
 
 

2018-2019 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში 

მარნეულის კოლეჯის დირექტორის მიერ დამტკიცებული 2018-2019 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმის 

მიხედვით 2018-2019 სასწავლო წელს კოლეჯში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული უნარებითა და ცოდნით 

აღჭურვილი კურსდამთავრებულის მომზადება 
ამოცანა N1 2018 წლის 20 სექტემბრის  კანონთან ,,პროფესიული განათლების შესხებ"   კოლეჯის 

საქმიანობის შესაბამისობაში მოყვანა 
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დირექტორის  2018 წლის 30 ოქტომბრის N 75 ბრძანებით დამტკიცდა მეთოდოლოგიური 

გზამკვლვი. რომელიც შეიმუშავა ხარისხის მართვის სამსახურმა. გზამკვლევი მოიცავს შემდეგ 

თავებს:  

 

1. სტრატეგიული დაგეგმარების და განხორციელების მეთოდოლოგია 

 პროცესის დაგეგმვა 

 პროცესის შეფასება და გაუმჯობესების მექანიზმების განსაზღვრა 

 კვლევების ჩატარება 

2. საგანმანათლებლო პროგრამების მართვის მეთოდოლოგია 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატება 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების შეტანა 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმება 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებშ სტუდენტის შეფასების 

როცესი 

 ინდივიდუალურის სასწავლო გეგმის შემუშავება სსსმ პირებისათვის 

 ინდივიდუალურის სასწავლო გეგმის შემუშავება დასაქმებული, მობილობი 

გადმოსული ან სტატუსაღდგენილი  პროფესიული სტუდენტისათვის 

 პროგრამაში გამოსაყენებელი მასალის განკარგვა და ნარჩენების მართვა 

 
გაზაფხულსა და ზაფხულში შემუშავდა კოლეჯის დებულების პროექტი, ასევე, კოლეჯის 

ხარსიხის მართვის მექანიზმები, შინაგანაწესი. აღნიშნული მარეგულირებელი აქტების 

პროექტები   სრულიად შეესაბამება საქართველოს კანონს პროფესიული განათლების შესახებ.  

პასუხისმგებ

ელი პირი 

დირექორი, ხარისხის მართვის სამსახური, სასწავლო პროცესის მენეჯერი 

მტკიცებულე

ბა 

დირექტორის  2018 წლის 30 ოქტომბრის N 75 ბრძანება „მეთოდოლოგიური გზამკვლევის 

დამტკიცების შესახებ“ 

შესრულების 

შედეგი 

1,1 შესრულდა 

1,2 შესრულდა 

ამოცანა N2 მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისშემუშავება და  დამატება 
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 2019 წლის 10 აგვისტოს N27 ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა საგანმანათლებლო პროგრამების 

მიზანშეწონილობის სამუშაო ჯგუფი. ჯგუფის წევრებს დაევალათ სხვადასხვა სამუშაოს 

ჩატარება, ხოლო ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძრვანელს ჯგუფის მუშაობის 

შემაჯამებელი ანგარიშის წარდგენა,      

 

დაიწყო და ადაპტირების პროცესშია ჩარჩო დოკუმენნტის საფუძველზე შექმნილი 



 
 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამები. კერძოდ: 

 ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი მეხუთე  დონეის  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა - ფარმაცია  სააფთიაქო 

 ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი მესამე დონისპროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა - ინფორმაციული ტექნოლოგია 

 ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი მეხუთე დონისპროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა - საექთნო განათლება 

ექთნის თანაშემწის პროგრამა გაუქმდა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 3 დეკემბრის N1082-ის საფუძველზე 2019 წლის 1 

იანვრიდან. ამიტომაც, ამოცანა არ შესრულდა. 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

დირექტორი, ხარისხის მართვის სამსახური, პროგრამის განმახორციელებელი პირები 

მტკიცებულე

ბა 

დირეტორის 2019 წლის 10 აგვისტოს N27 ბრძანება პროგრამების დამატების 

მიზანშეწონილობის ჯგუფის შექმნის შესახებ 

შესრულების 

შედეგი 

1.2.1 არ შესრულდა - დაიწყო პროგრამის ადაპტირებისათვის საჭირო სამუშაო, თუმცა 

კოლეჯის ფართის ცვლილებისა და სარემონტო სამუშაოს გამო პროცესი შეფერხდა. აქტივობა 

დაგეგმილია 2019 წლის შემოდგომაზე 

1.2.2. არ შესრულდა - დაიწყო პროგრამის ადაპტირებისათვის საჭირო სამუშაო, თუმცა 

კოლეჯის ფართის ცვლილებისა და სარემონტო სამუშაოს გამო პროცესი შეფერხდა. აქტივობა 

დაგეგმილია 2019 წლის შემოდგომაზე 

1.2.3. არ შესრულდა - დაიწყო პროგრამის ადაპტირებისათვის საჭირო სამუშაო, თუმცა 

კოლეჯის ფართის ცვლილებისა და სარემონტო სამუშაოს გამო პროცესი შეფერხდა. აქტივობა 

დაგეგმილია 2019 წლის შემოდგომაზე 

1.2.4. არ შესრულდა - პროგრამა გაუქმდა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 3 დეკემბრის N1082-ის საფუძველზე 

1.2.5.არ შესრულდა - პროგრამა გაუქმდა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 3 დეკემბრის N1082-ის საფუძველზე 

 

ამოცანა N3 დამსაქმებელ და პრაქტიკის განამახორციელებელ ორგანიზაციებთან აქტიური 

თანამშრომლობა 
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2019 წლის გაზაფხულზე და ზაფხულში ინტენსიურად მიმდინარობდა  თანამშრომლობის 

ხელშეკრულებების/მემორანდუმების გაფორმება  შემდეგ პრაქტიკის ობიექტებთან: 

 შპს ელ-სტარ (N65, 31.05.2019) 

 სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმი (N63, 29.05.2019) 

 ი/მ რაუფ ალიევი (N69,  14.06.2019)      

 

განახლდა ხელშეკრულებები უკვე არსებულ პრაქტიკის პარტნიორებთან: 

 შპს ავერსის კლინიკა 

 ი/მ ლია ჭიღლაძე 

 ი/მ ზაქირ მურსაკულოვი 

 შპს ჯეო ჰოსპიტალსი 

 შპს კრალის აფთიაქი 

 ი/მ სამირ მურსაკულოვი 



 
 

პრაქტიკის ბაზებზე ხდება პრაქტიკის კომპონენტის შესწავლა და სწავლებას ახორციელებს 

უშუალოდ დამსაქმებელი/დარგის სპეციალისტი. ის აფასებს თითოეულის სტუდენტის 

ცოდნას სპეციალურ პრაქტიკის ანკეტაში. პრაქტიკის შევსებული ანკეტები ინახება 

პროფესიული სტუდენტების პორტფოლიოებში 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

დირექტორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. მოდულის განმახორციელებელი 

მტკიცებულე

ბა 

 შპს ელ-სტარსა  მარნეულის კოლეჯს შორის გაფორმებული 31.05.2019 ხელშეკრულება 

N65 

 სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმსა და მარნეულის კოლეჯს შორის 29.05.2019 

გაფორმაბული ხელშეკრულება N63 

 ი/მ რაუფ ალიევსა და მარნეულის კოლეჯს შორის 14.06.2019გაფორმებული 

ხელშეკრულება N69,  

1.3.2. შევსებული პრაქტიკის ანკეტები 

შესრულების 

შედეგი 

1.3.1. შესრულდა 

1.3.2. შესრულდა 

1.3.3. შესრულდა 

ამოცანა N4 საგანმანათლებლო პროცესში ხარისხის მექანიზმების/ციკლის განხოციელება 
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სტუდენტების გამოკითხვის პირველის ეტაპი  ჩატარდა 2018 წლის დეკემბერში.  

სულ გამოიკითხა 36 სტუდენტი. 

ფარმაცევტის თანაშემწე : 7 სტუდენტი 

ექთნის თანაშემწე : 29 სტუდენტი 

გამოკითხვის შედეგად ძირითადი ყურადღება გამახვილდა სტუდენტების საჭიროების 

კვლევაზე. სტუდენტების   კომენტარებიდან  გამოიკვეთა შემდეგი სახის უკმაყოფილება: 

სტუდენტებს არ მოსწონთ ის ფაქტი, რომ კოლეჯის ტერიტორიაზე არ არის მათთვის 

გამოყოფილი საკვები სივრცე ან ბუფეტი. ასევე, სტუდენტების ნაწილმა პირად საუბრებში 

გამოთქვა უკმაყოფილება, რომ N3 და N13 აუდიტორიებში განთავსებული მერხ-სკამები 

ძალიან მოუხერხებელია მეცადიენობის მსვლელობის დროს და გვთხოვეს, რომ 

გაგვეთვალისწინებინა.ასევე, სტუდენტმა გოგონებმა მოითხოვეს სველ წერტილებთამ სარკის 

განთავსება. ბევრსი კითხვარიდან გამოიკვეთა, რომ სტუდენტებს არ მოსწონთ კოლეჯის 

გასარემონტებელი დერეფანი და კლას-კაბინეტები.  

მეორე გამოკითხვა ჩატარდა 2019 წლის მაისის ფარგლებში. გამოიკითხნენ პროფესიული 

სტუდენტები პროგრამებისა და სასწავლო კურსების მიხედვით.   

სულ გამოიკითხა: 65 სტუდენტი 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი მეხუთე საფეხურის  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა - პრაქტიკოსი ექთან 

ინფექციის კონტროლი საექთნო საქმეში - 3 სტუდენტი 

პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა - 8 სტუდენტი 

მეანობა და გინეკოლოგია - 3 სტუდენტი 

საფინანსო სერვისები 

მეწარმეობა  -7 სტუდენტი 

სამოქალაქო განათლება - 5 სტუდენტი 

ანგარიშია გახსნა-დახურვა - 6 სტუდენტი 

რაოდენობრივი წიგნიერება - 6 სტუდენტი 



 
 

საოფისე საქმე 

საოფისე შეხვედრებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა -3 სტუდენტი 

აღმზრდელი 

ინფორმაციული ტექნოლოგია - 4 სტუდენტი 

ადრეული განათლების კურიკულუმი - 4 სტუდენტი 

თემი და ოჯახო - 5 სტუდენტი 

საგანმანათლებლო გარემო - 4 სტუდენტი 

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება - 4 სტუდენტი 

ბავშვის განვიტარების ტავისებურებები - 3 სტუდენტი 

არსებითი ხარვეზები კითხვარების ანალიზიდან არ გამოიკვეთა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 

სტუდენტების კითხვარები უკვე მოძველებულია. კარგი იქნებოდა მომავლისათვის 

გაიმიჯნოს ერთმანეთისაგან საჭიროებათა კვლევის და უშუალოდ მოდულის 

განხორციელების ნაწილები ერთმანეთისაგან კითხვარებში. ეს გამოკითხვის  ანალიზს უფრო 

მოქნილს და შედეგიანს გახდის. 

საკონტაქტო საათზე დასწრება, 

საკონტაქტო საათზე დასწრების პროცესი დაიგეგმა სასწავლო წლის დასაწყისში. ხარისხის 

მართვის სამსახურის სხდომის N15 ოქმის მიხედვით. სასწავლო წლის განმავლობაში ხარისხის 

მართვის სამსახურის მიერ საკონტაქტო საათებზე დასწრება და შეფასების პროცესზე 

დასწრება მოხდა შემთხვივითი შერჩევის პრინციპზე დაყრდნობით. 

საკონტაქტო საათზე დასწრებას ახორციელებდა ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი. 

ის ესწრებოდა მეცადინეობის პროცესს და ავსებდა ანკეტა-კითხვარს. უშუალოდ დასწრების 

წინ მასწავლებელი იღებდა ინფორმაციას დასწრების შესახებ. მთელი პროცესის განმავლობაში 

არც ერთი დასწრების ფაქტი არ გადაიდო მომავალში. გამჭვირვალობის მიზნით  ანკეტას 

ეცნობოდა პროფესიული მასწავლებელი და აწერდა ხელს. 

პირველ სემესტრში სულ შეივსო 4 საკონტაქტო საათზე დასწრების ოქმი: 

 პროფ.მასწავლებელი პროგრამა მოდული-სასწ.კურსი თარიღი 

 

1 ხატია ბერუაშვილი საოფისე საქმე დოკუმენტების რეკვიზიტებისა 

და ბლანკების გაფორმება 

12.11.2018 

2 თამარ ალავიძე  პრაქტიკოსი ექთანი პაციენტის ფიზიკური შეფასება 28.12.2018 

3 ლეილა ქვაცაბაია პრაქტიკოსი ექთანი ფარმაკოლოგია 28.12.2018 

4 მაია ოკმელაშვილი უცხოური ენა 

ინგლისური 

პრაქტიკოსი ექთანი 10.12.18 

 

მეორე სემესტრში სულ შეივსო 5 საკონტაქტო საათზე დასწრების ოქმი: 

 პროფ.მასწავლებელი პროგრამა მოდული-სასწ.კურსი თარიღი 

 

1 ვასილ გვენცაძე საოფისე საქმე მმართველობითი 

დოკუმენტების 

მომზადება 

06.02.2019 

2 ნათელა ხარაზიშვილი  აღმზრდელი ინგლისური ენა 05.03.2019 

3 ნინო კოპაძე აღმზრდელი დაკვირვება და შეფასება 27.02.2019 

4 მირანდა ბლიაძე აღმზრდელი ადრეული ასაკის 

კურიკულუმები 

04.03.2019 

5 მაია ოკმელაშვილი საფინანსო სერვისები სადეპოზიტო 

მომსახურება 

27.02.2019 

 

ხარსიხის მართვის სამსახურის სპეციალისტის კომენტარში (ერთ-ერთ ოქმში) გამოიკვეთა, 

რომ სასურველი იქნებოდა მასწავლებელმა უფრო აქტიურად ჩართოს ყველა სტუდენტი 

დისკუსიაში. 

თვითონ პროფესიული მასწავლებლების კომენტარებიდან კი იეკვევა, რომ მოდულისათვის 



 
 

განკუთვნილ სახელმძრვანელოებში თემატიკა არ არის ფართოდ გაშლილი, ასევე, ინგლისური 

ენის მოდულის სახელმძრვანელოს პრაქტიკული კომპონენტის ასათვისებელი აუდიო მასალა 

არ არის საკმარისი და ის იძულებულია, იუთუბის მასალა ჩართოს პროცესში. კარგი 

იქნებოდა, თუ სახელმძღვანელოს მეტი აუდიო მასალა ექნება.  

ოქმის ბოლო გვერდზე ორმა მასწავლებელმა გააკეთა კომენტარი: მასწავლებელს სურს 

ტრენინგი მოდულური სწავლების მეთოდოლოგიის დახვეწისათვის. 

სწავლის შედეგების შეფასების პროცესზე დასწრება 

პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასების პროცესზე დასწრება კოლეჯში განხორციელდა 

მეორე სემესტრში. შეფასების პროცესს ესწრებოდა ხარსიხის მართვის სამსახურის 

სპეციალისტი, რომელიც ავსებდა სპეციალურ პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასების 

პროცესზე დასრების ანკეტა-კითხვარს, სადაც აღნიშნავდა ინფორმაციას.  

სულ შეივსო 6 პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასების პროცესზე დასრების ანკეტა-

კითხვარი: 

 პროფ.მასწავლებელი პროგრამა მოდული-სასწ.კურსი თარიღი 

 

1 ნათია ბერუაშვილი საოფისე საქმე საფინანსო დოკუმენტებთან 

მუშაობა 

25.03.2019 

2 ნანა გვაზავა  აღმზრდელი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 23.01.2019 

3 თამარ გოგობერიშვილი აღმზრდელი ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

12.02.2019 

4 ხატია ბერუაშვილი საოფისე საქმე დოკუმენტების არქივისათვის 

გადასაცემად მომზადება 

05.02.2019 

5 ვასილ გვენცაძე საოფისე საქმე მენეჯმენტის ზოგადი 
კონცეფციები და საკადრო 
დოკუმეტაციის წარმოება 

20.03.2019 

6 ნონა ყაველაშვილი აღმზრდელი პროფესიული ეთიკა სკოლამდელ 

აღზრდასა და განათლებაში 

31.01.2019 

 

ანკეტა კითხვარების ანალიზმა არსებითი ხარვეზი არ გამოავლინა, თუმცა მასწავლებელმა 

ხატია ბერუაშვილმა (დოკუმენტების არქივისათვის გადასაცემად მომზადება) კომენტარში ჩაწერა, რომ  

სასურველია, მოდულისათვის განკუთვნილი სახელმძღვანელო მოიცავდეს მეტ ინფორმციას. 

ეს კომენტარი მან ზეპირ საუბარშიც განავრცო და აღნიშნა, რომ სახელმძღვანელო არ მოიცავს 

აუცილებელ საკითხებს, მოდულიუს მიხედვით ასათვისებელი შედეგები და 

სახელმძრვანელოში მოტანილი ინფორმაცია არ შეესაბამება ერთმანეთს. 

აღსანიშნავია, რომ კვლევამ მოიცვა  მხოლოდ ორი პროგრამა: აღმზრდელი და საოფისე საქმე. 

ეს მიუთითებს კვლევის ხარვეზზე. აუცილებელია, ასეთი ტიპის კვლევამ უფრო მეტი 

მოდული მოიცვას.  

 მოდულის/სასწავლო კურსის განმახორციელებელი პირის გამოკითხვა 

მარნეულის კოლეჯის პროფესიულ მასწავლებელთა გამოკითხვა ჩატარდა 2019 წლის 

აპრილისა და მაისის თვეების განმავლობაში. სულ გამოიკითხა 12  მასწავლებელი 

გამოკითხვამ მოიცვა შემდეგი პროფესიული პროგრამები და სასწავლო კურსები: 

 აღმზრდელი - სსსმ ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები სკოლამდელ აღზრდასა და 

განათლებაში,სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში, 

პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში, ოჯახისა და თემის 

ჩართულობა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებასი.მეწარემეობა, 

 საოფისე  საქმე  - საოფისე და სამეურნეო მარაგების მართვა, საფინანსო 

დოკუმენტებთან მუშაობა, მეწარმეობა, დოკუმენტების არქივისათვის 

გადაცემა.უხოური ენა,  

 ფარმაცევტის თანაშემწე - სოციალური ფარმაცია, ფარმაკოგნოზია, ორგანული ქიმია, 

ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა, ფარმაკოლოგია, ანალიზური ქიმია,  



 
 

 პრაქტიკოსი ექთანი - ონკოლოგიური პაციენტის მართვა, საექთნო პროცედურები და 

მანიპულაციები, ადმინისტაციული ადმინისტრირება, კვება და დიეტა, გერიატრიული 

პაციენტის საექთნო მართვა 

 საფინანსო სერვისები - უნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციები, ნაღდი 

ანგარიშსწორების ოპერაციები, მეწარმეობა 1, უცხო ენა (ინგლისური) სერვისპლუსი, 

გაცნობითი პრაქტიკა 

 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი 

ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი 

მტკიცებულე

ბა 

 

ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტის სამსახურეობრივი ბარათი 28.12.2018 

ხარისხის მართვის სპეციალისტის ანგარიში სტუდენტების გამოკითხვის შესახებ 05.01.2019 

ხარისხის მართვის სპეციალისტის ანგარიში სტუდენტების გამოკითხვის შესახებ 10.07.2019 
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შესრულების 

შედეგი 

1.4.1. შესრულდა 

1.4.2. შესრულდა 

1.4.3. შესრულდა 

1.4.4. შესრულდა 

ამოცანა N5 სახელმწიფო სტრუქტურებთან აქტიური და მჭიდრო თანამშრომლობა 
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სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

განხორცილება. სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ხელშეწყობის 

პროგრამის ანხორციელება- 2018 წლის N17 ბრძანებით კოლეჯის დირექტორის მიერ 

დამტკიცდა ორი სასწავლო კურსი „ექთნის პროფესიული კურსი“ და „საფინანსო სერვისების 

კურსი“. 2018 წლის სექტემბერში გაფორმდა პროექტის პერსონალთან ხელშეკრულებები, და 

ოქტომბრიდან დეკემრის ჩათვლით კურსები წარმატებით განხორციელდა მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის სამ სკოლაში - შულავერში, წერეთელში და საიმერლოში. 

(მტკიცებულებები: პერსონალთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, პესონალის სამუშაოს 

ანგარიშები, მსმენელების სერტიფიკატები) 

სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 2019-

2020 სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელების მიზნით კოლეჯმა აწარმოა 

მოლაპარაკებები და გაიარა კონსულტაციები საქარველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამანისტროს წარმომადგენლებთან და მიიღო გადაწყვეტილება, 

ჩაერთოს 20219-2020 სასწავლო წლის პროექტშიც. ამისათვის შემუშავდა და გაფორმდა 

მემორანდუმები მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლებთან, რომლის 



 
 

მიხედვითაც კოლეჯი ჩაერთო აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში. 

გაგრძელდა უკვე დაწყებული პროექტიც - 2019 წლის მაისში გაფორმდა საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან ხელშეკრულება (N45. 

20.05.19), რომლის მიხედვითაც მარნეულის მუნიციპალიტეტის 3 სკოლაში განხორციელდება  

აღნიშნული პროექტი 

20 მაისს გაფორმდა პროექტის პერსონალთან ხელშეკრულებები, და მაისიდან ივნისის 

ჩათვლით კურსები წარმატებით განხორციელდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სამ სკოლაში 

- შულავერში, წერეთელში და საიმერლოში. 

სამსახურის მაძიებელთა და კვალიფიკაციის ამაღლების მომზადება-გადამზადების 

სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება 

სამწუხაროდ, 2018 წლის შემოდგომის ნაკადში მარნეულის კოლეჯმა ვერ მიიღო 

მონაწილეობა, რადგან საოციალური მომსახურეობის სააგენტოს განცხადებით პროექტში 

მონაწილეობის უფლება მიიღეს მხოლოდ იმ კოლეჯებმა, რომელთა სასწავლო კურსები 

გათვლილი იყო 2 თვის ვადაზე. 

მეორე ეტაპზე კოლეჯის დირექტორის 2019 წლის 18 თებერვლის N6 ბრძანებით დამტკიცდა 

„სამუშაოს მაძიებლათა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადხების პროგრამები 

1. ექთნის თანაშემწის პროფესიული მომზადების პროგრამა (დანართი N1); 

2. ფარმაცევტის თანაშემწის პროფესიული მომზადების პროგრამა (დანართი N2); 

3. საბუღალტრო აღრიცხვა (სალაროს ოპერაციები) პროფესიული მომზადების პროგრამა 

(დანართი N3); 

4. ოფისის მენეჯერის  პროფესიული მომზადების პროგრამა (დანართი N4); 

5. ბაგა-ბაღის აღმზრდელის  პროფესიული მომზადების პროგრამა (დანართი N5); 

2019 წლის 8 მარტს გაფორმდა ხელშეკრულება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს სოაციალურიმომსახურეობის სააგენტოსთან „სამუშაოს 

მაძიებლათა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 

სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელების შესახებ.  

2019 წლის 15 აპრილს კოლეჯში დაიწყო „სამუშაოს მაძიებლათა პროფესიული მომზადება-

გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელება: 

დირექტორის N15 (15,04.2019) ბრძანების საფუძველზე3 პროგრამაზე ჩაირიცხნენ მსმენელები. 

სულ განხორციელდა 4 პროგრამა:  

 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი 

 ექთნის თანაშემწე 

 ფარმაცევტის თანაშემწე 

 საოფისე საქმე 

პროგრამის დასრულების შემდეგ წარმატებულ მსმენელებს გადაეცათ სწავლის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატები. 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

დირექტორი, პროექტის მენეჯერი, პროგრამის განმახორციელებელი,სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი 

მტკიცებულე

ბა 

კოლეჯის დირექტორის 2018 წლის N17 ბრძანება „ექთნის პროფესიული კურსი“ და 

„საფინანსო სერვისების კურსი“ სასწავლო კურსების დამტკიცების შესახებ 

პროექტის განმახორციელებელ პერსონალთან 2018 წლის 10 სექტემბერს გაფორმებული 

ხელშეკრულ;ებები 

სწავლების დამადასტურებელი სერტიფიკატები 

2019 წლის 20 მაისის კოლეჯსა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 



 
 

სპორტის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულება N45.  

კოლეჯის დირექტორის 2019 წლის 18 თებერვლის N6ბრძანება „სამუშაოს მაძიებლათა 

პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო 

პროგრამის“ მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადხების პროგრამების დამტკიცების შესახებ 

2019 წლის 8 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოაციალურიმომსახურეობის სააგენტოსთან „სამუშაოს 

მაძიებლათა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 

სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელების შესახებ. 

კოლეჯის დირექტორის 2019 წლის 15 აპრილის N15ბრძანება „სამუშაოს მაძიებლათა 

პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო 

პროგრამის“ მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადხების პროგრამებზე მსმენელების 

ჩარიცხვის შესახებ 

სწავლების დამდასტურებელი სერტიფიკატები 

შესრულების 

შედეგი 

1.4.1. შესრულდა 

1.4.2. შესრულდა 

ამოცანა N5 ადგილობრივ  მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობა 
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2018 ნწლის 13 დეკემბერს მარნეულის კოლეჯის დირექტორის მოადგილემ და ხარსიხის 

მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა მონაწილეობა მიიღეს  მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

თვითმმართველობის მიერ ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის 

შემუშავების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში და აქტიურად ჩაებნენ პროცესში.  

2019 წლის 17 მაისს მარნეულის კოლეჯის სტუდენტებმა, მარნეულის საზოგადოებრივი 

კოლეჯის სტუდენტებმა და ადმინისტრაციამ ქალაქ მარნეულის დასუფთავების აქციაში 

მიიღეს მონაწილეობა. დასუფთავების აქცია მარეულის მუნიციპალიტეტის მიერ იყო 

ორგანიზებული  

ამოცანა N6 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობა 

 

მარნეულის კოლეჯი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან, ასევე განათლების ხარსიხის განვითარების 

ცენტრთან. კოლეჯის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ესწრებიან ყველა შეხვედრასა თუ 

ტრენინგს, რომლებსაც სთავაზობს განათლების ხარისხის განვიტარების ეროვნული ცენტრი 

პროფესიულ სასწავლებლებს, იმისათვის, რომ დროულად ასახოს საქმიანობაში ყველა ის 

სიახლე თუ რეფორმა, რასაც სახელმწიფო ატარებს პროფესიულ განათლებაში. 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

ხარისხის მართვის სამსხური 

მტკიცებულე

ბა 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და მარნეულის კოლეჯს 

შორის წარმოებული და აღრიცხული მიმოწერა  

ფოტომასალა 

შესრულების 

შედეგი 

1.5. 3. შესრულდა 

1.5.4.  შესრულდა 

ქვემო ქართლის მრავალეთნიკური ახალგაზრდების სამოქალაქო და კულტურული 

ინტეგრაცია 
ამოცანა N1 სახელმწიფო ენის პოპულარიზაცია 
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პოეზიის დღის ჩატარება-  აქტივობა არ განხორციელდა 

ქართული ენის კვირეულის ჩატარება 

2019 წლის 8 აპრილიდან 12 აპრილის ჩათვლით კოლეჯში განხორციელდა ქართული ენის 



 
 

კვირეული, რომლის ფარგლებშც ქართული ენის მასწავლებლები ყველა პროგრამის 

პროფესიულ სტუდენტებთან წარადგენდნენ 1978 წლის 14 აპრილის თარიღის შესახებ 

პრეზენტაციას, ასევე, განიხილავდნენ და ქართველი პოეტების ლექსებს. სტუდენტების  

ძალიან დიდმა უმრავლესობამ აღნიშნული თარიღის შესახებ არაფერი იცოდა და 

აუცილებელია, რომ ყოველწლიურად ჩატარდეს ასეთი საინფორმაციო სახის ღონისძიებები 

საქართველოს სახელმწიფოებრიობის უახლეს ისტორიაზე. 

ქართული ენის შემსწავლელი კურსების დაგეგმვა და განხორციელება 

2018 წლის 29 იანვრის N5 ბრძანებით დამტკიცდა ქართული ენის სასერტიფიკატო პროგრამა 

და კოლეჯის დირექტორის  2018 წლის 8 ოქტომბერს N69 ბრძანებით  მოხდა მსურველი 

პირების (კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების)_ ჩარიცხვა.  

 სასწავლო კურსი დასრულდა ივნისში. 

ქართული ენის შემსწავლელი კურსები კოლეჯში მიმდინარეობდა მთელი წელი. 

პროგრამის განმახორციელებელი იყო ნონა ყაველაშვილი. აღნიშნული კურსზე 

დასწრების მსურველთა რაოდენობა ტრადიციულად ბევრი იყო. 
დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩატარება 

2019 წლის თებერვალში შედგა შეხვედრა ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსსა ხარისხის 

მართვის სამსახურის სპეციალისტებს შორის შეხვედრა და დაიგეგმა აღნიშნული ღონისძიების 

ჩატარებისათვის საჭირო კონკრეტული ნაბიჯები და აქტივობები. კერძოდ, გადაწყდა, რომ 

ჩატარებულიყო კოლეჯის სტუდენტების თვითშემოქმედების კონცერტი, რომლის თემატიკაც 

იქნებოდა ქართული ენა და 1978 წლის 14 აპრილის მოვლენების ქრონოლოგია და ისტორია. 

ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტს  დაევალა ღონისძიებაში მსურველი 

სტუდენტების მოძიება, საკონცერტო მასალის შერჩევა და შემდეგ მონაწილეების მომზადება 

უშუალოდ კონცერტისათვის.  

მთელი კოლეჯის მასშტაბით შეირჩა 16 პროფესიული სტუდენტი (ძირითადად 

არაქართულენოვნები). მათ მოამზადეს კუთვნილი ნომრები - ლექსები და სიმღერები ქართულ 

ენასა და მის მნიშვნელობას. შეირჩა ორი წამყვანი.  

პოარალელურად, ქ.მარნეულის მუნისციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელთან გადაიგზავნა წერილი, სადაც კოლეჯის დირექტორმა 

მოითხოვა მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დარბაზის უსასყიდლოდ 

დათმობა 2019 წლის 12 აპრილს. რამოდენიმე დღის შემდეგ დაგვიკავშირდნენ კულტურის 

ცენტრიდან და სიტყვიერი თანხმობა განგვიცხადეს.  

კოლეჯის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს დირექტორისN14(02.04.2019)  

ბრძანებით დაევალა პარტნიორი კოლეჯების წარმომადგენლების,  ადგილობრივი 

თვითმმართველობის, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და  სპორტის 

სამინისტროს წარმომადგენლების  ინფორმირება და მოპატიჟება ღონისძიებაზე. 

კონცერტი ჩატარდა 2019 წლის 12 აპრილს, სადაც მოწვეულები იყვნენ სტუმრები განათლების, 

მეცნიერების, სპორტისა და კულტურის სამინისტროდან, საქართველოს კერძო კოლეჯების 

ასოციაციიდან, მარნეულის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ასევე, 

მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლების დირექტორები და სხვა. 

კონცერტმა დაახლოებით 45 წუთი გასტანა. ყველა მონაწილე იყო მოტივირებული, 

მომზადებული და ძალიან ამაყი, რომ ასეთ საინტერესო და მასშტაბურ აქციაში მიიღეს 

მონაწილეობა. კონცერტის ბოლოს კოლეჯის დირექტორის მოადგილემ მადლობა მოახსენა 

ყველა მონაწილეს  

პასუხისმგებ

ელი პირი 

დირექტორი, ხარსიხის მართვის სამსახურის ხელმძრვანელი, ქართული ენის მასწავლებელი 

მტკიცებულე  ქართული ენის მასწავლებლის ანგარიში 16.04.2019 ქართული ენის კვირეული ჩატარების 



 
 

ბა შესახებ 

დირექტორის 2019 02 აპრილის ბრძანება N14    

დირექტორის 2018 წლის 8 ოქტომბრის N69 ბრძანება ქართული ენის კურსებზე მსმენელების 

ჩარიცხვის შესახებ 

ქართული ენის მასწავლებლის ანგარიში ღონისძიები „14 აპრილი - დედაენის დღის“ 

ჩატარებასთან დაკავშირებით (15.04.2019) 

ფოტომასლა 

შესრულების 

შედეგი 

2.1.1. არ შესრულდა - სტუდენტების მხრიდან არ გამოიხატა ინტერესი 

2.1.2. შესრულდა 

2.1.3. შესრულდა 

2.1.4. შესრულდა 

ამოცანა N2 პროფესიულისტუდენტებისთვისკულტურულ-

საგანმანათლებლოდასოციალურიღონისძიებებისორგანიზება 
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სოციალურ პროექტებში სტუდენტების ჩართულობის ორგანიზება:2018 წლის 10 ნოემბერს 

კოლეჯის სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ გარბენში, 

რომელიც გაიმართა თბილისში კუს ტბაზე. გარბენის ყველა მონაწილეს გადაეცა სამახსოვრო 

დიპლომი და საჩუქარი, ხოლო მარნეულის კოლეჯს - დიპლომი ფიზიკური აქტივობის 

საპოპულარიზაციო მარათონში აქტიური მონაწილეობისათვის (მტკიცებულებები: 

ფოტომასალა, სამახსოვრო დიპლომები) 

2019 წლის 17 მაისს მარნეულის კოლეჯის სტუდენტებმა, მარნეულის საზოგადოებრივი 

კოლეჯის სტუდენტებმა და ადმინისტრაციამ ქალაქ მარნეულის დასუფთავების აქციაში 

მიიღეს მონაწილეობა. დასუფთავების აქცია მარეულის მუნიციპალიტეტის მიერ იყო 

ორგანიზებული 

2019 წლის 13 მაისს მარნეულის კოლეჯის სტუდენტები  და პერსონალი შეხვდა 

საქართველოს სახალხო დამცვლესა და მის თანამშრომლებს. შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა 

დისკუსია რაიონისა და რეგიონისათვის აქტუალურ და მტკივნეულ თემებზე: 

 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

დირექტორი, ხარისხის მართვის სამსახური, საზოგადოებსთან ურთიერთობის სამსსახური 

მტკიცებულე

ბა 

ფოტომასალა 

შესრულების 

შედეგი 

2.2.1. შესრულდა 

ამოცანა N3 კულტურულ-საგანამანთლებლოპროექტებშისტუდენტებისჩართულობისორგანიზება 
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2018 წლის 3 ნოემბერსმარნეულისკოლეჯში შეხვედრაგაიმართაევროკავშირისპროგრამის 

"დასაქმებაპროფესიულიგანათლებადაგადამზადება" - სფარგლებში. 

კოლეჯისსტუდენტებსადაკურსდამთავრებულებსევროკავშირისწარმომადგენელმაქალბატონ

მათათასაყვერლიძემორგანიზაციის 5 წლიანისაქმიანობისშესახებმოკლეინფორმაციამიაწოდა, 

დაწვრილებითგანიხილაისუფასოსაჯაროსერვისები, 

რომელიცსაქართველოსმთავრობამევროკავშირისდახმარებითდანერგა. 

ასევესაუბარიშეეხებოდაპროფესიულიგანათლებისსფეროშიგანახლებულპროგრამებსადაცხოვ

რებისმანძილზესწავლებისპრინციპისდანერგვას.შეხვედრაძალიანინტერაქტიულიდასაინტერ

ესოიყო. ახალგაზრდებმაყველაიმსაჭირბოროტოსაკითხზემიიღესინფორმაცია, 

რომელიცგამოიკვეთაშეხვედრისპროცესში. 



 
 

2018 წლის 10 დეკემბერსმარნეულისკოლეჯშიდაიწყოჯუნიორეჩივმენტისსასწავლოპროგრამა 

"იყავიმეწარმე"სსწავლება. პროგრამის განმახორციელებელია პროგრამის პროფესიულიმ 

ასწავლებელი ნათია ბერუაშვილი. წერილი N73, წარმატებულ მსმენელთა სია 

2019 წლის 16 მაისს მარნეულის კოლეჯში შედგა დაავადების კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლის ბატონი გიორგი ბაიდოშვილის 

ვიზიტი. ვიზიტის ფარგლებშ იბატონი გიორგი შეხვდა მარნეულის კოლეჯის პროფესიულ 

სტუდენტებს, „პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 

სახელმწიფო პროგრამის“ მსმენელებს და გააცნო მათ საქართველოში C ჰეპატიტის 

ელიმინაციის სტრატეგია, ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული 

სერვისების შესახებ, მკურნალობის კასკადის შესახებ, სკრინინგის შესახებ;  

პრეზენტაციის შემდეგ მსმენელებმა მიიღეს ინფორმაცია, რომ მარნეულის იუსტიციის სახლში 

ფუნქციონირებს სპეციალურისკრინინგჯგუფი. ასევე, მომხსენებელმამსმენელებსმოუწოდა, 

ჩაერთონსპეციალურკამპანიაში, რომლიცითვალისწინებსრაიონისმოსახლეობასმარტივიდ და 

მათთვის გასაგებ ენაზე მიაწოდონ ინფორმაცია მომხმარებელს მივაწოდოთ მარტივი გასაგები 

ენით მოკლე ზოგადი ინფორმაცია C- ჰეპატიტისა და უფასო სკრინინგის შესახებ. 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

ხარისხის მართვის სამსახური,საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

მტკიცებულე

ბა 

ფოტომასალა 

 

შესრულების 

შედეგი 

2.2.2. შესრულდა 

ამოცანა N4 კულტურულ-საგანამანთლებლო  ღონისძიებების ორგანიზება კოლეჯში 
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 2019 წლის 2 ივნისს კოლეჯის სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და პერსონალისათვის 

მოეწყო ექსკურსია სტეფანწმინდასა და გუდაურში  

 

2019 წლის 12 აპრილს მოეწყო სტუდენტური თვითშემოოქმედების კონცერტი „14 აპრილი - 

დედაენის დღე“ 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

ხარისხის მართვის სამსახური,საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

მტკიცებულე

ბა 

მძღოლის ხელშეკრულება და მიღება ჩაბარების აქტი (N64, 31.05.2019) სტეფანწმინდაში 

მგზავრების გადაადგილების შესახებ 

ქართული ენის მასწავლებლის ანგარიში ღონისძიები „14 აპრილი - დედაენის დღის“ 

ჩატარებასთან დაკავშირებით 15.04.2019 

 

შესრულების 

შედეგი 

2.2.3. შესრულდა 

დასაქმების ხელშეწობა 
ამოცანა N1 დასაქმების ფორუმის ორგანიზება/მონაწილეობა 
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 2018 წლის 7 დეკემბერს ქალაქ თელავში ჩატარდა დასაქმების ფორუმში, რომელიც გაიმართა 

„სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“  კურსდამთავრებულთა და მარნეულის კოლეჯის სხვა 

პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. აღნიშნულ ფორუმში 

კოლეჯის სტუდენტებმა, კურსდამთავრებულებმა და „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული 

მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“  



 
 

კურსდამთავრებულებმა მიიღეს მონაწილეობა  

2019 წლის მაისში ქალაქ ბათუმში ჩატარდა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს მიერ 

ორგანიზებული დასაქმები ფორუმი, სადაც მონაწილეობა მიიღო კოლეჯის სტუდენტმა 

კოლეჯის ხელშეწყობით  

პასუხისმგებ

ელი პირი 

კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი, დირექტორის მოადგილე, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

მტკიცებულე

ბა 

დირექტორის 2018 წლის 4 დეკემბრის ბრძანება N81  

მძღოლთან 2018 წლის 5 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულება N142, და მიღება ჩაბარების 

აქტი თელავის მიმართულებით სტუდენტების ტრანსპორტირების შესახებ 

 საქართველოს კერძო კოლეჯებეის ასოციაციასთან 2019 წლის 1 ივნისს გაფორმებული 

ხელშეკრულება N62 და მიღება-ჩაბარების აქტი ქალაქ ბათუმში ჩატარებული დასაქმების 

ფორუმში სტუდენტის მონაწილეობისშესახებ 

შესრულების 

შედეგი 

2.3.1. შესრულდა 

 

ამოცანა N2 სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების კომუნიკაციის ხელშეწყობა დამსაქმებელთან 
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30 

მაისსმარნეულისკოლეჯშიიმყოფებოდნენსსსადაზღვევოკომპანიაპრაიმისწარმომადგენლები: 

სტუმრებმაკოლეჯისსტუდენტების, კურსდამთავრებულებისდა "პროფესიულიმომზადება-

გადამზადებისადაკვალიფიკაციისამაღლებისსახელმწიფოპროგრამის" 

მსმენელებსმიაწოდესინფორმაციაკომპანიისწარმოებისადასამომავლოდასაქმებისპერსექტივის

შესახებ. ასევე, გააცნესკონკრეტულივაკანსიებისჩამონათვალი. 

შეხვედრისდასასრულსდაინტერესებულმაპირებმასაკონტაქტოინფორმაციამიაწოდესკომპანი

ისწარმომადგენლებს. 

2019 წლის 23 მაისსმარნეულისკოლეჯშიიმყოფებოდნენკომპანია "გალფის" HR 

წარმომადგენლები შეხვედრაზკოპანიისწარმომადგენლებმასტუდენტებსა, 

კურსდამთავრებულებსადა "პროფესიულიმომზადება-

გადამზადებისადაკვალიფიკაციისამაღლებისსახელმწიფოპროგრამის" 

მსმენელებსმიაწოდესინფორმაციაკომპანიისწარმოებისადასამომავლოდასაქმებისპერსექტივის

შესახებ. ასევე, გააცნესკონკრეტულივაკანსიებისჩამონათვალი. 

შეხვედრისდასასრულსდაინტერესებულმაპირებმასაკონტაქტოინფორმაციამიაწოდესკომპანი

ისწარმომადგენლებს. 

2019 წლის 9 ივლისს კოლეჯს დაუკავშირდა სავაჭრო ცენტრ „კარფურის“ ადმინისტრაცია 

წინადადებით, რომ დაინტერესებულია სტუდენტების საზაფხულო დასაქმებით სხვადასხვა 

პოზიციებზე ანაზღაურებით.  კოლეჯის დახმარებით მიეწოდათ აღნიშნული ინფორმაცია 

კურსდამთავრებულებს.  დაინტერესდა 15 სტუდენტი. კარფურში დასაქმების პროგრამა 

განთავსდა კოლეჯის ვებ-გვერდზე და ფესიბუქ გვერდზე.  

2019 წლის 20 მარტს მარნეულის კოლეჯში შედგა საინფორმაციო შეხვედრა კოლეჯის 

ფარმაცევტის თანაშემწის პროგრამის სტუდენტებსა და დამსაქმებელს  ელჩინ ბაირამოვს 

შორის. მან სტუდენტებს გააცნო ინფორმაცია, რომ სოფ.კაჩაგანში გაიხსნა აფთიაქი. 

ე.ბაირამოვმა დაინტერესებულ პირებს შესთავაზა სტაჟირება დასაქმების პერსპექტივით.  

2019 წლის 15 მარტს მარნეულის კოლეჯში შედგა საინფორმაციო შეხვედრა კოლეჯის 

დამსაქმებელთან - შპს ჯეოჰოსპიტალის მრავალპროფილიან კლინიკის წარმომადგენელთან 

ჟანა მარგებაძესთან. დაინტერესება გამოთქვა და კლინიკაში გაიგზავნა პრაქტიკოსი ექთნისა 

და ექთნის თანაშემწის პროგრამის 10 სტუდენტი. სტაჟიორის პოზიციაზე კლინიკაში აიყვანეს 

2 სტუდენტი   

2019 წლის 15 მარტს მარნეულის კოლეჯში შედგა საინფორმაციო შეხვედრა კოლეჯის 



 
 

დამსაქმებელთან - შპს ადიკის პედიატრიული  კლინიკის წარმომადგენელთან ხათუნა 

ვალიშვილთან . დაინტერესება გამოთქვა და კლინიკაში გაიგზავნა პრაქტიკოსი ექთნისა და 

ექთნის თანაშემწის პროგრამის 10 სტუდენტი, თუმცა, დამსაქმებელსა და სტუდენტებს შორის 

ვერ  მოხერხდა შეთანხმება სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით. 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი, დირექტორის მოადგილე, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

მტკიცებულ

ება 

კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერის 15 მარტის ანგარიში,  

კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერის 20 მარტის ანგარიში,  

კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერის 23 მაისის ანგარიში,  

კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერის 30 მაისის ანგარიში,  

კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერის 9 ივლისის ანგარიში,  

 

შესრულების 

შედეგი 

2.3.2. შესრულდა 

 

ამოცანა N3 დამატებითი მოკლევადიანი სასწავლო  კურსების შემუშავება განხორციელება 
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 2019 წლის 1 აპრილის N13 ბრძანებით დამტკიცდა მოკლევადიანი სასერტიფიკატო 

პროგრამები : ტურიზმის ზოგადი მენეჯმენტი და ტუროპერატორის საქმიანობა და მსასზე 

ანაზღაურების გარეშე ჩაირიცხნენ საოფისე საქმის პროგრამის პროფესიული სტუდენტები. 

2019 წლის 27 მაისის N19 ბრძანებისთ დამტკიცდა სკოლამდელი აღზრდის მეთოდოლოგიის 

საფუძვლების მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა, რომელზეც ანაზრაურების გარეშე 

შეეძება ჩარიცხვა კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტებს.  

პასუხისმგებ

ელი პირი 

სასწავლო პროცესის მენეჯერი, პროგრამის განმახორციელებელი პირი 

მტკიცებულე

ბა 

დირექტორის 2019 წლის 1 აპრილის ბრძანება N 13 მოკლევადიანი სასერტიფიკატი 

პროგრამების - „ტურიზმის ზოგადი მენეჯმენტი“ და „ტუროპერატორის საქმიანობა“ 

დამტკიცების შესახებ 

დირექტორის 2019 წლის27 მაისის ბრძანებაN19 „სკოლამდელი აღზრდის მეთოდოლოგიის 

საფუძვლების სასერტიფიკატო პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ 

 

შესრულების 

შედეგი 

2.3.3. შესრულდა 

 

ადამიანური რესურსების განვითარება 
ამოცანა N1 მასწავლებლის პროფესიული განვითარება 
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მასწავლებლის  სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების გეგმის შემუშავება 

2018 წლის 15 ოქტომბერს ხარისხის მართვის სამსახურის სხდომაზე დადგინდა, რომ 2018 წლის 

ოქტომბიდან დეკემბრამდე მარნეულის კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლებისათვის უნდა 

ჩატარდეს ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული პროგრამების და მოდულების განხორციელების მეთოდოლოგიაზე, 

ადმინისტრირებაზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე. სასწავლო პროცესის მენეჯერს დაევალა 

აღნიშნული  შეხვედრებისათვის თემატიკის შერჩევა, მომზადება და, შემდეგ, ჩატარება.  

სამუშაო შეხვედრები  ჩატარდა ხარისხის მართვის სამსახურის ორგანიზებით შემდეგი გრაფიკით: 

 2018 წლის 19 ოქტომბერი  

 2018 წლის 5 ნოემბერი 

 2018 წლის 26 ნოემბერი 

 2018 წლის 10 დეკემბერი 



 
 

 2018 წლის 24 დეკემბერი 

2019 წლის 23 იანვარს ხარისხის მართვის სამსახურის სხდომის N3 გადაწყვეტილებით 

დაიგეგმა 2019 წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით ჩატარდეს მარნეულის კოლეჯის 

პროფესიული მასწავლებლებისათვის  ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული პროგრამების და მოდულების 

განხორციელების მეთოდოლოგიაზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე. ტრენინგების 

მომზადება და ჩატარება დაევალა სასწავლო პროცესის მენეჯერს. ამავე სხდომაზე სასწავლო 

პროცესის მენეჯერმა წარმოადგინა ტრენინგის ჩატარების გრაფიკი.სასწავლო პროცესის 

მენეჯერმა წარადგინა სამუშაო შეხვედრების სავარაუდო გრაფიკი: 

 2019 წლის 31 იანვარი 

 2019 წლის  18 თებერვალი 

 2019 წლის 22 მარტი 

ამავე სხდომაზე დაიგეგმა ახალი პროფესიული მასწავლებლისათვის  მაია 

დევდარიანისათვის გაცნობითი ტრენინგის ჩატარება 2019 წლის 24 იანვარს ჩარჩო 

დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული პროგრამების და მოდულების 

განხორციელების მეთოდოლოგიაზე.  

 

მასწავლებლებისათვის კოლეჯში სამუშაო შეხვედრების და ტრენინგების ჩატარება: 2018 

წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის მაისის ჩათვლით მარნეულის კოლეჯის პროფესიული 

მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შექმნილი პროფესიული პროგრამების და მოდულების განხორციელების 

მეთოდოლოგიაზე, ადმინისტრირებაზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე. პროცესმა 

ინტერაქტიურად ჩაიარა. 

მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა, რომ მომავალ წელსაც აუცილლებლად უნდა ჩატარდეს 

მსგავსი შეხვედრები.  

 

 

2019 წლის 9 აგვისტოს N26 ბრძანებით დამტკიცდა  პროფესიული განათლების მასწავლებლის 

მოსამზადებელი პროგრამა, რომლის გავლაც სავალდებულოა ყველა იმ პროფესიული 

მასწავლებლისათვის, რეომელთანაც მარნეულის კოლეჯი გააფორმებს ხელშეკრულებას და 

რომელსაც არ გააჩნია ჩარჩო დოკუმენტისსაფუძველზე შექმნილ პროფესიულ პროგრამაზე 

სწავლების სულ მცირე ერთწლიანი დადასტურებელი გამოცდილება და საქმიანობის 

დაწყების წინაპირობად განისაზღვრა ამ პროგრამის გავლა. პროგრამაზე სწავლა უფასოა.  

 

მასწავლებლებისათვის კოლეჯში სამუშაო შეხვედრების და ტრენინგების ჩატარება: 2018 

წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის მაისის ჩათვლით მარნეულის კოლეჯის პროფესიული 

მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე შექმნილი პროფესიული პროგრამების და მოდულების განხორციელების 

მეთოდოლოგიაზე, ადმინისტრირებაზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე. პროცესმა 

ინტერაქტიურად ჩაიარა. 

მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა, რომ მომავალ წელსაც აუცილლებლად უნდა ჩატარდეს 

მსგავსი შეხვედრები.  

 

 

მასწავლებლებისათვის გასვლით სამუშაო შეხვედრებსა და ტრენინგებში მონაწილეობის 

ხელშეწყობა: 2018 წლის შემოდგომაზე მარნეულის კოლეჯის პროფესიულმა მასწავლებელმა 

ნათია ბერუაშვილმა წარმატებით გაიარა "ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველოს" პროგრამის 

პედაგოგთა მოსამზადებელი ტრენინგი "იყავი მეწარმე" დაჩართულიიყო USAID-ის მიერ 

ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაში "მეწარმეობის სწავლების მეთოდები". 

 2019 წლის 26 ივნისს კოლეჯის პროფესიული მასწავლებლები მაია დევდარიანი და ნანა 



 
 

ხარაიშვილი დაესწრნენ „კარიტასი-საქართველოს“ მიერ ორგანიზებულ სიმპოზიუმს  

"გერიატრიული პაციენტის პრობლემების  მართვა საექთნო პრაქტიკაში" . 

 2019 წლის მაისში პროფესიულმა მასწავლებლებმა რაისა გიორგაძემ, ნანა ხარაიშვილმა, მაია 

დევდარიანმა გაიარეს GIZ -ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი საექთნო საქმის ასპექტებში 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

დირექტორი, ხარისხის მართვის სამსახური 

მტკიცებულე

ბა 

ხარისხის მართვის სმსახურის სხდომის ოქმი N17 

ხარისხის მართვის სამსახურის სხდომის ოქმი N3, 23.01.19,  

სასწავლო პროცესის მენეჯერის ანგარიში 25.07.2019  

დირექტორის 2019 წლის 9 აგვისტოს N26 ბრძანება პროფესიული განათლების მასწავლებლის 

მოსამზადებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

"ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველოს" პროგრამის პედაგოგთა მოსამზადებელი ტრენინგი "იყავი 

მეწარმე"ს სწავლების დამადასტურებელი სერტიფიკატი 

"გერიატრიული პაციენტის პრობლემების  მართვა საექთნო პრაქტიკაში" - სწავლების 

დამადასტურებელი სერტიფიკატი 

GIZ -ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები  

შესრულების 

შედეგი 

3.1.1. შესრულდა 

3.1.2. შესრულდა 

3,1,3, შესრულდა 

ამოცანა N2 ადმინისტრაციული პერსონალის  პროფესიული განვითარება 
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ადმინისტრაციის პერსონალისათვის  სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების გეგმის 

შემუშავება 

2018 წლის 30 სექტემბერს ხარსიხის მართვის სამსახურის სხდომაზე შემუშავდა 

ადმინისტრაციული პერსონალის მუშაობის გაუმჯობესებისათვის შეხვედრების ციკლი, 

რომელიც ჩატარდება დეკემბერსა აპრილში, სადაც ხარსიხის მართვის სამსახურის 

ხელმძღვანელი და დირექტორის მოადგილე გააცნობენ მათ ყველა იმ სიახლეს, რაც 

ხორციელდება სახელმწიფოში პროფესიული განათლების სფეროში 

ადმინისტრაციის პერსონალისათვის კოლეჯში სამუშაო შეხვედრების და ტრენინგების 

ჩატარება 

2018 წლის 26 დეკემბერს შედგა ადმინისტრაციული პერსონალის შეხვედრა, სადაც ხარსიხის 

მართვის სამსახურის ხელმძრვანელმა გააცნო  მათ საქართველოს კანონის პროფესიული 

განათლების შესახებ, ასევე გაიმართა დისკუსია ზოგად საორგანიზაციო საკითხებზე. 

2018 წლის 24 ოქტომბერს მარნეულის კოლეჯის პერსონალისა და სტუდენტებისათვის 

ჩატარდა ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარისა და ცეცხლმაქრების გამოყენების ინსტრუქტაჟი. 

სწავლების პროცესში კოლეჯის დაცვისა და უსაფრთხოების თანამშრომელმა მაიზერ 

აბდელანმა დეტალურად ახსნა სახანძრო ინვენტარის გამოყენების წესები. ასევე, მსმენელები 

გაეცნენ კოლეჯის საევაკუაციო პროცედურებსა და ხანძარსაწინააღმდეგო ქცევის სხვა წესებსს 

2019 წლის 25 აპრილს  შედგა ხარისხის მართვის სამსახურის წაერმომადგენლებსა და 

ადმინისტრაციული პერსონალს შორის შეხვედრა, სადაც ხარსიხის მართვის სამსახურის 

ხელმძრვანელმა და ადმინსიტრაციულ პერსონალს შორის, სადაც  გაიმართა დისკუსია ზოგად 

საორგანიზაციო საკითხებზე. შეხვედრაზე ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა ისაუბრეს იმ 

სირთულეებზე, რაც გამოიკვეთა შიდასამსახურეობრივი კომუნიკაციის დამყარების 

პროცესში. კერძოდ: ხშირია შემთხვევებვი, როდესაც დავალების შესასრულებლად არ 

არსებობს გაწერილი ვადა. ამისათვის კი კარგი იქნებოდა კოლეჯის ადმინისტრაციამ 

გაითვალისიწნოს ეს სირთულე და პერსონალისათვის უზრინველყოს ელექტრონული 

საქმისწარმოების დანერგვა და  განვითარება. 



 
 

 

ადმინისტრაციის პერსონალისათვის გასვლით სამუშაო შეხვედრებსა და ტრენინგებში 

მონაწილეობის ხელშეწყობა 

მთელი წლის განმავლოვბაში კოლეჯის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები აქტიურ 

მონაწილეობა იღებდნენ განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ 

შეხვედრებში, ვორქშოპებში, სადაც დეტალურად იხილებოდა 2018 წლის 20 სექტემბრის 

საქართველოს „კანონი პროფესიული განათლების შესახებ“ დასანერგი სტანდარტები და სხვა 

სიახლეები.   

პასუხისმგებ

ელი პირი 

ხარისხის მართვის სამსახური 

მტკიცებულე

ბა 

ხარისხის მართვის სამსახურის სხდომის ოქმი N18 (30.09.2018) 

უსაფრთხოების სამსახურის სპეცილისტის ანგარიში 24.10.2018  

ხარსიხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის ანგარიში25.04.2019 

ელექტრონული და საფოსტო მიმოწერა კოლეჯსა და განათლების ხარსიხის განვიტარების 

ცენტრს შორის  

ფოტომასალა 

შესრულების 

შედეგი 

3.2.1 შესრულდა 

3.2.2. შესრულდა 

3.3.3. შესრულდა 

ამოცანა N3 ადმინისტრაციული პერსონალისა და პროფესიული  მასწავლებლების საჭიროებათა კვლევა 
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ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვა კითხვარებით 

ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვა ჩატარდა მაისის თვეში, მათ დაურიგდათ 

კითხვარები. სულ გამოიკითხა 9 თანამშრომელი: 

1. ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი 

2. დირექტორის მოადილე 

3. ბიბლიოთეკარი 

4. საქმისმწარმოებელი 

5. ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი 

6. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

7. კარიერული დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის მენეჯერი 

8. პრაქტიკოსი ექთნის პროგრამის ხელმძღვანელი 

9. საოფისე საქმის პროგრამის ხელმძღვანელი 

ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა პრობლემა, რომ 

ადმინსიტრაციული პერსონალის უმეტესობა აცნობიერებს გამოწვევას, რომ აუცილებელია 

მუდმივი ტრენინგები და პროფესიული ზრდა ახალი სტანდარტების შესაბამისად.  ასევე, 

გამოკითხულთა უმეტესობამ აღნიშნა, რომ აუციელებელია სპეციალური ტრენინგის ჩატარება 

კომპიუტერული უნარების გასაძლიერებლად, (კერძოდ - ექსელის პროგრამის შესწავლა, 

ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის შესწავლა) რაც ხელს შეუწყობს თითოეული 

რგოლის უფრო ეფექტურ მუშაობას და კომუნიკაციას.  

პროფესიული მასწავლებლების  გამოკითხვა კითხვარებით 

მარნეულის კოლეჯის პროფესიულ მასწავლებელთა გამოკითხვა ჩატარდა 2019 წლის 

აპრილისა და მაისის თვეების განმავლობაში. სულ გამოიკითხა 12  მასწავლებელი 

გამოკითხვამ მოიცვა შემდეგი პროფესიული პროგრამები და სასწავლო კურსები: 

 აღმზრდელი - სსსმ ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები სკოლამდელ აღზრდასა და 

განათლებაში,სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში, 

პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში, ოჯახისა და თემის 



 
 

ჩართულობა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებასი.მეწარემეობა, 

 საოფისე  საქმე  - საოფისე და სამეურნეო მარაგების მართვა, საფინანსო დოკუმენტებთან 

მუშაობა, მეწარმეობა, დოკუმენტების არქივისათვის გადაცემა.უხოური ენა,  

 ფარმაცევტის თანაშემწე - სოციალური ფარმაცია, ფარმაკოგნოზია, ორგანული ქიმია, 

ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა, ფარმაკოლოგია, ანალიზური ქიმია,  

 პრაქტიკოსი ექთანი - ონკოლოგიური პაციენტის მართვა, საექთნო პროცედურები და 

მანიპულაციები, ადმინისტაციული ადმინისტრირება, კვება და დიეტა, გერიატრიული 

პაციენტის საექთნო მართვა 

 საფინანსო სერვისები - უნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციები, ნაღდი 

ანგარიშსწორების ოპერაციები, მეწარმეობა 1, უცხო ენა (ინგლისური) სერვისპლუსი, 

გაცნობითი პრაქტიკა 

 დოკუმენტების არქივისათვის გადაცემა - მოდულის განმახორციელებლის აზრით, 

საათების რაოდენობა ნაკლებიასწავლის  შედეგების მისაღწევად 

ადმინისტრაციული პერსონალის და  პროფესიული განათლების მასწავლებლების 

გამოკითხვის ანალიზი 

მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვების ანალიზი 

წარმოადგინა ხარსიხის მართვის ხელმძღვანელმა ხარსიხის მართვის სპეციალისტის 

ანგარიშების საფუძველზე. აღსანიშნავია, რომ კითხვარებით გამოკითხვა არ არის 

სრულფასოვნად ეფექტური. მომავლისათვის კარგი იქნება, თუ რაიმე ფორმით მოხდება 

მოდულების განმახორციელებლების შეხვედრები ფოკუს ჯგუფებად და ზეპირად აზრის 

გამოთქმა და დისკუსია. სავარაუდოდ, ეს კვლევის პროცესს უფრო დინამიურს და შედეგიანს 

გახდის. 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

ხარისხის მართვის სამსახური 

მტკიცებულე

ბა 

ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტის ანგარიში ადმინისტრაციული პერსონალის 

გამოკითხვის შესახებ - 25.06.2019 

ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტის ანგარიში მასწავლებლების გამოკითხვის 

შესახებ - 25.06.2019 

 

შესრულების 

შედეგი 

3.5.1. შესრულდა 

3,5,2, შესრულდა 

3.5.3. შესრულდა 

მატერიალური რესურსის განვითარება 
ამოცანა N1 სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება 
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ვინაიდან კოლეჯი გადადის ახალ სასწავლო ფართში, ახლა იმ ტერიტორიასზე მიმდინარეობს 

რემონტი, რომლის შედეგადაც სრულიად ახალი ინფრასტრუქტურა შეიქმნება 

სასწავლო რესურსის განახლება 

ვინაიდან კოლეჯი გადადის ახალ სასწავლო ფართში, ახლა იმ ტერიტორიასზე მიმდინარეობს 

რემონტი, რომლის შედეგადაც სრულიად ახალი ინფრასტრუქტურა შეიქმნება და რემონტის 

შემდეგ გამოვლინდება, კონკრეტულად რა სახის რესურსი მოითხოვს განახლებას 

სასწავლო რესურსის  შეძენა 

კოლეჯი პროფესიული საგანმნათლებლო პროგრამების ადაპტაციის პრცესშია, რაც 

თავისთავად გულისხმობს ახალი სასწავლო რესურსის შესყიდვას და შესაბამისობაში 

მოყვანას. 

საგანმანათლებლო რესურსის განახლება 



 
 

კოლეჯმა განაახლა ბიბლიოთეკის ფონდი ელექტრონული სახელმძღვანელოებით  

სასწავლო პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის პოლიტიკის შემუშავება 

დირექტორის  2018 წლის 30 ოქტომბრის N 75 ბრძანებით დამტკიცდა მეთოდოლოგიური 

გზამკვლვი. რომელიც შეიმუშავა ხარისხის მართვის სამსახურმა. გზამკვლევი მოიცავს შემდეგ 

ქვეთავს:  პროგრამაში გამოსაყენებელი მასალის განკარგვა და ნარჩენების მართვა. 

პასუხისმგებ

ელი პირი 

დირექტორის მოადგილე, ბუღალტერი, ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი, 

ბიბლიოთეკარი 

მტკიცებულე

ბა 

საბიბლიოთეკო ჟურნალი 

ელექტრონული დისკები 

სასაქონლო ზედნადებები 

შესრულების 

შედეგი 

4.1.1. შესრულდა 

4.1.2. შესრულდა 

4.1.3. შესრულდა 

4.1.4 შესრულდა 

ამოცანა N2 კოლეჯის ინფრასტრუქტურის განვითარება 
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კოლეჯის შიდა პერიმეტრზე უსაფრთხოების გაძლიერება 

2019 წლის აგვისტოს თვეში კოლეჯმა გააფორმა ხელშეკრულება საქართველოს ბიზნესის 

აკადემიასთან (SBA), რომლის ფარგლებშიც ის უზრუნველყოფს მოამზადოს შრომის 

უსაფრთღხოების სპეციალისტი აკრედიტირებული პროგრამის საფუძველზე 26 აგვისტოდან 

31ოქტომბრის ვადაში.   მარნეულის კოლეჯის წარმომადგენელი უკვე გადის აღნიშნული 

პროგრამით სწავლას. ახალ დებულებასა და შინაგანაწესში უკვე აისახა შრომის სპეციალისტის 

შტატი და სამუშაო აღწერილობა. 

ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვა 

2019 წლის მაისის თვეში გაფორმდა კერძო კოლეჯების ასოციაციასა და მარნეულის კოლეჯს 

შორის ხელშეკრულება, რომლითაც სკკა უზრუნველყოფ ს მარნეულის კოლეჯს შსს-ს მიერ 

შემოტავაზებული ელექტრონული საქმისწარმოების  პროგრამით.  

კლეჯის  უზრუნველყოფა ახალი ფართით 

2019 წლის მაისის თვეში კოლეჯმა იქირავა ახალი ფართი და ამჟამად მიმდინარეობს 

რემონტი, რომ მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული ახალი სტანდარტების მოთხოვნები 

და გაუმჯობესდეს სტუდენტებისა და პერსონალის მოთხოვნილებები.  

პასუხისმგებ

ელი პირი 

დირექტორის მოადგილე, ბუღალტერი, ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი 

მტკიცებულე

ბა 

კოლეჯსა და საქართველოს ბიზნესის აკადემიას (SBA|) შორის 2019 წლის 24  აგვისტოს 

გაფორმებული  ხელშეკრულებაN82 (შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებულ 

კურსზე კოლეჯის წარმომადგენლის მოზადები შესახებ) და გადახდის ქვითარი 

 

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ახალი ფართის შეასახებ- მისამართი მარნეული, 26 მაისის 

N80.  

კოლეჯსა და კერძო კოლეჯების ასოციაციასა შორის 2019 წლის მაისში გაფორმებული 

ხელშეკრულება N73 ელექტრონული საქმისწარმოების  პროგრამით უზრუნველყოფის შესახებ 

და გადახდის ქვიტარი 

 

შესრულების 

შედეგი 

4.2.1.  შესრულდა 

4.2.2. ნაწილობრივ  შესრულდა - გაფორმდა მხოლოდდამხოლოდ ხელშეკრულება, სხვა 

აქტივობები განხორციელდება მომავალ სასწავლო წელს. 



 
 

4.2.3.  შესრულდა 

ამოცანა N3 ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა 
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ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება 

მაგრამ დანარჩენი პროგრამების დამატება ძალაშია და განხორციელდება 2019 წლის 

შემოდგომაზე. 

 ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი მეხუთე  დონე/საფეხურის  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა - სააფთიაქო 

 ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი მესამე დონე/საფეხურისპროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა - ინფორმაციული ტექნოლოგია 

 ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი მეხუთე დონე/საფეხურისპროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა - საექთნო განათლება 

მოკლევადიანი პროგრამების განხორციელება 

2019 წლის გაზაფხულზე განხორციელდა „სამუშაოს მაძიებლათა პროფესიული მომზადება-

გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ მოკლევადიანი 

მომზადება-გადამზადხების პროგრამები 

სარეკლამო კამპანიის წარმოება 

2019 წლის ზაფხულში გამზადდა სარეკლამო ბანერები,  რომლებიც გამოიკრა კოლეჯის ეზოს 

ნმიმდებარე ტერიტორიაზე   

2019-2020 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, დამტკიცება 

2019 წლის აგვისტოს თვეში განხორციელდა კოლეჯის პერსონალის სამუშაო შეხვედრები და 

2019-2020 წლის სამქომედო გეგმის შემუშავების პროცესი. ხარისხის მართვის სამსახურის 

მიერ შემუშავდა და დამტკიცდა შეხვედრებების დღის წესრიგი და 27 და 30 აგვისტოს 

განხორციელდა უშუალოდ განხილვები. ასევე, შეიქმნა სპეციალური ფეისბუქის დახურული 

ჯგუფი, სადაც გაწევრიანდნენ კოლეჯის თანამშრომლები. ფეისბუქის ჯგუფი აქტიურია და 

სამუშაო პროცესი ნათლად აისახება. 

ბიუჯეტის დაგეგმვა და შესრულების ანალიზი 

კოლეჯის დირექტორის 2018 წლის 24 ივლისის N 52 ბრძანებით დამტკიცდა ბუღალტრის 

მიერ წარმოდგენილი 2018-2019 სასწავლო წლის ბიუჯეტი, სადაც გაწერილი თითოეული 

პროგრამის შესაბამისად  სავარაუდო ხარჯის და სავარაუდო შემოსავლის ოდენობა, რაც 

კოლეჯმა უნდა გასწიოს 2018-2019 წლის განმავლობაში. 

ბუღალტერმა წარმოადგინა 2018-2019 სასწავლო წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 2018 

წლის 1 სექტემბრიდან 2019 წლის 31აგვისტომდე.  

პასუხისმგებ

ელი პირი 

დირექტორის მოადგილე, ბუღალტერი, ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი 

მტკიცებულე

ბა 

სარეკლამო კომპანიასთან მომსახურების სასაქონლო ზედნადებები 

მარნეულის კოლეჯის დირექტორის მიერ 2018 წლის 24 ივლისის ბრძანებითN52 

დამტკიცებული 2018-2019 სასწავლო წლის ბიუჯეტი 

ბუღალტრის ფინანსური ანგარიშიN9 -  2018 2019 სასწავლო წლის ფინანსური ანგარიში 

შესრულების 

შედეგი 

4.3.1.არ შესრულდა - დაიწყო პროგრამის ადაპტირებისათვის საჭირო სამუშაო, თუმცა  

კოლეჯის ფართის ცვლილებისა და სარემონტო სამუშაოს გამო პროცესი შეფერხდა. აქტივობა 

დაგეგმილია 2019 წლის შემოდგომაზე4.3.2.შესრულდა 

4.3.3. შესრულდა 

4.3.4. შესრულდა 

4.3.5.შესრულდა 

  

 



 
 
 

 

სარეკომენდაციო ნაწილი 

2018-2019 წლის შესრულებული სამუშაოს ანალიზიდან  შემდეგი სახის შენიშვნები და 

რეკომენდაციები გამოიკვეთა: 

სტუდენტების გამოკითხვის პირველი ეტაპის შედეგად, ძირითადი ყურადღება გამახვილდა 

სტუდენტების საჭიროების კვლევაზე. სტუდენტების   კომენტარებიდან  გამოიკვეთა შემდეგი სახის 

უკმაყოფილება: სტუდენტებს არ მოსწონთ ის ფაქტი, რომ კოლეჯის ტერიტორიაზე არ არის მათთვის 

გამოყოფილი საკვები სივრცე ან ბუფეტი. ასევე, სტუდენტების ნაწილმა პირად საუბრებში გამოთქვა 

უკმაყოფილება, რომ N3 და N13 აუდიტორიებში განთავსებული მერხ-სკამები ძალიან მოუხერხებელია 

მეცადინეობის მსვლელობის დროს და გვთხოვეს, რომ გაგვეთვალისწინებინა. ასევე, სტუდენტმა გოგონებმა 

მოითხოვეს სველ წერტილებთან სარკის განთავსება. ბევრი კითხვარიდან გამოიკვეთა, რომ სტუდენტებს არ 

მოსწონთ კოლეჯის გასარემონტებელი დერეფანი და კლას-კაბინეტები. 

სტუდენტების გამოკითხვების შედეგად, არსებითი ხარვეზები კითხვარების ანალიზიდან არ 

გამოიკვეთა, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდენტების კითხვარები უკვე მოძველებულია. კარგი იქნებოდა 

მომავლისათვის გაიმიჯნოს ერთმანეთისაგან საჭიროებათა კვლევის და უშუალოდ მოდულის 

განხორციელების ნაწილები ერთმანეთისაგან კითხვარებში. ეს გამოკითხვის  ანალიზს უფრო მოქნილს და 

შედეგიანს გახდის. 

პროფესიული  სტუდენტის ცოდნის შეფასების პროცესზე დასწრების ანკეტა კითხვარების ანალიზმა 

არსებითი ხარვეზი არ გამოავლინა, თუმცა მასწავლებელმა - ხატია ბერუაშვილმა (დოკუმენტების 

არქივისათვის გადასაცემად მომზადება) კომენტარში ჩაწერა, რომ  სასურველია, მოდულისათვის 

განკუთვნილი სახელმძღვანელო მოიცავდეს მეტ ინფორმციას. ეს კომენტარი მან ზეპირ საუბარშიც განავრცო 

და აღნიშნა, რომ სახელმძღვანელო არ მოიცავს აუცილებელ საკითხებს, მოდლის მიხედვით ასათვისებელი 

შედეგები და სახელმძღვანელოში მოტანილი ინფორმაცია არ შეესაბამება ერთმანეთს. 

აღსანიშნავია, რომ კვლევამ მოიცვა  მხოლოდ ორი პროგრამა: აღმზრდელი და საოფისე საქმე. ეს 

მიუთითებს კვლევის ხარვეზზე. აუცილებელია, ასეთი ტიპის კვლევამ უფრო მეტი მოდული მოიცვას.  

საკონტაქტო საათზე დასწრების პროცესში თავად პროფესიული მასწავლებლების კომენტარებიდან  

ირკვევა, რომ მოდულისათვის განკუთვნილ სახელმძრვანელოებში თემატიკა არ არის ფართოდ გაშლილი. 

ასევე, ინგლისური ენის მოდულის სახელმძრვანელოს პრაქტიკული კომპონენტის ასათვისებელი აუდიო 

მასალა არ არის საკმარისი და პროფესიული მასწავლებელი იძულებულია, იუთუბის მასალა ჩართოს 

პროცესში. კარგი იქნება, თუ სახელმძღვანელოს მეტი აუდიო მასალა ექნება. ასევე, კვლევის შედეგად 

დადგინდა, რომ მასწავლებლები კიდევ და კიდევ საჭიროებენ ტრენინგებს მოდულების განხორციელების 

მეთოდოლოგიურ ნაწილში (შეფასება, შეფასების ინსტრუმენტი) 

ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა პრობლემა, რომ 

ადმინსიტრაციული პერსონალის უმეტესობა აცნობიერებს გამოწვევას, რომ აუცილებელია მუდმივი 

ტრენინგები და პროფესიული ზრდა ახალი სტანდარტების შესაბამისად.  ასევე, გამოკითხულთა უმეტესობამ 

https://www.facebook.com/567412653291539/photos/pcb.2310288925670561/2310287179004069/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARArbEnyhvOpwnkcIA0NO8ApIDURsb60BrEvm7P6HQyQFG-iN51z2DhBn9F51yKKGBM464wBBfsq5DDy&__xts__%5B0%5D=68.ARAeP0JjreNLHzaPjWYzU6iFrUvs3PU_N2T8WdHzRV0iTSSJ5Xsftgn1Sa0cPK1PC0Zvl9cw_g9lmh1-yN1m4KQYwmx1MFQ48Mie6tV1HRfw3QtWtJdjO6nZ-l6faGhEhkzVTZ0zSUyc27YeYKKweJTVsen1aMS-kfvhjwTy3FXK9pg0-Ev7evPxoYw1R9vpoMHJgHBFMKay-J9F6tbU0o6UzRV_DHfYCuHkXOnVI44ctqoLo6ropBa758_bb7OLVYoTZr4TwrBXZOuWxA7N7wSMToEF2jW-U8-H87XrzjDnJHo_LT28xiXYIP_NbHXM_2wbZPXPm8-3WKegSI8WflgLHw
https://www.facebook.com/567412653291539/photos/pcb.2310288925670561/2310287179004069/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARArbEnyhvOpwnkcIA0NO8ApIDURsb60BrEvm7P6HQyQFG-iN51z2DhBn9F51yKKGBM464wBBfsq5DDy&__xts__%5B0%5D=68.ARAeP0JjreNLHzaPjWYzU6iFrUvs3PU_N2T8WdHzRV0iTSSJ5Xsftgn1Sa0cPK1PC0Zvl9cw_g9lmh1-yN1m4KQYwmx1MFQ48Mie6tV1HRfw3QtWtJdjO6nZ-l6faGhEhkzVTZ0zSUyc27YeYKKweJTVsen1aMS-kfvhjwTy3FXK9pg0-Ev7evPxoYw1R9vpoMHJgHBFMKay-J9F6tbU0o6UzRV_DHfYCuHkXOnVI44ctqoLo6ropBa758_bb7OLVYoTZr4TwrBXZOuWxA7N7wSMToEF2jW-U8-H87XrzjDnJHo_LT28xiXYIP_NbHXM_2wbZPXPm8-3WKegSI8WflgLHw


 
 

აღნიშნა, რომ აუციელებელია სპეციალური ტრენინგის ჩატარება კომპიუტერული უნარების 

გასაძლიერებლად (კერძოდ - ექსელის პროგრამის შესწავლა, ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის 

შესწავლა), რაც ხელს შეუწყობს თითოეული რგოლის უფრო ეფექტურ მუშაობას და კომუნიკაციას. ასევე. 

ადმინისტრაციისა და ხარსიხის მართვის სამსახურის შეხვედრაზე გამოიკვეთა, რომ შიდასამსახურეობრივი 

კომუნიკაციის დამყარების პროცესში.  კერძოდ:  ხშირია შემთხვევებვი, როდესაც დავალების 

შესასრულებლად არ არსებობს გაწერილი ვადა. ამისათვის კი კარგი იქნება კოლეჯის ადმინისტრაციამ 

გაითვალისიწნოს ეს სირთულე და პერსონალისათვის უზრინველყოს ელექტრონული საქმისწარმოების 

დანერგვა და  განვითარება.  კარგი იქნება, თუ კოლეჯში დაინერგება საქმის წარმოების ელექტრონული 

სისტემა, რაც კომუნიკაციას გაუადვილებს პერსონალს. 

მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვების ანალიზის შედეგად ირკვევა, 

რომ კითხვარებით გამოკითხვა არ არის სრულფასოვნად ეფექტური. მომავლისათვის კარგი იქნება, თუ რაიმე 

ფორმით მოხდება მოდულების განმახორციელებლების შეხვედრები ფოკუს ჯგუფებად და ზეპირად აზრის 

გამოთქმა და დისკუსია. სავარაუდოდ, ეს კვლევის პროცესს უფრო დინამიურს და შედეგიანს გახდის. 

იგივე სახის პრობლემა იკვეთება  სტუდენტების გამოკითხვის შედგებეიდან გამომდინარე. ეს 

პრობლემა უკვე წლების მანძლზე იჩენს თავს და სასწრაფოდ საჭიროებს რეაგირებას. 

ზოგადად, 2018-2019 წელს კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახურის შეფასებითი ნაწილი  

ნაწილობრივ ეყრდნობა პერსონალის ანგარიშებს შესრულებულ სამუშაოს შესახებ. კარგი იქნება, თუ 

მომავალი სასწავლო წლიდან უფრო მეტად დაიხვეწება ეს სისტემა. ალბათ, უმჯობესია მკაფიოდ გაიწეროს  

სამოქმედო გეგმაში. 


