
ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის 

(10.08.2021წ.-10.08.2022წ.) 

 პროექტის განხილვები 

 
 

სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში“ დაწყებულია 

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის (10.08.2020წ.-10.08.2021წ.) პროექტის საჯარო 

განხილვები, რომელშიც ვიმედოვნებთ, რომ თქვენც ჩაერთვებით. 

 

კოლეჯის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის (10.08.2020წ.-10.08.2021წ.) პროექტის 

შემუშავების მიზნით შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა დაასრულა სამუშაოები. 

დოკუმენტი მუშავდება გუნდურად, აქტიური ჩართულობით, თანამშრომლობისა 

და საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, ძლიერი და სუსტი 

მხარეების ანალიზის საფუძველზე, კვლევების/პროგნოზების, წინა წლი(ებ)ის 

სამოქმედო გეგმების შეფასების, შედეგების, ანალიზის, ანგარიშებისა და 

დასკვნების გათვალისწინებით და სხვა აპრობირებული მეთოდოლოგიით.  

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა უნდა ასახავდეს სტრატეგიულ გეგმაში 

წარმოდგენილი მიზნების მიღწევისათვის საჭირო კონკრეტულ ნაბიჯებს და 

ცხადყოფდეს სტრატეგიულ გეგმაში მოცემული მიზნების მიღწევის გზებს, ამ 

მიზნების ერთგვარ „ჩაშლას“ უფრო მცირე და ადვილად მართვად კომპონენტებად. 

ვინაიდან დაგეგმვის პროცესის ყველა კომპონენტი უნდა შემუშავდეს 

გუნდურად, აქტიური ჩართულობით, რათა ყველას ჰქონდეს საკუთარი წვლილის 

შეტანის შესაძლებლობა და საბოლოო პროდუქტის მიმართ საკუთრების განცდა, 

სამუშაო ჯგუფი მზად არის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის (10.08.2020წ.-

10.08.2021წ.) პროექტთან დაკავშირებით, ითანამშრომლოს ყველა დაინტერესებულ 

პირთან, რომლებმაც შეიძლება მოგვმართონ ნებისმიერი წინადადებითა თუ 

შენიშვნით ელექტრონულად, ასევე ადგილზე კოლეჯში. 

 

დამატებით გაცნობებთ, რომ პროექტი წარმოადგენს მხოლოდ სამუშაო ვერსიას 

და საბოლოო, შესაბამისი რეკომენდაციებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით 

შეჯერებული საბოლოო ერთობლივი ნაშრომი დამატებით განთავსდება კოლეჯის 

ოფიციალურ ვებგვერდზე. 

 

წინასწარ მადლობთ თანამშრომლობისათვის. 

 

პროექტი 
 

 

მის: ქ. თბილისი, ილია ვეკუას ქუჩა, N44. 

ტელ: 032 2-140-314; 2-140-315 

ელ-ფოსტა: profgldaniedu@gmail.com 

 

კოლეჯის   ადმინისტრაცია 



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

სახელმწიფო და კერძო სექტორის 

გამოკითხვა * *
კვლევის შედეგების 

ანალიზი

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ადამიანური 

რესურსი

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა *
კვლევის შედეგების 

ანალიზი

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ადამიანური 

რესურსი

მოკლევადიანი ტრენინგ-კურსების 

განხორციელება

სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებთან 

თანამშრომლობა და პროგრამების 

ფარგლებში მოკლევადიანი 

სასერტიფიკატო კურსების ორგანიზება

* * * * * * * * * * * ანგარიში

საზოგადოებასთან ურთიერთობების 

მენეჯერი, პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, 

ზრდასრულთა განათლების 

კოორდინატორი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

პროფესიული მომზადებისა და 

პროფესიული გადამზადების 

პროგრამების 

დაგეგმვა/განხორციელება 

სახელმწიფო, კერძო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებთან 

თანამშრომლობა და პროგრამების 

ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებული სერტიფიკატის გაცემა

* * * * * * * * * * *

პროფესიული 

მომზადებისა და 

პროფესიული 

გადამზადების  

პროგრამა

ადმინისტრაცია

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

საშუალო პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ზოგადი განათლების საშუალო 

საფეხურის სწავლის შედეგების 

ინტეგრირების პროგრამის 

განხორციელება.

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 

შემუშავებული პროგრამების   

განხორციელება, მონიტორინგი და 

პროფესიული სტუდენტის სწავლის 

შედეგების შეფასება

* * * * * * * * * * *

ანგარიში, საშუალო 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა, რომელშიც 

ინტეგრირებულია 

ზოგადი განათლების 

საშუალო საფეხურის 

სწავლის შედეგები

ადმინისტრაცია

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს „სკოლის 

მოსწავლეებში პროფესიული უნარების 

განვითარების ქვეპროგრამის“ 

ფარგლებში შემუშავებული 

პროგრამების განხორციელება

ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან თანამშრომლობა * * * * * * * * * ანგარიში
პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 

შემუშავებული პროგრამების  შემუშავება 

და განხორციელების უფლების მოპოვება
* * * *

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

ავტორიზაცია

დირექცია, ადმინისტრაცია, 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი, პროგრამის 

ხელმძღვანელი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

შესრულების 

ინდიკატორი
პასუხისმგებელი პირი

საჭირო 

რესურსები

1

შრომის ბაზრის და 

სტანდარტების შესაბამისი 

პროგრამების ჩარჩო 

დოკუმენტებზე 

დაფუძნებული 

მოდულური პროგრამების, 

მათ შორის, სამუშაოზე 

დაფუძნებული, 

ინტეგრირებული  

მიდგომის სწავლების 

დანერგვა/პილოტირება

შრომის ბაზრის მოკვლევა

N სტრატეგიული მიზანი ამოცანები აქტივობები
განხორციელების ვადები

არსებული და ახალი ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე 

შემუშავებული პროგრამების (მ.შ. 

დუალური) დანერგვა/განვითარება, 

კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში 

პროფესიული სტუდენტების 

ზღვრული რაოდენობის გაზრდა



არსებული და ახალი ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შემუშავებული პროგრამების 

განხორციელება, მონიტორინგი და 

პროფესიული სტუდენტების შედეგების 

შეფასება

* * * * * * * * * *
სასწავლო პროცესზე 

დასწრების ანგარიშები

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგის სპეციალისტი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

ადმინისტრაციის წევრების გამოკითხვა * გამოკითხვა ხარისხის მართვის მენეჯერი
ადამიანური 

რესურსი

პროფესიული განათლების მასწავლებლის 

გამოკითხვა * * გამოკითხვა ხარისხის მართვის მენეჯერი
ადამიანური 

რესურსი

პროფესიული სტუდენტების გამოკითხვა * * გამოკითხვა ხარისხის მართვის მენეჯერი
ადამიანური 

რესურსი

კვლევის შედეგების ანალიზი * * გამოკითხვის შედეგი ხარისხის მართვის მენეჯერი
ადამიანური 

რესურსი

პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა ტრენინგის დაგეგმვა/სერტიფიცირება * * ტრენინგის გეგმა

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგის სპეციალისტი, 

ინკლუზიური პროფესიული 

განათლების სპეციალისტი, 

საქმისმწარმოებელი

ადამიანური 

რესურსი

პროფესიული სტუდენტებისა  და 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებლების კონფერენცია/ღია 

ლექციების ორგანიზება

კონფერენცია/საჯარო ლექციების 

დაგეგმვა და ჩატარება * * * * * * * * * ანგარიში

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგის სპეციალისტი, 

საქმისმწარმოებელი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

ინოვაციური მეთოდების დანერგვის 

ხელშეწყობა

სასწავლო პროცესში ინოვაციური 

მიდგომების განხორციელება და 

პროფესიული სტუდენტებისთვის 

უახლესი ტექნოლოგიების შეთავაზება, 

კოლეჯის თანამედროვე ტექნიკური 

რესურსით

აღჭურვა 

* * * * * * * * * * დანერგილი ინოვაცია

დირექცია, ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგის სპეციალისტი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის 

სისტემის განვითარება

შიდა მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 

შემუშავებული რეკომენდაციების 

განხილვა პროფესიული განათლების 

მასწავლებელთან/პროგრამის 

ხელმძღვანელთან ერთად

* * * ანგარიში

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგის სპეციალისტი, 

ინკლუზიური პროფესიული 

განათლების სპეციალისტი

ადამიანური 

რესურსი

1

შრომის ბაზრის და 

სტანდარტების შესაბამისი 

პროგრამების ჩარჩო 

დოკუმენტებზე 

დაფუძნებული 

მოდულური პროგრამების, 

მათ შორის, სამუშაოზე 

დაფუძნებული, 

ინტეგრირებული  

მიდგომის სწავლების 

დანერგვა/პილოტირება

არსებული და ახალი ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე 

შემუშავებული პროგრამების (მ.შ. 

დუალური) დანერგვა/განვითარება, 

კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში 

პროფესიული სტუდენტების 

ზღვრული რაოდენობის გაზრდა

2

ადამიანური რესურსის 

ცოდნისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლება, 

მათ პროფესიულ 

განვითარებაზე ზრუნვა

კოლეჯის ადმინისტრაციის, 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებლისა და პროფესიული 

სტუდენტების საჭიროებათა ანალიზი

3

სასწავლო პროცესის 

ხარისხის განვითარება და 

სასწავლო პროცესში 

ინოვაციების დანერგვა



საწარმოო ობიექტის მოკვლევა და 

ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკების 

წარმოება. დამსაქმებლებთან დაკავშირება 

და მათი დაინტერესება

* * * * * * * * * * * შეხვედრები

დირექცია, პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის 

სპეციალისტი, ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების 

სპეციალისტი

ადამიანური 

რესურსი

საწარმოო/გაცნობითი 

პრაქტიკისთვის/პრაქტიკული 

პროექტისთვის მემორანდუმების 

გაფორმება

* * * * * * * * * * * მემორანდუმები

დირექცია, პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის 

სპეციალისტი, ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების 

სპეციალისტი, იურისტი

ადამიანური 

რესურსი

პროფესიული სტუდენტების საწარმოო 

პრაქტიკაზე/პრაქტიკულ 

პროექტზე/გაცნობით პრაქტიკაზე 

გაშვების ორგანიზება

* * * * * * * * * * * მემორანდუმები

დირექცია, პროფორიენტაციისა და 

კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის 

სპეციალისტი, ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების 

სპეციალისტი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

მიზეზების კვლევა * * გამოკითხვა

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგის სპეციალისტი

ადამიანური 

რესურსი

კვლევის შედეგების 

ანალიზი/რეკომენდაციის შემუშავება * გამოკითხვის შედეგი

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგის სპეციალისტი

ადამიანური 

რესურსი

დაინტერესებულ მხარეებთან 

ურთიერთობის სტრატეგიის დაგეგმვა/ 

განხორციელება

ახალი პროექტების შემუშავება-დაგეგმვა * * * * *
ანგარიშები, 

პროექტები

დირექცია, ადმინისტრაცია, 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

სამრეწველო ინოვაციების 

ლაბორატორიის პოტენციალის 

განვითარება
* * * * * * * * * *

ანგარიშები, 

პროექტები

დირექცია, სამრეწველო ინოვაციების 

ლაბორატორიის კოორდინატორი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობით 

ინოვაციური ბიზნეს პროექტების 

იდენტიფიცირება და განვითარება
* * * * * *

შეხვედრები, 

მოლაპარაკებები

დირექცია, ადმინისტრაცია, სამრეწველო 

ინოვაციების ლაბორატორიის 

კოორდინატორი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

განთესვის მაჩვენებლის მინიმალიზება

3

თანამშრომლობის განვითარება 

კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან

სასწავლო პროცესის 

ხარისხის განვითარება და 

სასწავლო პროცესში 

ინოვაციების დანერგვა

კურსდამთავრებულთა 

რაოდენობის გაზრდა

5

დამატებითი ეკონომიკური 

საქმიანობის დანერგვა, 

წახალისება, ფინანსური 

მდგომარეობის 

გაუმჯობესება სამრეწველო ინოვაციების 

ლაბორატორიის ფუნქციონირება



პროფესიული სტუდენტების ინტერესების 

კვლევა * * გამოკითხვა

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი

ადამიანური 

რესურსი

კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, 

აქტივობების დაგეგმვა/განხორციელება * * ღონისძიებები

ხარისხის მართვის მენეჯერი, 

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი, პროფესიული 

განათლების მასწავლებელი

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

ადგილობრივი თვითმმართველობების 

მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობა
* * * * * * * * * * * * ღონისძიებები

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი/ საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი                                 

ადამიანური 

რესურსი

ვიზიტები ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში/ "ღია კარის" დღეების 

/ვირტუალური ტურების ორგანიზება 

კოლეჯში

* * * * * * * * * * * ანგარიში

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი/ საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი/ ინკლუზიური 

პროფესიული განათლების 

სპეციალისტი                                

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

ვებგვერდი/სოციალური ქსელებით 

რეკლამის წარმოება * * * * * * * * * * * * ანონსი/რეკლამა

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი/ საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი   

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

პროფესიული განათლების ფესტივალების 

ორგანიზება/ მონაწილეობის მიღება * * *
ღონისძიება, 

ფესტივალი

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი/ საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი                                 

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

კურსდამთავრებულთა ჩართვა 

კოლეჯის პოპულარიზაციაში

კოლეჯის კურსდამთავრებულების 

მონაწილეობა "ღია კარის" დღეებში, 

სხვადასხვა აქტივობებში
* * * * * * * * * * * *

"ღია კარის" 

დღე/ღონისძიება

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი/ საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი                                 

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

ხელშეწყობა

ვაკანსიების მოძიება, 

კურსდამთავრებულთა ინფორმირება და 

რეკომენდაციის გაცემა
* * * * * * * * * * * *

დასაქმებულთა 

სტატისტიკა

პროფორიენტაციისა და კარიერის 

დაგეგმვის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მენეჯერი, სასწავლო 

პროცესის მონიტორინგის სპეციალისტი, 

ინკლუზიური პროფესიული 

განათლების სპეციალისტი, 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი

ადამიანური 

რესურსი

6

პროფესიული განათლების 

პოპულარიზაციის 

ხელშეწყობა

პროფესიული სტუდენტების 

ჩართულობის გაზრდა კოლეჯის 

საქმიანობასა და აქტივობებში

პროფორიენტაციის ღონისძიებების 

ორგანიზება



საზღვარგარეთის კოლეჯებთან 

კონტაქტის

დამყარება/თანამშრომლობა
* * მემორანდუმი დირექცია, ადმინისტრაცია

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

გაცვლითი პროგრამების ორგანიზება * * მემორანდუმი დირექცია, ადმინისტრაცია

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი

დირექცია, ადმინისტრაცია

ადამიანური და 

ფინანსური 

რესურსი
* * ** * * ანგარიში

გაცვლითი პროგრამების დანერგვის

საჭიროების კვლევა

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობა, საზღვარგარეთის 

კოლეჯებთან თანამშრომლობის 

გამოცდილების გაზიარება და 

გაცვლითი პროგრამების ორგანიზება

7

სასწავლო პროცესის 

ხარისხის

განვითარება და სასწავლო 

პროცესში

ინოვაციების დანერგვა


