2016-2017 წლის სამოქმედო გეგმა

ამოცანა #1
მიზანი--- სწავლების ხარისხის ამაღლება
აქტივობა გაკვეთილზე დაკვირვების მეთოდის დახვეწა, სიმულაციური და როლური თამაშობების
ჩატარევა არა მხოლოდ მოდულურ პროგრამაზე, არამედ სხვა პროგრამებზეც; ჯანდავცის პროფესიულ
პროგრამებზე პრაქტიკული უნარების შეფასების ახალი მეთოდების დანერგვა და პილოტირება
შემსრულებელი ---პროფესიული მასწავლებლები , ხარისხის სამსახური, პროგრამის ხელმძღვანელი
ვადა ---მთელი წლის განმავლობაში
მტკიცებულება ---მეცადინეობაზე დასწრების კითხვარები და ოქმები, პილოტირების შეფასების
ჩეკლისტები

შესრულებული სამუშაო

ამოცანა #2
მიზანი - პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია, პროფორიენტაციის ღონისძიებათა დაგეგმვა და
ჩატარება
აქტივობა- პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების მოძიება და
აქტიური მონაწილეობის მიღება, ასევე, დაგეგმვა და ორგანიზება, რეკლამის მომზადება, ვიზიტები
რეგიონის სკოლებში, რეგიონული პროფორიენტაციის სამსახრების მიერ დაგეგმილი ვიზიტების მიღება,
შემსრულებელი - დირექტორი, მენეჯერი, ხარისხის მართვის სამსახური, საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და პროფორიენტაციის სამსახურის მენეჯერი, პროგრამის ხელმძღვანელი
ვადა - მელი წლის განმავლობაში
მტკიცებულება - ხარისხის სამსახურის ოქმები, ფოტომასალა

ამოცანა #3

მიზანი - ადამიანური რესურსის პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება
აქტივობა- შიდა ტრენინგები კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლებისათვისა და პერსონალისათვის
სხვადასხვა
ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ტრენინგებში მონაწილეობა, ინტენსიური
თანამშრომლობა სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორთან და ადამიანური რესურსის პროფესიული
განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო ტრენინგებისა და სემინარების მოძიება;
შიდა რესურსების მობილიზება საჭიროებისამებრ; „პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების
ხელშეწყობის

პროგრამასთან

აქტიურიმ

თანამშრომლობა

და

გარე

მხარდაჭერის

ჯგუფის

რეკომენდაციების გათვალისწინება
შემსრულებელი - ხარისხის მართვის სამსახური
ვადა - მთელი წლის განმავლობაში
მტკიცებულება - ხარისხის სამსახურის ოქმები, შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის სხდომების ოქმები,
ფოტომასალა, სერტიფიკატები

ამოცანა #4
მიზანი: დამსაქმებლებთან აქტიური თანამშრომლობა
აქტივობა-

დამსაქმებლების/საწარმოების

მოძიება,

კონტაქტი

და

თანამშრომლობა,

რეგიონის

სპეციფიკიდან გამომდინარე მათი მოთხოვნებისა საჭიროებების იდენტიფიცირება, მოძიება-ანალიზი;
დამსაქმებლებისათვის სპეციალური კითხვარების შემუშავება; რეგიონში/რაიონში არსებული
საწარმოების მენეჯერებთან შეხვედრების დაგეგმვა, გასაუბრება,; მათთვის კითხვარების გადაცემა და
შემდეგ ამ კითხვარების ანალიზი.
შემსრულებელი - მენეჯერი, საზოგადოებასთაქნ ურთიერთობისა და პროფორიენტაციის სამსახური,
ხარისხის სამსახური
ვადა - მთელი წლის განმავლობაში
მტკიცებულება - სასწავლო აფთიაქის, ექთნისა და მოლარის კლას-კაბინეტებისათვის
ინფრასტრუქტურის მოწყობა,რემონტი, ახალი კომპიუტერებისა და სხვა ტექნიკის შეძენა, ახალი
მულაჟებისა და სასწავლო ტექნიკის შეძენა

ამოცანა #5
მიზანი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისადა სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან თანამშრომლობა
„დასაქმების პროგრამის“ ფარგლებში და ამ პროგრამაში მაქსიმალურად ჩართვა
აქტივობა- საქართველოს შრომის,

ჯანმრთელობისადა სოციალური დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან
თანამშრომლობა „სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამაზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
სახელმწიფო პროგრამის“ დასანერგად კოლეჯში და რეგიონში ამ პროგრამის პოპულარიზაცია,
ხელშეკრულების გაფორმება და მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისადა

სოციალური

დაცვის

სამინისტროს

სახელმწიფო

კონტროლს

დაქვემდებარებულ

სსიპ

სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან, პროგრამების შემუშავება და დანერგვა, სარეკლამო
ბუკლეტების დამზადება-გავრცელება,
შედმსრულებელი - მენეჯერი, ხარისხის მართვის სამსახური, ბუღალტერი
ვადა - მთელი წლის განმავლობაში

ამოცანა #6
მიზანი - სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებისათვის გარემოს

გაუმჯობესება
აქტივობა --ტრენინგი კოლეჯის ადმინისტრაციისა და მასწავლებლებისათვის რომლის მიზანია
სსსმ სტუდენტებისათვის ისეთი გარემოს შექმნა, რომ მან შეძლოს საკუთარი შესაძლებლობის
ფარგლებში მიაღწიოს სწალის შედეგებს ან აითვისოს გარკვეული უნარები.
აქტივობა- ჩარჩო დოკუმენტის შემუშავება, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროსთან თანამშრომლობა ტრენინგის ორგანიზებისათვის
შედმსრულებელი- მენეჯერი, ხარისხის მართვის სამსახური
ვადა - 2016-2017 სასწავლო წლის დასასრულამდე
მტკიცებულება - ოქმები, ფოტომასალა
ამოცანა #7
მიზანი - მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება საგანმანათლებლო პროგრამებთან
შესაბამისობაში მოყვანა
აქტივობა- სასწავლო ტექნიკისა და სასწავლო აღჭურვილობისა და მასალების, ასევე კომპიუტერული
ტექნიკის შეძენა, სასწავლო აუდიტორიების რეაბილიტაცია, განახლება და ინფრასტრუწტურული
მოწყობა
შედმსრულებელი- მენეჯერი, მომსახურე სპეციალისტი
ვადა - 2017 წლის იანვარი-თებერვალი, ასევე, ივლისი-აგვისტო
მტკიცებულება - ადგილზე დათვალიერბით, განახლებული ინფრასტრუქტურა, ახალი კომპიუტერებისა
და სხვა ტექნიკის შეძენის დოკუმენტაცია, ხელოსანთან გაფორებული ხელშეკრულება;

ამოცანა #8
მიზანი - საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასება
აქტივობა- სტუდენტებსა და მასწავლებლების ანონიმური გამოკითხვა როგორც ანკეტებით, ასევე

ონლაინ რეჟიმში; კითხვარების შედეგად მიღებული ინფორმაციის ანალიზი, მეცადინეობაზე
დაკვირვება, ახალი პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება მეცადინეობის ხარისხის
ასამაღლებლად;

მეცადინეობაზე დაკვირვება და მის შედეგად მიღებული ინფორმაციის

ანალიზი
შემსრულებელი - ხარისხის მართვის სამსახური

ვადა - მთელი წლის განმავლობაში მინიმუმ 2-ჯერ , მოდულების დასრულების შემდეგ
მტკიცებულება - მეცადინეობაზე დაკვირვების ანალიზი და ანკეტები

ამოცანა #9
მიზანი - არაქართულენოვანი სტუდენტების ინტეგრაცია
აქტივობა- სახელმწიფო ენის ცოდნის (საკომუნიკაციო) გაღრმავებისკენ მიმართული პროექტები
არაქართულენოვანი სტუდენტების აქტიური ჩართულობით (სხვადასხვა თემატური პრეზენტაცია,
რომელსაც არაქართულენოვანი სტუდენტი მოამზადებს და წარადგნენს ქართულ ენაზე); ქართული ენის
დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ჩატარება, რომელიც დასრულდება სტუდენტური გრანდიოზული
თვიტშემოქმედების კონცერტით (სასურველია, ააიპ მარნეულის კულტურის ცენტრში)
შემსრულებელი - ხარისხის მართვის სამსახური, პროფესიული მასწავლებლები
ვადა - მთელი წლის განმავლობაში. 2017 წლის აპრილის თვეში
მტკიცებულება -

ამოცანა #10
მიზანი - სტუდენტებისათვის საინტერესო და მრავალფეროვანი ღონისძიებების დაგეგმვა
აქტივობა- ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, სტუდენტური კონფერენციები,
პრეზენტაციები, სპორტული ღონისძიებები ა.შ. კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ დაგეგმილ
სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება
შემსრულებელი - ხარისხის მართვის სამსახური
ვადა - 2017 წლის აპრილი-ივნისი
მტკიცებულება ამოცანა #11
მიზანი - სამოქალაქო კულტურის განვითარება სტუდენტებში, სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობა
და თანამშრომლობა, სტუდენტებისათვისსამოქალაქო აზროვნების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ჯანსაღი
ცხოვრებისა წესის და ჯანსაღი ეკოლოგიის დასამკვიდრებელი ღონისძიებების მოწყობა,სტუდენტებში
საკუთარი პრეზენტაბელურობისა და ცოდნისა და უნარ-ჩვევების წარმოჩენის უნარის გაღრმავება
აქტივობა- სტუდენტური პრეზენტაცია:
•
•
•
•
•

ეკოლოგიის თემატიკის - მარტი
შაქრიანი დიაბეტის პრევენცია და მოვლა - აპრილი
ექთნის კვირეული - მაისი
სახალისო ეკონომიკა - აპრილი
ჯანსარ სხეულში ჯანსარი სული - მაისი

საინფორმაციო ლექცია:
•
•

შიდსი და მისი პრევენცია - დეკემბერი
ქრომოსოსმებს არ ითვლიან - 21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე

•

ექთნის როლი და მისია - 12 მაისი

შემსრულებელი-ხარისხის მართვის სამსახური, პროფესიული მასწავლებლები
ვადა - მთელი წლის განმავლობაში
მტკიცებულება -

ამოცანა #12
მიზანი - ბიბლიოთეკის ფონდის განახლება
აქტივობა ---ახალი სახელმძღვანელოების დამატება. ბეჭდური მასალის, ელექტრონული ვერსიების
განახლება, დამატება და სისტემატიზაცია
შემსრულებლი--- ხარისხის მართვის სამსახური, ბიბლიოთეკარი
ვადა ---მთელი წელი
მტკიცებულება - ახალი სახელმძღვანელოები.

ამოცანა #13
მიზანი - კოლეჯში წესრიგის, სამედიცინო და სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
აქტივობა - უსაფრთხოების დებულების განახლება სახანძრო სამსახურთან აქტიური კომუნიკაცია,
სახანძრო უსაფრთხოების წესების შესახებ ტრენინგი მასწავლებლებისათვის და სტუდენტებისათვის
შემსრულებლი--- დირექტორი, მენეჯერი, ხარისხის მართვის სამსახური,
ვადა --- 2017 წლის მარტი;
მტკიცებულება - ხარისხის ოქმი, უსაფრთხოების დებულება, ტრენინგის მასალები, ფოტომასალა.

გეგმა#14
მიზანი
აქტივობა

აქტივობა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგის მოდულური
პროგრამის შემუშავება, მოდულის განმახორციელებელი
მარსწავლებლების მოძიება შესაბამისი კვალიფიკაციის
მიხედვით.
პრაქტიკის ბაზების მოძიება და მათთან
ხელშეკრულებების/მემორანდუმების გაფორმაბე

შემსრულებლი

ხარისხის მართვის სამსახური, ადმინისტრაცია, მენეჯერი,
ბუღალტერი

ვადა

2017 წლის მარტი-ივნისი

შესასრულებული
სამუშაო
მტკიცებულება

ბაგა-ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგის მოდულური პროგრამა

