულ პირთა სტატისტიკა: 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კონტრაქტორი ორგანიზაციის „საქართველოს 

ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“ დახმარებით, კოლეჯში შეიქმნა „მეწარმეობის კლუბები“, რომელთა 

ფორმირების მიზანი იყო სასწავლო პროცესისთვის ექსტრალურიკულური სასწავლო აქტივობების დამატება, 

რათა სტუდენტმა და მოსწავლეებმა რეალურად გამოსცადონ ბიზნესიდეის ჩამოყალიბების, კომპანიის 

დაარსების, საქმიანობის წამოწყების, აწყობის, მართვის და ლიკვიდაციის პროცესი. აქტივობები განხორციელდა 

შესაბამისი გამოცდილების მქონე კონსულტანტის ფასილატაციით. აქტივობაში ჩართული იყო პროფესიის 

განათლების ერთი მასწავლებელი და სტუდენტთა ჯგუფი, მათ შორის სსსმ სტუდენტებიც, პროექტის 



ფარგლებში ჩამოყალიბდა ორი მეწარმეობის კლუბი. პროექტის დასასრულს, 2017 წლის 12 იანვარს, სტუდენტებს 

გადაეცათ სერთიფიკატები. 

 ორგანიზაცია „სოლიდარობის ქსელმა-მშრომელთა ცენტრმა“ 2017 წლის 17 მაისს კოლეჯში სამუშაო 

შეხვედრა გამართა. სემინარში აქტიურად მონაწილეობდა 40-მდე, მათ შორის, სსსმ სტუდენტები - გიორგი 

გველესიანი, სალომე გელაშვილი და ნიკა ტერაშვილი. სემინარის მიზანი იყო სტუდენტებისათვის, რომლებიც 

მომავალში გახდებიან დასაქმებულები, შრომის კოდექსსა და კანონის პრაქტიკულ გამოყენებაზე ზოგადი 

წარმოდგენის შექმნა, მომხსენებლები იყვნენ „სოლიდარობის ქსელის“ წარმომადგენლები - ელენე ბერიაშვილი 

და დავით ომსაშვილი. 

 2017 წლის ივლისში ორგანიზებულ მინი-ფეხბურთის შინა ჩემპიონატში მონაწილეობა მიიღო სსსმ 

სტუდენტმა ნიკა ტერაშვილმა. 

 საერთო სახალხო დღესასწაულის „პანკისობა 2017-ის“ ფარგლებში 2017 წლის 30 სექტემბერს ახმეტის 

რაიონის სოფელ დუისში საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ მოაწყო პროფესიული 

სასწავლებლების სტუდენტების ნამუშევრების გამოფენა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ჩვენი კოლეჯის, მათ 

შორის, სსსმ სტუდენტთა ნამუშევრები. 

 

კოლეჯი აქტიურად თანამშრომლობს დამსაქმებლებთან სსსმ სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკისა და 

დასაქმების კუთხით სხვადასხვა სფეროში. მაგალითად, ჩვენი კურსდამთავრებული სსსმ სტუდენტები 

დასაქმებული არიან:  

 გოდერძი გოგოლაძე - ორგანიზაცია „World vision Georgia“ ; 

 სოლომონ თოფჩიშვილი - სახალხო დამცველის აპარატი, ოფისის-მენეჯერის პოზიციაზე; 

 ნიკო გათიკაშვილი - დასუფთავების სამსახურში; 

 ვახტანგ გუნიავა - „ავტოსერვისცენტრი+“-ში ავტომობილის შემკეთებლის პოზიციაზე. 

 


