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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 
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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              
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