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თარიღი ადგილი დასაწყისი Dდასასრული 

26 იანვარი,2012  განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

16:00 17:00 

 

 

Dდღის წესრიგი 

1. დღის წესრიგის განხილვა 

 

2. წინა სხდომის  ოქმის 

დამტკიცება 

 

3.  ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში -  თემატური ჯგუფის  2012 წლის სამოქმედო გეგმის 

საბოლოო ვარიანტის შეთანხმება 

 

4. სახელმწიფო პროფესიული და  საზოგადოებრივი კოლეჯების მენეჯერებისა და შიდა 

შემფასებლებისათვის ხარისხის მართვაზე ჩასატარებელი ტრენინგის პროგრამის განხილვა 

5. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების შესაძლებლობების  შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით 

განსახორციელებელი ღონიძიებების გეგმის განხილვა 
 

მონაწილეები 

 

სახელი, გვარი დაწესებულება, თანამდებობა ელექტრონული ფოსტა, 

ტელეფონი 

სტატუსი 

მარინა ჟვანია სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული  

ცენტრი/საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის 

უფროსი 

marina.zhvania@eqe.ge 

577 27 88 41 

წევრი 

კოტე ჩოკორაია სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი,  ავტორიზაციის  

სამმართველოს  უფროსი 

kote.chokoraia@eqe.ge 

 

577 27 88 83 

წევრი 

ლალი 

შაიშმელაშვილი 

სსიპ-განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული  

ცენტრი/საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის 

Lali.shaishmelashvili@eqe.ge 

 

577 27 88 49 

წევრი  

mailto:marina.zhvania@eqe.ge
mailto:kote.chokoraia@eqe.ge
mailto:Lali.shaishmelashvili@eqe.ge
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უფროსის მოადგილე 

ქეთევან ფანჩულიძე   

 

სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრის საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების  სამსახურის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების სამმართველოს 

უფროსი 

k.panchulidze@eqe.ge 

 

577 27 88 43 

მონაწილე 

ნანი დალაქიშვილი სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი/საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის 

სპეციალისტი 

nani.dalakishvili@eqe.ge 

 
577 17 55 77 

 

წევრი 

ლალი ღოღელიანი საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

დეპარტამენტის უფროსი, 

პროფესიული განვითარების 

ცენტრის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი 

lali_gtu@gtu.ge 

 
599 70 44 99 

 

 

წევრი 

ანა მჭედლიშვილი საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო,  

პროფესიული და 

ინკლუზიური განათლების 

განვითარების დეპარტამენტის 

მთავარი სპეციალისტი 

a.mchedlishvili@mes.gov.ge 

 

 
577 15 33 05 

 

წევრი 

გვანცა ტაბატაძე საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო,  

პროფესიული და 

ინკლუზიური განათლების 

განვითარების დეპარტამენტის 

უფროსი სპეციალისტი 

gtabatadze@mes.gov.ge 

 

 
577 15 33 95 

 

მონაწილე 

მაკა კორძაძე  სსიპ- განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი/საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის 

სპეციალისტი 

Maka.kordzadze@eqe.ge 

577 27 88 21 

წევრი 

მაია ჩიხლაძე  საზოგადოებრივი კოლეჯი 

”პანაცეა”/დირექტორის 

მოადგილე 

chikhladzemaia@yahoo.com 

577747444 
წევრი 

 

ნანა ნამგალაძე 

სსიპ პროფესიული კოლეჯი 

”პროფესიონალი”/ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და 

სასწავლო პროგრამების 

sershot@rumbler.ru 

577 95 95 92 

მონაწილე 

mailto:k.panchulidze@eqe.ge
mailto:nani.dalakishvili@eqe.ge
mailto:lali_gtu@gtu.ge
mailto:a.mchedlishvili@mes.gov.ge
mailto:gtabatadze@mes.gov.ge
mailto:Maka.kordzadze@eqe.ge
mailto:chikhladzemaia@yahoo.com
mailto:sershot@rumbler.ru
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მენეჯერი 

თეა კვინტრაძე მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი/დირექტორის 

მოადგილე 

tkwintradze@tpdc.ge 

577 40 46 51 
წევრი 

ნინო ჟვანია  სსიპ ილიას უნივერსიტეტის 

ხარისხის სამსახურის უფროსი 

Nino,zhvania@iliauni.edu.ge 

577 55 64 88 

წევრი 

ნუგზარ  

ჭინჭარაული  

საქართველოს საჯარო 

მოსამსახურეთა პროფესიული 

კავშირის თავმჯდომარე  

Chicharauli@pstug.ge 

577 15 80 10 

წევრი 

მათე ტაკიძე თბილისის ტურიზმის 

პროფესიული კოლეჯი 

„იკაროსი“, დირექტორი 

takidze@rambler.ru 

 
577768866 

 

 

წევრი 

mailto:tkwintradze@tpdc.ge
mailto:Nino_zhvania@iliauni.edu.ge
mailto:Chicharauli@pstug.ge
mailto:takidze@rambler.ru
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შედეგები/კომენტარები/წინადადებები 

1. დღის წესრიგის განხილვა 

 

დასკვნები და ქმედებები: 

დამტკიცდეს სხდომის დღის წესრიგი დამატებების გარეშე 

 

2. წინა სხდომის ოქმის (ოქმი №10.  14.12.2011)  დამტკიცება  

 

დასკვნები და ქმედებები: 

დამტკიცდეს წინა სხდომის ოქმი - ოქმი თან  ერთვის 

3. ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში თემატური ჯგუფის  2012 წლის სამოქმედო 

გეგმის  საბოლოო ვარიანტის შეთანხმება. 

რეზიუმე: 

მარინა ჟვანიამ  წარმოადგინა თემატური   ჯგუფის  -  ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში   

- 2012 წლის სამოქმედო გეგმის  პროექტის საბოლოო ვარიანტი და აღნიშნა, რომ გეგმაში 

შედეგებით, შემოწმებადი ინდიკატორებით, აქტივობებით  და  შესრულების  რესურსებით  

ასახულია ყველა ის საკითხი, რაზეც შეთანხმება იქნა მიღწეული წინა სხდომაზე . გეგმაში 

წარმოდგენილი საკითხები ხელს შუწყობს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განმახორციელებელ დაწესებულებებში ხარისხის მართვის მექანიზმების დანერგვა/განვითარებას  

და ზოგადად, პროფესიული განათლების  ხარისხის ამაღლებას  საქართველოში, ასევე ამ 

საკითხების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდას პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების  

განმახორციელებელი  დაწესებულებებისათვის (დანართი 1). 

შენიშვნები: 

 მონაწილეებმა ( ლალი ღოღელიანი, თეა კვინტრაძე, ნინო ჟვანია,  ქეთევან ფანჩულიძე, ნანი 

დალაქიშვილი) გამოთქვეს მოსაზრებები, რომ სამოქმედო გეგმაში სრულადაა ასახული ყველა 

საკითხი, რაზეც საუბარი იყო წინა სხდომაზე და მიაჩნიათ, რომ თემატური ჯგუფის  საქმიანობა 

წარმოდგენილი აქტივობების განხორციელების შედეგად შედეგიანი იქნება და ეს აქტივობები ხელს 

შეუწყობს პროფესიული განათლების  ხარისხის გაუმჯობესებას. 

 

დასკვნები და ქმედებები: 

 მოწონებულ იქნას ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში  თემატური ჯგუფის  

სამოქმედო გეგმის წარმოდგენილი ვარიანტი; 
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 სამოქმედო გეგმა გადაეგზავნოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნულ 

პროფესიულ საბჭოზე დასამტკიცებლად (სამოქმედო გეგმა დანართის სახით ოქმს თან 

ერთვის) 
 

4. სახელმწიფო პროფესიული და საზოგადოებრივი კოლეჯების მენეჯერებისა და შიდა 

შემფასებლებისათვის ხარისხის მართვაზე ჩასატარებელი ტრენინგის პროგრამის განხილვა. 

 

რეზიუმე: 

ლალი  შაიშმელაშვილმა    დამსწრეებს გააცნო ინფორმაცია იმის თაობაზე,  რომ  სსიპ განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2011 წლის თებერვალში   საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი პროფესიული და საზოგადოებრივი კოლეჯების დირექტორებისა და ხარისხის 

მენეჯერებისთვის  გეგმავს 2 დღიან ტრენინგს თემაზე: ”ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში”.  

მან გაამახვილა ყურადღება ტრენინგის  მიზანზე, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს: 

 მონაწილეების ინფორმირება  პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმების, ხარისხის შეფასების მეთოდებისა და ინსტრუმენტების  

შესახებ; 

 ინტერაქცია   პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შიდა შეფასების 

განხორციელების პროცედურების თაობაზე   

 მისიაზე ორიენტირებული სტრატეგიული გეგმისა და სამოქმედო გეგმის  სტრუქტურისა და 

შინაარსის გაცნობა. ; 

ტრენინგის  შედეგად მონაწილეები შეძლებენ : მისიაზე ორიენტირებული სტრატეგიული გეგმისა 

და სამოქმედო გეგმის შედგენას, თვითშფასების პროცესის მართვას და ანგარიშის მომზადებას, 

ხარისხის მართვის მექანიზმების შერჩევასა და ეფექტურ გამოყენებას, პრაქტიკული სავარჯიშოების 

მეშვეობით გაიღრმავებენ ცოდნას. 

ტრენინგზე განიხილება შემდეგი საკითხები:  

 ხარხისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ განათლებაში: 

 გარე შეფასება; სამართლებრივი ჩარჩო, სტანდარტების, პროცედურა; 

 თვითშფასება: ციკლი ”დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე” 

 დაგეგმვა - მისიაზე ორიენტირებული სტრატეგიული გეგმა, სამოქმედო გეგმა, 

გუნდის ერთიანი ხედვა და გაზიარებული მოზნები, დაგეგმვის მექანიზმები; 

 თვითშეფასების განხორციელების პროცესი; 

 ხარისხის შეფასების მეთოდები და ინსტრუმენტები; 
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 თვითშეფასების ანგარიში, განვითარების გეგმა; 

 თვითშეფასების პრაქტიკული მაგალითები (ილიას უნივერსიტეტი, ბათუმის 

საზღვაო აკადემია) 
ტრენინგის   მონაწილეები არიან: სსიპ პროფესიული და საზოგადოებრივი კოლეჯების 

წარმომადგენლები დირექტორები და ხარისხის მენეჯერები, განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსა და  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები. 

ტრენინგს გაუძღვებიან განათლების ხარისხის განვითარების  ეროვნული ცენტრის 

თანამშრომლები.  

შენიშვნები: 

მოსაზრებები გამოთქვეს: მარინა ჟვანიამ, ლალი ღოღელიანმა, ქეთევან ფანჩულიძემ, ნინო ჟვანიამ, 

ნუგზარ ჭინჭარაულმა, რომელთა აზრით ტრენინგის პროგრამა მოიცავს იმ საკითხებს, რომლითაც 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები გაეცნობიან ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექზნიზმებს, მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს, სრულყოფილად დაეუფლებიან 

თვითშეფასების ანგარიშის შევსებას,  მისიაზე ორიენტირებული სტრატეგიული გეგმის შედგენას 

და სავარაუდოდ,  ჩატარებული ტრენინგი ბევრ სასარგებლო პრაქტიკულ ცოდნას მისცემს 

მონაწილეებს..  

დასკვნები და მოქმედებები: 

1. წარმოდგენილი თემატიკის საფუძველზე მომზადდეს  ტრენინგის პროგრამა  და განრიგი 
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5. ზოგადსაგანმანათლებლო  დაწესებულებების მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების  განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის 

მიზნით განსახორციელებელი ღონიძიებების გეგმის განხილვა 
 

მარინა ჟვანიამ წარმოადგინა ზოგადსაგანმანათლებლო  დაწესებულებების მიერ პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების  განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ ინფორმირებულობის 

გაზრდის მიზნით განსახორციელებელი ღონიძიებების გეგმის პროექტი, რომელშიც  ძირითადი 

აქცენტი გაკეთებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შესაძლებლობის სესახებ ელექტრონული 

ბროშურების მომზადება/დაგზავნაზე, დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან საინფორმაციო 

შეხვედრები, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელების წარმატებული მაგალითების განზოგადება და ელექტრონულ 

ბროშურებში ასახვა.   

(დანართი 2).  

შენიშვნები: 

ნუგზარ ჭინჭარაული - მიგვაჩნია, რომ ელექტრონული ბროშურების  მომზადება და დაგზავნა 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის ინფორმირებულობის თვალსაზრისით მეტად 

მნიშვნელოვანია, ასევე კარგ შედეგს გამოიღებს საინფორმაციო შეხვედრები და წარმატებული 

მაგალითების განზოგადება. თუ დაინერგება რეიტინგების სისტემა, მოტივაციისთვის ძალიან 

სასარგებლო იქნება. 

მათე ტაკიძე - შეიძლება პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებმაც მივიღოთ მონაწილეობა 

საინფორმაციო შეხვედრებში. 

თეა კვინტრაძე - კარგი იქნება, თუ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის 

ინფორმაციებიც შევა ამ ბროშურებში. 

დასკვნები და მოქმედებები: 

მოწონებულ იქნას ზოგადსაგანმანათლებლო  დაწესებულებების მიერ პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების  განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ ინფორმირებულობის 

გაზრდის მიზნით განსახორციელებელი ღონიძიებების გეგმის პროექტი და საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და განათლების აღიარების სამსახურის დაევალოს ამ გეგმის განხორციელების 

მონიტორინგი (დანართი ოქმს თან ერთვის).   
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დანართი 1 

 

 

თემატური ჯგუფი - ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში 

2012 წლის სამოქმედო გეგმა   

 

 

 

 

 

შემუშავებულია: თემატური ჯგუფის - „ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში“ -მიერ 

დამტკიცებულია: ეროვნული პროფესიული საბჭოს მიერ 

 

 

 

თბილისი, --- იანვარი, 2012 წელი.



თემატური ჯგუფი - ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში 

2012 წლის სამოქმედო გეგმა 
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აბრევიატურა 

ეც განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

გმს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

ეპს ეროვნული პროფესიული საბჭო 

  



თემატური ჯგუფი - ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში 

2012 წლის სამოქმედო გეგმა 
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მოკლე მიმოხილვა 

სათაური თემატური ჯგუფის - „ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში“ 

2012 წლის სამოქმედო გეგმა  

განმახორციელებელი ერთეული განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი  

თემატური ჯგუფი - „ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში“ 

პარტნიორები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული პროფესიული საბჭო, პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები, პროფესიული კავშირები 

და ასოციაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები 

დაფინანსება  სახელმწიფო ბიუჯეტი  

ზოგადი მიზანი/მიზნები პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

სპეციფიური მიზანი/მიზნები   ხარისხის მართვის თემატური ჯგუფის საქმიანობის  ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობა 

VET SPSP პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი 

პერიოდი 01.01.2012 - 31.12.2012 

 

 



თემატური ჯგუფი - ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში 

2012 წლის სამოქმედო გეგმა 
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თემატური ჯგუფის შემადგენლობა 

№ სახელი, გვარი ორგანიზაცია თანამდებობა 

1.  მარინა ჟვანია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული  

ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის უფროსი 

2.  ლალი 

შაიშმელაშვილი 

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული  

ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის უფროსის მოადგილე 

3.  ნანი დალაქიშვილი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის სპეციალისტი 

4.  მაკა კორძაძე სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის სპეციალისტი 

5.  ნინო კოპალეიშვილი  სსიპ - განათლების ხარის ხის განვითარების ეროვნული  

ცენტრი 

სტრატეგიული განვითარების სამსახურის საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი 

6.  კოტე ჩოკორაია სსიპ -  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სამსახურის 

ავტორიზაციის სამმართველოს  უფროსი 

7.  თეა კვინტრაძე სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

დირექტორის მოადგილე 
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8.  ლალი ებანოიძე განათლებისა და მეცნიერების სამინიტრო პროფესიული და ინკლუზიური განათლების 

განვითარების დეპარტამენტის უფროსი 

9.  ანა მჭედლიშვილი განათლებისა და მეცნიერების სამინიტრო პროფესიული და ინკლუზიური განათლების 

განვითარების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 

10.  ანი ქიტიაშვილი  ETF    ეროვნული კოორდინატორი 

11.  მაია ჩიხლაძე  შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ”პანაცეა” დირექტორის მოადგილე 

12.  ლალი ღოღელიანი სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშენებლო დეპარტამენტის უფროსი, პროფესიული 

განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე 

13.  მათე ტაკიძე სსიპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“ დირექტორი 

14.  ნონა ღუდუშაური სსიპ პროფესიული კოლეჯი „პროფესიონალი“ დირექტორი 

15.  გაიანე სიმონია სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

სამედიცინო განათლების კვლევებისა და სტრატეგიული  

განვითარების ცენტრის ხელძღვანელი 

16.  ნინო ჟვანია სსიპ ილიას უნივერსიტეტი ხარისხის სამსახურის უფროსი 

17.  აბდულ კახიძე სსიპ ბათუმის საზღვაო აკადემია ხარისხის სამსახურის უფროსი 

18.  ნუგზარ ჭინჭარაული საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული 

კავშირი 

თავმჯდომარე 
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19.  თამარ ვეფხვაძე სსიპ შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს  

უნივერსიტეტი 

ხარისხის სამსახურის უფროსი 

 

ღონისძიებების განხორციელებისა და მონიტორინგის გეგმა 

შედეგები შემოწმებადი 

ინდიკატორები  

აქტივობები შემოწმების  

საშუალებები 

შესრულების 

თარიღი 

რესურსები  

პროფესიული 

კოლეჯების 

მენეჯმენტი 

გაუმჯობესებულია 

 

 სახელმწიფო 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 100%-

ში  მენეჯერებსა და შიდა 

შემფასებლებს გავლილი 

აქვთ ტრენინგი ხარისხის 

მართვაში   

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

სახელმწიფო პროფესიული და 

საზოგადოებრივი კოლეჯების 

მენეჯერებისა და შიდა 

შემფასებლებისათვის  ხარისხის 

მართვაზე ჩასატარებელი ტრენინგის 

პროგრამის განხილვა  

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

სახელმწიფო პროფესიული და 

საზოგადოებრივი კოლეჯების 

მენეჯერებისა და შიდა 

შემფასებლებისათვის  ხარისხის 

მართვაზე ჩატარებული  ტრენინგების   

შედეგების განხილვა  

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი  

 

ტრენინგის პროგრამა 

 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი ტრენინგის ანგარიში 

იანვარი 

 

 

იანვარი  

 

მარტი 

თემატური 

ჯგუფი 

 

ეც 

 

თემატური 

ჯგუფი 
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სახელმწიფო 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 100% 

მონაწილეობს 

თვითშეფსებაში 

თემატური ჯგუფის შეხვედრაზე 

დაწესებულებების მიერ 

წარმოდგენილი  თვითშეფასების 

ანგარიშების შეფასება/ ანალიზის 

შედეგების განხილვა  

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი  

სსიპ განათლებისა ხარისხის 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მიერ 

განხორციელებული 

თვითშეფასების ანგარიშების 

შეფასება/ანალიზის შედეგების 

დოკუმენტი  

აგვისტო  

 

აგვისტო 

თემატური 

ჯგუფი 

ეც 

სახელმწიფო 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 100 % -

ში შემოღებულია 

ხარისხის მართვის ახალი, 

ერთიანი პროცედურები. 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში ხარისხის მართვის 

პროცედურების შესასწავლი 

კითხვარის განხილვა  

 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე  

პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების მიერ 

წარმოდგენილი შევსებული 

კითხვარების ანალიზის შედეგების 

განხილვა  

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში ხარისხის მართვის 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი  

პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში ხარისხის 

მართვის პროცედურების 

შესასწავლი კითხვარი 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი 

კითხვარების ანალიზის  

შედეგების დოკუმენტი  

 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი 

თებერვალი 

  

თებერვალი  

 

მაისი 

 

მაისი 

 

სექტემბერი, 

ოქტომბერი 

თემატური 

ჯგუფი 

პროფესიული 

კოლეჯები 

საზოგადოებრივი 

კოლეჯები 

ეც 
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უზრუნველყოფის რეკომენდაციების 

განხილვა 

 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განმახორციელებელი 

დაწესებულებების ავტორიზაციისა 

და პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაციის 

შედეგების განხილვა 

 

პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში ხარისხის 

მართვის უზრუნველყოფის 

რეკომენდაციები 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმები 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განმახორციელებელი 

დაწესებულებების 

ავტორიზაციისა და პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის შედეგების 

დოკუმენტი 

 

სექტემბერი,

ოქტომბერი 

თებერვალი, 

მაისი, 

აგვისტო, 

ნოემბერი 

თებერვალი, 

მაისი, 

აგვისტო, 

ნოემბერი 

 

 

სწავლა - 

სწავლების 

პირობები 

გაუმჯობესებულია 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავების 

არსებული პოლიტიკა 

განხილულია  

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავების არსებული 

პოლიტიკის განხილვა  

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი  

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავების 

არსებული პოლიტიკის 

განხილვის დოკუმენტი 

მარტი  

 

მარტი 

თემატური 

ჯგუფი 

ეც 
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გაუმჯობესებულია 

პროფესიული 

განათლების 

დონიდან სხვა 

საგანმანათლებლო 

დონეებზე 

გადასვლა 

სახელმწიფო პროფესიულ 

და საზოგადოებრივ 

კოლეჯებს გავლილი აქვს 

ტრენინგი 

არაფორმალური 

განათლების აღიარებაზე    

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისათვის 

არაფორმალური განათლების 

აღიარებაზე ჩასატარებელი 

ტრენინგის პროგრამის განხილვა  

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისათვის 

არაფორმალური განათლების 

აღიარებაზე ჩატარებული ტრენინგის 

შედეგების განხილვა 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი  

ტრენინგის პროგრამა  

 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი  

ტრენინგის ანგარიში 

თებერვალი  

თებერვალი 

 

 

აპრილი 

აპრილი 

თემატური 

ჯგუფი 

ეც 

 

თემატური 

ჯგუფი 

ეც 

განხორციელებულია 

კვლევა პროფესიული 

სტუდენტებისა და 

პოტენციური 

სტუდენტების 

განათლების 

საფეხურებზე გადასვლის 

შესაძლებლობების 

შესახებ 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

სტუდენტებისა და პოტენციური 

სტუდენტებისათვის სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო საფეხურზე 

გადასვლის შესაძლებლობების 

შესწვლის მიზნით 

განსახორციელებელი კვლევის 

მეთოდოლოგიისა და 

ინსტრუმენტების განხილვა 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

სტუდენტებისა და პოტენციური 

სტუდენტებისათვის სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო საფეხურზე 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი  

კვლევის მეთოდოლოგია და 

ინსტრუმენტები  

 

 

 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი 

 თებერვალი 

 

თებერვალი 

 

 

 

მარტი 

 

თემატური 

ჯგუფი 

ეც 

 

 

 

თემატური 

ჯგუფი 
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გადასვლის შესაძლებლობების 

შესწვლის მიზნით 

განხორციელებული კვლევის 

შედეგების განხილვა 

კვლევის შედეგები 

 

მარტი 

 

ეც 

ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 50% 

ინფორმირებულია 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

განხორციელების 

შესაძლებლობებზე  

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელების 

შესაძლებლობების შესახებ  

ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ინფორმირებულობის გაზრდის 

მიზნით განსახორციელებელი 

ღონისძიებების განხილვა 

 თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელების 

შესაძლებლობების შესახებ  

ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

ინფორმირებულობის გაზრდის 

მიზნით განხორციელებული 

ღონისძიებების შედეგების განხილვა  

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმი 

განსახორციელებელი 

ღონისძიებების დროში გაწერილი 

გეგმა 

 

 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმები 

 

განხორციელებული 

ღონისძიებების ანგარიშები 

თებერვალი 

 

თებერვალი 

 

 

 

თებერვალი - 

დეკემბერი 

 

თებერვალი - 

დეკემბერი 

 

თემატური 

ჯგუფი 

ეც 

 

 

 

თემატური 

ჯგუფი 

 

 

ეც 

ეროვნულ 

პროფესიულ 

საბჭოს წვლილი 

ხარისხის მართვის 

თემატურ ჯგუფს 

წვლილი შეაქვს 

 თემატური ჯგუფის 2012 წლის 

ანგარიშის განხილვა 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმები 

იანვარი - 

დეკემბერი 

თემატური 

ჯგუფი 
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შეაქვს 

პროფესიული 

განათლების 

სექტორის 

განვითარებაში 

პროფესიული 

განათლების რეფორმაში 

შესაბამისი სამოქმედო 

გეგმის მიხედვით 

 

თემატური ჯგუფის ჯგუფის 

სხდომაზე 2013 წლის სამოქმედო 

გეგმის განხილვა და დამტკიცება  

თემატური ჯგუფის 2012 წლის 

სამოქმედო გეგმა 

თემატური ჯგუფის  2013 წლის 

სამოქმედო გეგმა 

თემატური ჯგუფის 2012 წლის 

ანგარიში 

წინადადებები და შეთავაზებები 

იანვარი  

 

დეკემბერი 

დეკემბერი 

იანვარი - 

დეკემბერი 

ეც, ეპს, გმც 

 

 

დაწყების თარიღი:       01.01.2012 

დასრულების თარიღი:    31.12.2012 
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თემატური ჯგუფის - „ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში“ -  2012 წლის  დროში გაწერილი ღონისძიებების გეგმა 
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თემატური ჯგუფის სხდომაზე სახელმწიფო პროფესიული და საზოგადოებრივი კოლეჯების მენეჯერებისა 

და შიდა შემფასებლებისათვის  ხარისხის მართვაზე ჩასატარებელი ტრენინგის პროგრამის განხილვა  

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე სახელმწიფო პროფესიული და საზოგადოებრივი კოლეჯების მენეჯერებისა 

და შიდა შემფასებლებისათვის  ხარისხის მართვაზე ჩატარებული  ტრენინგების   შედეგების განხილვა 

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების არსებული 

პოლიტიკის განხილვა  

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის მართვის 

პროცედურების შესასწავლი კითხვარის განხილვა  

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შევსებული 

ხარისხის მართვის პროცედურების შესასწავლი კითხვარების ანალიზის შედეგების განხილვა  

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის არაფორმალური 

განათლების აღიარებაზე ჩასატარებელი ტრენინგის პროგრამის განხილვა  

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის არაფორმალური 

განათლების აღიარებაზე ჩატარებული ტრენინგის შედეგების განხილვა  
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თემატური ჯგუფის სხდომაზე დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი  თვითშეფასების ანგარიშების 

ანალიზის შედეგების განხილვა  

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ ინფორმირებულობის 

გაზრდის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და შედეგების განხილვა 

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის მართვის 

უზრუნველყოფის რეკომენდაციების განხილვა 

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი 

დაწესებულებების ავტორიზაციისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის 

შედეგების განხილვა  

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე სტუდენტებისა და პოტენციური სტუდენტებისათვის სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო საფეხურზე გადასვლის შესაძლებლობების შესწავლის მიზნით განსახორციელებელი 

კვლევის მეთოდოლოგიისა და ინსტრუმენტების განხილვა 

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე სტუდენტებისა და პოტენციური სტუდენტებისათვის სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო საფეხურზე გადასვლის შესაძლებლობების შესწავლის მიზნით განხორციელებული 

კვლევის შედეგების განხილვა 

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 2013 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განხილვა              

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 2013 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცება             

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 2012 წლის ანგარიშის განხილვა              



თემატური ჯგუფი - „პროფესიული კვალიფიკაციების სისტემა“ 

თემატური ჯგუფის სხდომის ოქმი №10 
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დანართი 2 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმირებულობის გაზრდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 

შესაძლებლობების შესახებ   

დროში გაწერილი ღონისძიებების გეგმა 
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ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 

განხორციელების შესაძლებლობის  შესახებ კვარტალური ელექტრონული  საინფორმაციო 

ბროშურის (e-newsletter) მომზადება   

            

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 
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