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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.  გია ტარიელაძე სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 

მოადგილე 
 

3.  ქეთევან ფანჩულიძე სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის საგანმანათლებლო პროგრამების 

სამმართველოს უფროსი 

4.  ნანი დალაქიშვილი სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და განათლების 

აღიარების სამსახურის სპეციალისტი 
 

5.  ნინო კოპალეიშვილი სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

სტრატეგიული განვითარების სამსახურის საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი  

6.  ლალი ებანოიძე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 

პროფესიული და ინკლუზიური განათლების 

განვითარების დეპარტამენტის უფროსი 

7.  დიმიტრი მოლაშვილი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო 

პროფესიული და ინკლუზიური განათლების 

განვითარების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი 

8.  ლალი ღოღელიანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშენებლო დეპარტამენტის უფროსი, პროფესიული 

განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე 

9.  ლელა წიფურია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესიული პროგრამების ხელმძღვანელი 
 

10.  კახა ჭელიძე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

ფაკულტეტის დეკანი 
 

11.  დავით აბულაძე საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე 
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12.  რევაზ საყვარელიძე გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში  პროფესიული პროგრამების კოორდინატორი 
 

13.  მადონა გოგობერიშვილი სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი“ ხარისხის მენეჯერი 
 

14.  ხათუნა კალატოზიშვილი შპს - „საქართველოს რკინიგზა“ 

 

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი 

15.  ნინო ძოწენიძე საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი აღმასრულებელი საბჭოს წევრი 
 

16.  ლაშა ბლიაძე საქართველოს გაერთიანებული პროფესიული 

კავშირები 

 

ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე 

17. მალხაზ ასლამაზაშვილი 
 

სსიპ - კაჭრეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ 
 

დირექტორის მოადგილე 

18. ნანა თვალთვაძე სსიპ პროფესიული კოლეჯი „პროფესიონალი“ 

 

დირექტორის მოადგილე 
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ღონისძიებების განხორციელებისა და მონიტორინგის  გეგმა 

შედეგები შემოწმებადი 

ინდიკატორები 

აქტივობები შემოწმების  

საშუალებები 

შესრულების 

თარიღი 

რესურსები 

პროფესიულ 

კვალიფიკაციათა 

ჩარჩო 

ჩამოყალიბებულია 

პროფესიული სტანდარტები 

რეგისტრირებულია საჯარო 

სარგებლობის მონაცემთა 

ბაზაში, ხელმისაწვდომია 

პროფესიული განათლების 

სისტემის 

მომხმარებლებისათვის და 

მონაცემთა ბაზის მართვა 

ხორციელდება 

შემუშავებული წესების 

შესაბამისად 

 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

პროფესიული სტანდარტების 

მონაცემთა ბაზის წარმოების წესის 

პროექტის განხილვა 

 

 

 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

პროფესიული სტანდარტების 

მოქმედი მონაცემთა ბაზის 

მიმოხილვა 

 

 

 

თემატური ჯგუფის სხდომების 

ოქმები  

 

პროფესიული სტანდარტების 

მონაცემთა ბაზის წარმოების 

შემუშავებული წესი 

 

განათლების ხარისხის ვებ-

გვერდზე განთავსებული 

პროფესიული სტანდარტების 

მონაცემთა ბაზა  

 

თემატური ჯგუფის სხდომების 

ოქმები 

 

იანვარი - 

თებერვალი 

 

თებერვალი 

 

 

 

თებერვალი - 

დეკემბერი  

 

 

 

მარტი - 

დეკემბერი 

 

თემატური ჯგუფი 

 

 

ეც 

 

 

 

ეც 

 

 

 

 

თემატური ჯგუფი 

 სახელმწიფო პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების 

(პროფესიული და 

საზოგადოებრივი 

კოლეჯების) 

მასწავლებლები, 

მენეჯერები, საბჭოები და 

პროფესიული განათლების 

სისტემის მომხმარებლები 

ინფორმირებულები არიან 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

სახელმწიფო პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების (პროფესიული 

და საზოგადოებრივი კოლეჯების) 

მასწავლებლები, მენეჯერები, 

საბჭოები და პროფესიული 

განათლების სისტემის 

მომხმარებლების 

ინფორმირებულობის გაზრდის 

მიზნით განსახორციელებელი 

თემატური ჯგუფის სხდომის ოქმი 

 

განსახორციელებელი 

ღონისძიებების დროში გაწერილი 

გეგმა 

 

ელექტრონული საინფორმაციო 

ბროშურები 

 

 

 

იანვარი  

 

იანვარი 

 

 

 

თებერვალი - 

დეკემბერი 

 

 

 

თემატური ჯგუფი 

 

ეც 

 

 

 

ეც 
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პროფესიულ 

კვალიფიკაციათა სისტემაზე 

და პროფესიული 

სატანდარტების მონაცემთა 

ბაზაზე   

 

ღონისძიებების განხილვა 

 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

სახელმწიფო პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების (პროფესიული 

და საზოგადოებრივი კოლეჯების) 

მასწავლებლები, მენეჯერები, 

საბჭოები და პროფესიული 

განათლების სისტემის 

მომხმარებლების 

ინფორმირებულობის გაზრდის 

მიზნით განხორციელებული 

ღონისძიებების შედეგების 

განხილვა 

 

 

 

თემატური ჯგუფის სხდომების 

ოქმები 

 

განხორციელებული 

ღონისძიებების შედეგების 

ანალიზი 

 

 

თებერვალი - 

დეკემბერი 

 

თებერვალი - 

დეკემბერი 

 

 

თემატური ჯგუფი 

 

 

ეც 

პროფესიულ 

კვალიფიკაციათა ჩარჩოს 

განხილვა დასრულებულია 

და ცვლილებები 

შეთანხმებულია  ეროვნულ 

პროფესიულ საბჭოსთან 

 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

ნუსხაში შესატანი ცვლილებების 

პროექტის განხილვა  

თემატური ჯგუფის სხდომის ოქმი 

 

 

ეროვნულ საკვალიფიკაციო 

ჩარჩოს ნუსხაში ასახული 

ცვლილებები 

 

იანვარი - 

დეკემბერი 

 

თებერვალი 

დეკემბერი 

 

 

თემატური ჯგუფი 

 

 

ეც 

პროფესიულ საბჭოსთან 

შეთანხმებულია და 

დამტკიცებულია სულ 

მცირე 15 ახალი 

პროფესიული სტანდარტი  

 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

დასამტკიცებელი პროფესიული 

სტანდარტების პროექტების 

განხილვა 

თემატური ჯგუფის სხდომების 

ოქმები 

 

დამტკიცებული პროფესიული 

სტანდარტები 

იანვარი - 

დეკემბერი 

 

მარტი - 

დეკემბერი 

თემატური ჯგუფი 

 

 

ეც 

 

გაუმჯობესებულია 

პროფესიული 

განათლების დონიდან 

განხორციელებულია 

კვლევა განათლების 

საფეხურებზე გადასვლის 

თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

სტუდენტებისა და პოტენციური 

სტუდენტებისათვის სხვადასხვა 

თემატური ჯგუფის სხდომის ოქმი 

 

კვლევის მეთოდოლოგია და 

თებერვალი 

 

თებერვალი 

თემატური ჯგუფი 

 

ეც 
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სხვა 

საგანმანათლებლო 

დონეებზე გადასვლა 

შესაძლებლობების 

შესწავლის მიზნით   

 

საგანმანათლებლო საფეხურზე 

გადასვლის შესაძლებლობების 

შესწვლის მიზნით 

განსახორციელებელი კვლევის 

მეთოდოლოგიისა და 

ინსტრუმენტების განხილვა 

 

 თემატური ჯგუფის სხდომაზე 

სტუდენტებისა და პოტენციური 

სტუდენტებისათვის სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო საფეხურზე 

გადასვლის შესაძლებლობების 

შესწვლის მიზნით 

განხორციელებული კვლევის 

შედეგების განხილვა 

 

ინსტრუმენტები 

 

 

 

 

 

 

თემატური ჯგუფის სხდომის ოქმი 

 

კვლევის შედეგები 

 

 

 

 

 

 

 

მარტი 

 

მარტი 

 

 

 

 

 

 

 

თემატური ჯგუფი 

 

ეც 

სახელმწიფო პროფესიულ 

და საზოგადოებრივ 

კოლეჯებს მონაწილეობა 

აქვთ მიღებული 

ტრენინგებში 

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 

ეროვნულ პროფესიულ 

საბჭოს წვლილი შეაქვს 

თემატურ ჯგუფს წვლილი 

შეაქვს პროფესიული 

თემატური ჯგუფის 2012 წლის 

ანგარიშის განხილვა 

თემატური ჯგუფის სხდომის 

ოქმები 

იანვარი - 

დეკემბერი 

თემატური ჯგუფი 
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პროფესიული 

განათლების სექტორის 

განვითარებაში 

განათლების რეფორმაში 

შესაბამისი სამუშაო გეგმის 

მიხედვით 

 

 

 

 

 

 

 

 

თემატური ჯგუფის ჯგუფის 

სხდომაზე 2013 წლის სამოქმედო 

გეგმის, შემუშავება, განხილვა და 

დამტკიცება 

 

 

 

 

თემატური ჯგუფის 2012 წლის 

სამოქმედო გეგმა 

 

თემატური ჯგუფის 2012 წლის 

ანგარიში 

 

 

თემატური ჯგუფის  2013 წლის 

სამოქმედო გეგმა 

 

 

 

წინადადებები და შეთავაზებები 

 

 

იანვარი  

 

 

დეკემბერი 

 

 

 

დეკემბერი 

 

 

 

 

იანვარი - 

დეკემბერი 

 

 

თემატური ჯგუფი 

 

 

თემატური ჯგუფი 

 

 

 

თემატური ჯგუფი 

ეც, გმს, ეპს 

 

 

 

თემატური ჯგუფი 

ეც, გმს, ეპს 

 

 

 

დაწყების თარიღი:       01.01.2012 

დასრულების თარიღი:    31.12.2012 
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თემატური ჯგუფის - „პროფესიულ კვალიფიკაციათა სისტემა“ -  2012 წლის  დროში გაწერილი ღონისძიებების გეგმა 
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თემატური ჯგუფის სხდომაზე  პროფესიული სტანდარტების მონაცემთა ბაზის წარმოების  წესის 

პროექტის განხილვა 

            

თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიული სტანდარტების პროექტების განხილვა              

თემატური ჯგუფის სხდომაზე  პროფესიული სტანდარტების მონაცემთა ბაზის მიმოხილვა             

თემატური ჯგუფის სხდომაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი 

დაწესებულებებისა და მომხმარებლების პროფესიული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და პროფესიული 

სტანდარტების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით განსახორციელებელი ღონიძიებებისა და 

შედეგების განხილვა  

            

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 გადასვლის შესაძლებლობების შესწვლის მიზნით განხორციელებული 

კვლევის შედეგების განხილვა 
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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 სხდომაზე ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს  ნუსხაში ცვლილებების პროექტის 

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              
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