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№ 2018 წელს დაგეგმილი  ღონისძიებები 2018 წელს გატარებული ღონისძიებები 

 მ რ მ ნ ს რ რ  1 თანამდებობრივიფუნქციებისგადახედვა მოხდა გადახედვა, რაც აისახა საშტატო განრიგის 
ცვლილებების პროექტში 

2 საშტატო განრგში ცვლილების შეტანა. საშტატო განრიგიდან ამოღებული იქნენ პედაგოგები და ინკლუზიური 
განათლების სპეციალისტები. შტატგარეშე აყვანილ იქნა სამრეწველო 
ინოვაციების ლაბირატორიის მენეჯერი. 

3 დაფინანსების გაზრდისა და კოლეჯის შესაძლებლობების 
გაზრდის მიზნით დონორი ორგანიზაციების მოზიდვა 

1. UNDP-ის პროგრამის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის პროფესიების 
დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით გადმოგვეცა ავტომობილი „ტოიოტა  
ჰაილუქსი“ პორტატული ლაბორატორიით.  
2. GIZ-ის მიერ სატყეო საქმის ხელშეწყობის მიზნით გადმოგვეცა სხვადასხვა 
სახის ინვენტარი და პორტატული სახერხი დანადგარი. 

4 სახელმწიფო პროგრამებში (ჯანდაცვის მიერ დაფინანსებული 
,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების 
სახელმწიფო პროგრამა“)მონაწილეობისმიღება.„სკოლის 
მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამის“ 
პროექტებში მონაწილეობის მიღება. 

(ჯანდაცვის მიერ დაფინანსებული ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული 
მომზადება-გადამზადების სახელმწიფო პროგრამა“განხორციელდა 2 
ეტაპად.  
პირველ ეტაპზე 16 პროგრამაზე გადამზადდა  139 მსმენელი.  
მეორე ეტაპზე ორ პროგრამაზე გადამზადდა 19 მსმენელი 
ასევე დამტკიცდა და განხორციელდა „სკოლის მოსწავლეებში 
პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამით“ 
გათვალისწინებული პროგრამები რეგიონის მაშტაბით არსებულ 16  
სკოლაში.  სულ გადამზადდა 268 მოსწავლე 8 სპეციალობაზე.  



5 2018 წლის საგაზაფხულო და საშემოდგომო მიღებაზე  
ავტორიზაციისათვის (10-12 პროგრამის  დამატებაზე)მომზადება. 

2018 წლის განმავლობაში ავტორიზებულ იქნა 7 ახალი პროგრამა: 
1. შედუღება 
2. ხის მხატვრული დამუშავება 
3. იატაკისა და ფილის სამუშაოები 
4. ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება 
5. ვეტერინარია 
6. ვებ. ტექნოლოგიები 
7. საავტომობილო გზების მშენებლობა 

რომლის აღჭირვილობისათვიო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს მიერ 
გამოყოფილი იქნა აღჭურვილობისათვის 30523 ლარი. ასევე წვრილი 
აღჭურვილობა იქნა საკუთარი სახსრებით. მოდიფიცირებულ-
ოპტიმიზირებულ იქნა 12 პროგრამა.  

6 ინვენტარიზაციისჩატარება ინვენტარიზაცია ჩატარდა დადგენილ ვადებში, ამასთანავე დავა 
მიმდინარეობს კოლეჯის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების 
სამუშაოებიდან დარჩენილი სამუშაოების გამო მშენებელთან. მიმდინარეობს 
კოლეჯის მოძველებული და გამოუყენებელი ტექნიკის და დანადგარების 
ჩამოწერის მიზნით მუშაობა. რის გამოც აღნიშნული ტექნიკა შეფასდა 
ინდივიდუალური აუდიტის მიერ.  

7 ქალაქის მერიასთან თანამშრომლობა სპორტული მოედნის 
მოსაწყობად 

ქალაქის მერიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება ინფრასტრუქტურულ 
პროექტში ჩართვის მიზნით სპორტული მოედნის მოსაწყობად, ასევე 
ვეძებთ სხვა არტენატუილ ვარიანტს. 



8 იმიჯისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით კოლეჯის  
ინიციატივით, ადგილობრივი თვითმართველობისა და 
სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ღონისძიებებში 
მონაწილეობის მიღება; 

1.ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან ერთად ყოველწლიური 
ღონისძიება „მართე შენი კარიერა“ 
2.კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებ საღამოზედამსაქმებლების, 
მოსახლეობის დაუსაქმებელი ნაწილის და მშობლების მოწვევა. 
3. შ. ახალციხელის ხსენების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში 
მონაწილეობის მიღება. 
4. ახალციხის მე-7 სკოლასთან სტილისტისა და სამკერვალო საქმის 
სპეციალობის სტუდენტები და პედაგოგები ეხმარებოდნენ ღონისძიების 
მოწყობაში (სხვასახვა დროს) 
5. ვთანამშრომლობდით შშმ და სსმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრთან 
„ტალიტაკუმთან“ 
6. მონაწილეობა მივიღეთ პროფესიული განათლების რეგიონალურ 
ფესტივალში. ქალაქის ცენტრალური პარკიდან განხორციელდა 
პირდაპირი ჩართვები, დარიგდა ბუკლეტები და ა.შ. 
7. მოეწყო კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საღმო. პროფორიენტაცია 
განსაკუთრებით აქტიური გახდა სკოლებთან, მას შემდეგ რაც სასკოლო 
პროექტების მიმდინარეობისას მოდიან და ეცნობიან კოლეჯს. ესწრებიან 
მეცადინეობებს და უტარდებათ პროფორიენტაციული კონსულტაციები. 
8. ასევე ცნობადობაზე დადებითად აისახება ჯანდაცვის სახელმწიფო 
პროგრამების ფუნქციონირება კოლეჯში 
9. ადგილობრივი მედეა საშუალებები სისტემატურად აშუქებენ 
ინფორმაციებს კოლეჯის საქმიანობის შესახებ, ასევ ინფორმაციის 
გავრცელების ერთ ერთი საშუალებაა კოლეჯის ფეისბუქ გვერდი და ვებ 
გვერდი. 



   9 საგაზაფხულო და საშემოდგომო 
მიღებისათვისსასწავლოპროცესისდაგეგმვა. 

2018 წლის საგაზაფხულო მიღება განხორციელდა გვქონდა 6 პროგრამაზე, 
ხოლო საშემოდგომო მიღებაზე 13 პროგრამაზე. 
სასწ. პროცესის დაწყებამდე გადამოწმდა სასწავლო პროგრამები, სასწავლო 
გეგმები, შემოწმდა მასწავლებლის მიერ დამუშავებული კალენდარული 
გეგმები, რეკომენდაციები გაეწიათ მოდულების შედეგების შეფასების  
მიმართულებების ფორმებზე. 
 

10 სსსმ და შშმპ პირთა  კონტიგენტის გაზრდა და მათი დასაქმების 
ხელშეწყობა; 

2018 წლის გაზაფხულზე მზარეულის სპეციალობაზე ჩაირიცხა 2 სსსმ 
სტუდენტი. აქედან ერთ სუდენტს მიენიჭა კვალიფიკაცია. 
1 სტუდენტი პირადი განცხადებით ამოირიცხა სიიდან. 
2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე ჩაირიცხა 5 სტუდენტი. 
 მეფუტკრის სპეციალობის  წარმატებულმა შშმ სტუდენტმა რევაზ 
ოქრომელიძემ,  პედაგოგისაგან ანაზღაურების სახით  მიიღო 5 სკა ფუტკარი, 
ასევე მოიპოვა გრანტი „სიდამ“-დან, ამ თანხით პედაგოგისგან შეიძინა 20 
ფუტკრის ოჯახი                            და შექმნა  საკუთარი საფუტკრე მეურნეობა, 
რომელსაც  წარმატებით უძღვება ოჯახთან ერთად. 



11 ღიაკარისდღეებისორგანიზება მოვიწვიეთ წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტიდან, დამსაქმებლები, 
საჯარო სკოლის პედაგოგები, მოსწავლეები, აპლიკანტები და წარმატებული 
კურსდამთავრებულები, რომლებიც გაეცვნენე კოლეჯში მიმდინარე  
პროცესებს,  გარემოს, პროგრამებს, მატერიალურ ტექნიკურ ბაზას, 
გაესაუბრნენე დარგის  სპეციალისტებს , სტუდენტებს.მიიღეს 
პროფორიენტაციული სახის ინფორმაცია, დაურიგდათ ბუკლეტები.   

 

1 მონიტორინგისჯგუფისმიერლექცია/პრაქტიკულების 
თემატურიშემოწმება 

სისტემატიურად მიმდინარეობდა შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ 
მოდულურ პროგრამებზე სასწავლო პროცესზე დაკვირვება კალენდარული 
გეგმის მიხედვით. მასწავლებელების გამოკითხვა,ანალიზი  და ანალიზის 
საფუძველზე  რეკომენდაციების მიცემა. გარე მხარდაჭერისთვის ანგარიშის 
ჩაბარება და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინება. 

2 მონიტორინგის შედეგების გაანალიზება დაშემდგომი 
აქტივობებისდაგეგმვა 

მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ მიმდინარეობდა სწავლის შედეგების  
შეფასებების განხილვა,სტუდენტთა პორტფოლიების გადახედვა და 
რეკომენდაციების მიცემა . 

 



3 მოდულური სწავლების შედეგების 
სისტემისშემდგომისრულყოფა 

კოლეჯის დარგობრივი კათედრების სხდომეზე განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დამტკიცებული ჩარჩო დოკუმენტის 
საფუძველზე მიმდინარეობდა  კოლეჯის  ავტორიზებულ პროგრამებზე 
მოდიფიცირება, ასევე  ახალი პროფესიული პროგრამების დამატების მიზნით    
მოხდა  პროგრამების შესაბამისობაში მოყვანა ჩარჩო დოკუმენტთან ( 
პროგრამის, მოდულების  სასწავლო გეგმის, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის, 
ადმიანური და  სასწავლო რესურსის,  საწარმოებთან დადებული 
ხელშეკრულბებით) 

4 მოკლევადიანიპროგრამებისსრულყოფა მოკლევადიანი პროგრამების სრულყოფა ცვლილებების შეტანა 
ხორციელდებოდა ძირითადად სამინისტროს მიერ პროექტებზე მომუშავე 
ჯგუფის რეკომენდაციების და მითითებების საფუძველზე. 

5 წარჩინებული მასწავლებლების გამოვლენა- 
დაჯილდოვება 

მიმდინარე პროექტის ფარგლებში სკოლების მიერ დაჯილდოვდნენ 
მასწავლებლები: ნათელა კუნკულაძე, გიორგი კოსტანიშვილი. 

- რადგანაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ 
მიმდინარეობს მუშაობა მასწავლებლის შეფასების კრიტერიუმებზე,  
შემდგომში მოხდება  წარმატებული მასწავლებელების გამოვლენა 
წახალისება. 



6 მასწავლებელთა გადამზადება  სისტემატიურად მიმდინარეობდა მასწავლებელების პროფესიული უნარ 
ჩვევეის  გაუმჯობესების კუთხით 2018 წლის განმავლობაში ტრენინგები. 9 
მიმართულებით სხვადასხვა სახის გადასამზადებელი კურსები გაიარა 47-
მასწავლებელმა, ასევე სხვადასხვა სახის ტრენინგები გაიარეს მენეჯმენტში 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა.  

7 სამუშაოზე დაფუძნებლი სწავლების გაუმჯობესება და პროგრამის 
დამატება 

კოლეჯში 2018 წელს  ავტორიზებული 7 პროგრამიდან  2 არის დუალური: 
ხორცისა და ხორცპროდუქტების გადამუშავება და საავტომოპბილო 
გზების მშენებლობა. წარმატებით მიმდინარეობს ასევე მეფუტკრეობის 
დუალური პროგრამა, რადგან ორივე მხარე აცნობიერებს( დამსაქმებლები 
და სტუდენტები) ურთიერთ ხელსაყრელ პირობებს აღნიშნულლი 
მიდგომით პროგრამის განხორციელებაძე დღითი - დღე იზრდება 
ინტერესი. იგივე მიდგომით ვგეგმავთ სასტუმრო  საქმისა და 
მეთევზეობაში პროგრამის განხორციელება, რაზედაც უკვე მიმდინარეობს 
კონსულტაციები და მოლაპარაკებები დამსაქმებლებთნ. 

 



1 ახალი სახელოსნო კომპლექსისი მშენებლობა, რომელშიც შევა:  
მზარეულის, კონდიტერის, სარესტორნო საქმისმწარმოებლის, 
დურგალის, შემდუღებლის, ზეინკალის, ავტომობილის 
შემკეთებლის, აგრარული ტექნიკის მექანიკოსის, ხილ-ბოსტნის 
გადამამუშავებლის, მცენარეთა დამამზადებლის,  სამშენებლო 
სპეციალობების სახელოსნოები და სპორტული დარბაზი; 

აღნიშნული სახელოსნოების მშენებლობაზე  სამინისტროს მიერ გაცემულია 
თანხმობა და ინფრასტრუქტურის სააგენტოში უვე მიმდინარეობს 
პროექტების მომზადება, რაშიც ჩართულები ვართ  სპეციალისტებთან 
ერთად საჭიროებიბისა და სპეციფიკაციების განსაზღვრის მიზნით. 

2  სასწავლო კორპუსისა დასასწავლოსახელოსნოების 
რეაბილიტაციისპროექტისდასრულება 

სასწალო კორპუსში მიმდინარე სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
დასრულებულია და შენობა მუშაობს სრული დატვირთვით. 

3 კოლეჯის სტუდენტებისათვის საერთო საცხოვრებლის 
აშენება(მინიმუმ 50 სტუდენტზე); 

მოლაპარაკება მიმდინარეობს  შესაბამის სამსახურებთან ( სამინისტო, 
მერია, ინფრასტრუქტურის სააგენტო) საერთო საცხოვრებლის 
მშენებლობასთან დაკავშირებით . 

4 ქალაქის მერიასთან თანამშრომლობით  სპორტული მოედნის 
მოწყობა კოლეჯის კუთვნილ ტერიტორიაზე; 

ქალაქის მერიასთან მიმდინარეობს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 
მოლაპარაკება. 

5 სასწავლო ლიტერატურით ბიბლიოთეკის მუდმივი 
განახლება 

2018 წელს სასწავლებლის წიგნადი ფონდი შეივსო 141 
ერთეული სასწავლო სახელმძღვანელოთი, რომელიც 
დამუშავებულია ტექნიკურად და გატარებულია წიგნობრივი 
ფონდის საინვენტარო წიგნში. 

 

1 კოლეჯში სტუდენტთა აქტიური კლუბების ჩამოყალიბება, ვორდვიჟენთან პარტნიორობით იგეგმება სტუდენტთა აქტიური კლუბების 
ჩამოყალიბება, დასაქმებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების 
მიზნით. 18 წლის ზემოთ. 



2 აქტიურისტუდენტებისგამოვლენა-წახალისება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ახლი მოდელის შესრულებისა და 
პროფესიული ორიენტაციის კუსრის პილოტირებისათვის და სკოლის 
მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების ქვეპროგრამის 
ფარგლებში 2 წარჩინებული კურსდამთავრებული ჩაერთო: დავით 
მსხვილიძე (ელექტროობის სპეციალობა) და ნიკა ნებაძე (დურგალი)  

3 სტუდენტებისათვისსპორული და     კულტურული ღონისძიებების 
მომზადება-ჩატარებისორგანიზება 

1.ჩატარდა სპორტული შეჯიბრი ავტომობილის ზეინკალის და ხის 
მხატვრული დამუშავების სპეციალობების სტუდენტებს შორის. 
2. სტილისტებსა და სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის სტუდენტთა 
საჩვენებელი საღამო. 

4 წარჩინებული სტუდენტებისათვისრეკომენდაციის გაწევა 
საუკეთესოპარტნიორ(დამსაქმებელ) ორგანიზაციებთან 

დამსაქმებლებთან რეკომენდაცია გაეწიათ: სტილისტის, მზარეულის, ვეტ. 
მომსახურების სპეციალობის, სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 
კურსდამთავრებულებს.  

5 მშობლების,  სტუდენტების,  კურსდამთავრებულების, 
დასაქმებულებისდადამსაქმებლებისგამოკითხვა 

1. კურსდამთავრებულთ კმაყოფილოების კვლევა 
2. კურსდამთავრებულთა დასაქმების მონაცემების შეგროვება 6თვისა და 1 

წლის შემდეგ 
3. დამსაქმებლების გამოკითხვა კვების ობიექტებზე მისაღები 

კონტიგენტის,  კვალიფიკაციის ამაღლების მსურველთა რაოდენობის 
განსაზღვრა 

6 გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და შემდგომი 
აქტივობებისდაგეგმვა 

მომზადდა კმაყოფილების კვლევის შეჯამება და მომზადდა კვების 
ობიექტებზე გამოკითხვის შედეგების დიაგრამა 

 



1 სასწავლო/საწარმოოპრაქტიკის ადგილებისგაზრდის მიზნით 
ახალი პერტნიორი ორგანიზაციების მოძიება 
დამათთანმემორანდუმებისგაფორმება 

2018 წელს მოძიებული იქნა 20 პარტნიორი ორგანიზაცია და გაფორმდა 
მათთან მემორანდუმი 

2 სკოლებში კოლეჯის  საქმიანობის რეკლამირების 
მიზნითპრეზენტაციებისადა ღია კარისდღეების მოწყობა 

ჩატარდა ვიზიტი სკოლებში, მოსწავლეებს მიეწოდა ინფორმაცია 
პროფესიული განათლების მნიშვნელობასა და შესაძლებლობების 
შესახებ, ჩატარდა პრეზენტაციები. 

3 სკოლის დირექტორებისა        და        მოსწალეების 
ექსკურსიების ორგანიზება და  პრეზენტაციებისა 
მოწყობაკოლეჯში 

ჩატარდა ექსკურსიები ქ. ახალციხის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების დირექტორების, პედაგოგებისა და 
მოსწავლეებისათვის. მოეწყო პრეზენტაციები კოლეჯში. 

4 კონსულტაციების ორგანიზება სტუდენტებთან 
სამუშაოსძებნისადათვითპრეზენტაციისსაკითხებში 

კვირაში ერთი დღე ეთმობოდა სტუდენტებს დასაქმების უნარჩვევების 
განვითარებისათვის: რეზიუმე, მზადება, გასაუბრება-წარდგენა, 
ვაკანსიების მიწოდება,  მოძიების გზებისა და საშუალებების გაცნობა. 

5 პერსონალის და მიმართულების ხელმძღვანელების ლექციებსა 
და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე ურთიერთდასწრების 
ორგანიზება, სხდომაზე შედეგების განხილვა, ანალიზი, 
სათანადო დასკვნების გაკეთება; 

 ადამიანური რესურსის  შვსების მიზნით IT მიმართულებით მოხდა 
დაკვირვება- შერჩევა სტუდენტების და მსმენელების, რომლებიც 
მიმაგრებულნი იქნენ გამოცდილ პედაგოგებზე,რის შედეგადაც მოხდა 
ერთი კანდიდატის დანიშვნა IT პედაგოგად,   ხოლო მეორე კანდიდატზე 
მიმდინარეობს დაკვირვება.  შერჩევით მოხდა სასწავლო პროცესებზე 
დასწრება- დაკვირვება  კოორდინარორის მიერ(მეფუტკრის პედაგოგის) 

 

 

 სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ოპიზარი“   დირექტორი -                                    ბელა ავალიშვილი 


