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მუხლი 1 

 

შპს ორიენტირში  (შემდგომში დაწესებულება) სასწავლო პროცესის ხარისხის 

გაუმჯობესების უზრუნველყოფისათვის გამოიყენება შიდა და გარე მექანიზმები, 

რომლის მიზანია სწავლების ხარისხის მუდმივი მონიტორინგი, განვითარება და 

სრულყოფა. დასახული მიზნების განხორციელებისათვის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური იყენებს ე.წ. PDCA მიდგომას: 

 

          

          P – Plan - დაგეგმე;  

          D – Do - განახორციელე;  

          C – Check - შეამოწმე;  

          A – Act - განავითარე . 

 

 

P – Plan - დაგეგმე- სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმები, რომლების მიხევითაც  

განისაზღვრება მოკლე და გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივები და მათი 

მიღწევის გზები; 

 

D – Do - განახორციელე- აღწერს იმ პროცესებსა და ქვე-პროცესებს, რომელიც 

სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების მიღწევისთვის განისაზღვრა; 

 

C – Check - შეამოწმე - ამოწმებს სასწავლო პროცესში ჩართული ყველა სტრუქტურული 

ერთეულის მიერ სწავლისა და სწავლების დონის ამაღლების მიზნით შესრულებულ 

სამუშაოს, სასწავლო პროცესში ჩართული ადამიანური რესურსის მუშაობის ხარისხს;   

 

A – Act - განავითარე - მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე სახავს არსებული 

პრობლემების აღმოფხვრის გზებს, ავითარებს ინოვაციურ მიდგომებს 

სტრუქტურული ერთეულების კოორდინირებულ საქმიანობაში და ახორციელებს 

ღონისძიებებს სასწავლო პროცესში ჩართული ადამიანური რესურსის მუშაობის 

ხარისხს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. 

 

მოცემული მიდგომის თანახმად ერთი ფაზის დასრულება ნიშნავს მეორე ფაზის 

დაწყებას და ა.შ. 

ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის მექანიზმების დანერგვა და განხორციელება ხელს 

უწყობს სწავლების განხორციელების მიმდინარე ეტაპის მონიტორინგსა და შემდეგ 

ეტაპზე სწავლების ხარისხის ამაღლების სტრატეგიის განსაზღვრას. 

 

 

 

 

 



 

   მუხლი 2 

1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, შეიმუშავებს პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემას და 

ახორციელებს  ღონისძიებებს სასწავლო პროცესის ხარისხის სისტემატური 

სრულყოფისათვის.  

2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, შეიმუშავებს და დასამტკიცებლად 

წარუდგენს დირექტორს კვლევის მეთოდოლოგიას და შემდეგ კითხვარებს:  

ა.პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი 

ბ.პროფესიული განათლების მასწავლებელთა/პროგრამის ხელმძღვანელთა  

კმაყოფილების კვლევის კითხვარი 

 გ. ადმინისტრაციული პერსონალის  კვლევის კითხვარი 

დ. კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი 

 ე. დამსაქმებლის /პრაქტიკის ობიექტის მიერ საგანმანათლებლო  პროგრამის  შეფასების 

კითხვარი. 

 

      მუხლი 3 

1. დაწესებულებაში სასწავლო პროცესის წარმატებით განხორციელების 

უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროა აღნიშნულ პროცესზე მუდმივი დაკვირვება 

და შესაბამისი მხარდაჭერის ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება.  

2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების 

მიზნით დაწესებულების დირექტორის ბრძანების საფუძველზე იქმნება შიდა 

მხარდაჭერის ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, დაწესებულების ადმინისტრაციის სხვა 

წამომადგენელი/წარმომადგენლები და შესაბამისი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი.  

3. შიდა მხარდაჭერის ჯგუფს ხელმძღვანელობს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი.  

4. შიდა მხარდაჭერის ჯგუფი შეიმუშავებს სამოქმედო გეგმას, რომელსაც 

ბრძანებით ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი.  

5. აღნიშნული სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს: სასწავლო პროცესზე დასწრებას, 

დაკვირვების  კითხვარების  შეგროვებას (შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ 

თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე და შეფასების პროცესზე 

პერიოდული დასწრების დაკვირვების ფურცელი, დანართი N1) და ანალიზს, 

გარე მხარდაჭერის ჯგუფისთვის ანგარიშის მომზადებას. პროფესიული 

საგანმანთლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების შედეგების 

საფუძველზე შიდა მხარდაჭერის ჯგუფი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და 

წარუდგენს დაწესებულების დირექტორს, შემდგომი რეაგირებისათვის. 

6.  შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ განხორციელებული თითოეული აქტივობა 

ფორმდება სხდომის ოქმის სახით, რომელსაც ხელს აწერენ შიდა მხარდაჭერის 

ჯგუფის წევრები. 



7. შიდა მხარდაჭერის ჯგუფი მოქმედებს წინამდებარე დებულების, სასწავლო 

პროცესის მარეგულირებელი წესის, დაწესებულების შინაგანაწესისა და სხვა 

შიდა სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად და პასუხისმგებელია 

დირექტორის წინაშე. 

 

   მუხლი 4 

1. დაწესებულებაში  პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის სრულყოფილად 

და ხარისხიანად განხორციელების  უზრუნველყოფის მიზნით,  დაწესებულებაში 

დანერგილია სასწავლო   პროცესში ჩართული დაინტერესებული მხარეების 

უკუკავშირის მექანიზმი, რაც გულისხმობს პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის, 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის, კურსდამთავრებულების და 

დამსაქმებლების რეგულარულ გამოკითხვას და მიღებული   მონაცემების 

ანალიზს.  

2. პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების მთავარი 

მიზანია გამოავლინოს პროფესიულ საგანმანთლებლო პროგრამებში არსებული 

ხარვეზები და დასახოს მათი აღმოფხვრის გზები.  

3. აღნიშნული პროცესის ეფექტურად განხორციელებას უზრუნველყოფს მასში 

დაწესებულების პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების, პროფესიული 

განათლების მასწავლებლების, ადმინისტრაციის თანანმშრომელთა, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების/ პრაქტიკის ობიექტების და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალური  ჩართულობა. 

 

       მუხლი 5 

 

1. დაწესებულების მისიასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით გამოიყენება 

პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის განხორციელების  შემოწმების 

შემდეგი ფორმები: 

 პროფესიული განათლების მასწავლებლის/პრაქტიკის ხელმძღვანელის 

საქმიანობის შეფასება, რაც ხორციელდება შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ 

თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე და შეფასების პროცესზე პერიოდული 

დასწრებით (დამოკიდებულია მოდულის მიმდინარეობის ხანგრძლივობაზე) და 

დაწესებულების დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული კითხვარის მეშვეობით 

პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების გამოკითხვის გზით. პროფესიულ 

სტუდენტის კმაყოფილების კვლევა ტარდება პერიოდულად და წარმოადგენს ერთ-

ერთ ინსტრუმენტს იმისათვის, რომ შეფასდეს, რამდენად შესაძლებელია  

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახული მიზნების მიღწევა. პროფესიული 

სტუდენტების კმაყოფილების შეფასება მნიშვნელოვანია კოლეჯისთვის, რათა 

მოახდინოს პრობლემების იდენტიფიცირება და  პროფესიულ სტუდენტთა  

 სასწავლო პროცესის და სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება.  

 პროფესიული განათლების მასწავლებლის  მიერ საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო საინფორმაციო ტექნოლოგიების,  

 



საბიბლიოთეკო რესურსების არსებობის და ხელმისაწვდომობის შეფასება (მათ  

შორის ელექტრონული რესურსების, სასწავლო პროცესის მასალებით/ნედლეულით 

უზრუნველყოფა და სხვ). პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 

კმაყოფილების კვლევის მიზანია აგრეთვე მათგან უკუკავშირის მიღება შემდეგ 

საკითხებთან დაკავშირებით: ადმინისტრაციული მხრადაჭერა, სამუშაო 

გარემოსთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა, მათი პროფესიული 

განვითარებისთვის საჭიროებების გამოვლენა, პროფესიულ განვითარებაზე 

ზრუნვა/ინიციატივების მხარდაჭერა, კოლეჯის ინფრასტრუქტურა (სამუშაო და 

დასასვენებელი სივრცე),  რაც ასევე პირდაპირ კავშირშია საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხარისხიანად განხორციელებასთან.     

 ადმინისტრაციული პერსონალის კვლევა  ითვალიწინებს, კოლეჯის მართვის  

პროცესების  ხარისხის  შეფასებას და მისი მიზანია: კოლეჯის შემდგომი 

განვითარებისთვის, პროგრამების განხორციელების ხელშოწყობისათვის, 

სხვადასხვა ინდიკატორით შეაფასოს კოლეჯის მართვის პროცესები; მოახდინოს 

განვითარების შესაძლებლობების იდენტიფიცირება; ასევე, მიიღოს უკუკავშირი 

კოლეჯის ადმინისტრაციცული პერსონალისგან მათი საქმიანობის შესახებ შემდეგ 

საკითხებთან დაკავშირებით: მართვის პროცესებში  ჩართულობა,  

ინფრასტრუქტურა (სამუშაო და დასასვენებელი სივრცე), პერსონალის 

განვითარებაზე ზრუნვა, ინიციატივების მხარდაჭერა და სხვ. 

 კურსდამთავრებულების გამოკითხვა  არის საგანმანათლებლო პროგრამის 

სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების ერთ-ერთი საშუალება. 

კურსდამთავრებულების კმაყოფილების კვლევის მიზანია ასევე, 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის, შრომით ბაზარზე მათი 

კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრა.  აღნიშნული გამოკითხვა, საშუალებას 

აძლევს კოლეჯს დააკვირდეს, თვალყური ადევნოს საკუთარი 

კურსდამთავრებულების პროფესიულ განვითარებას/სტატუსს. 

კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევა წარმოადგენს იმ ცვლილებების 

შეფასების ინსტრუმენტს, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კურსდამთავრებულთა 

ცხოვრებაში სწავლის დასრულების შემდეგ.  

 დამსაქმებლების/პრაქტიკის ობიექტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის 

შეფასება მნიშვნელოვანია, როგორც პროგრამის შემუშავების ეტაპზე, ასევე 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილებების განხორციელების საჭიროების 

ეტაპზე. გამოკითხის ჩატარება გარკვეული პერიოდულობით საჭიროა, რათა 

დადასტურდეს საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების, სწავლის შედეგების და 

სასწავლო გეგმის შესაბამისობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან, ასევე 

პროფესიული სტუდენტის/მსმენელის  პროფესიული უნარების, მისი 

კომპეტენციების შესაბამისობა, დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან. 

2. კითხვარების ანალიზის საფუძველზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რომლებსაც წარუდგენს დაწესებულების 

დირექტორს შემდგომი რეაგირების მიზნით. კვლევის შედეგები და 

რეკომენდაციები ეცნობება დაინტერესებულ მხარეებს. 

 



მუხლი 6  

1. დაწესებულებაში შემუშავებულია კვლევის მეთოდოლოგია, რომელიც წინასწარ 

არის შემუშავებული და გაწერილია კოლეჯის დირექტორის მიერ დამტკიცებულ 

დოკუმენტში ,,შპს ,,ორიენტირში“ კვლევის ჩატარების სახელმძღვანელო“.  

2. სახელმძღვანელოს შინაარსი შედგება  შემდეგი საკითხებისგან:  

 კვლევის მეთოდოლოგია 

  კოლეჯის მიერ დაგეგმილი კვლევის ტიპები 

  კვლევის განხორციელების პროცედურები, პროცესი, პერიოდულობა 

  შედეგების ანალიზი და ანგარიშგება 

 კვლევის შედეგების გავრცელება და ინტეგრაცია. 

3. კვლევის ჩატარების პერიოდულობა და სიხშირე განსხვავდება კვლევის ტიპების 

მიხედვით. 

4. კვლევის ჩატარების  სიხშირე შესაძლებელია განისაზღვროს წინამდებარე  

დოკუმენტში  მითითებული პერიოდულობისგან განსხვავებული სიხშირით, 

საჭიროებიდან გამომდინარე (მაგ. მოდულების დასრულების შემდეგ და ა.შ.). 

5. სახელმძღვანელოს დანართის სახით ახლავს კლვევის კითხვარები.  

6. კვლევის ჩატარებით მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე 

შესაძლებელია განხილულ იქნას კვლევის ინსტრუმენტების-კითხვარების 

გადახედვის საჭიროება და განხორციელდეს მათი მოდიფიკაცია. 

7. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა, კოლეჯის დირექტორთან შეთანხმებით, 

შესაძლებელია დაგეგმოს სხვა ტიპის კვლევები საჭიროებიდან გამომდინარე. 

8. კვლევების ჩატარების მიზანია: 

 ხელი შეუწყოს კოლეჯის შიდა  გარემოს გამოწვევების რეალიზებას 

 შეაფასოს კოლეჯში მიმდინარე სასწავლო პროცესი  

 მოახდინოს კოლეჯში მიმდინარე პროცესების სუსტი მხარეების 

იდენტიფიცირება 

 გამოიყენოს მიღებული შედეგები SWOT ანალიზის დამუშავებისას 

 მოახდინოს  დასაქმების ბაზრის საჭიროებების იდენტიფიცირება      

9. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ, პროფესიულ სტუდენტებს,  

პროფესიული განათლების მასწავლებლებს, ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, 

კურსდამთავრებულებს და დამსაქმებლებს/პრაქტიკის ობიეტებს, მიეწოდებათ 

კითხვარები მატერიალურად, სოციალურ ქსელში შექმნილ ჯგუფებში/ 

ელექტრონულ ფოსტაზე. 

10. შევსებული კითხვარები თავს იყრის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში. 

აღნიშნული სტრუქტურული ერთეული ახდენს კითხვარების დამუშავებას. 

11. დამუშავებული კითხვარების გაანალიზების შედეგები წარედგინება კოლეჯის 

დირექტორს შემდგომი რეაგირების მიზნით.  

12. კვლევის შედეგების გაანალიზებით იზომება ყველა დაინტერესებული მხარის 

კმაყოფილება და ეხმარება კოლეჯს შეაფასოს  მისი მოკლევადიანი და 

გრძლევადიანი გეგმების შესრულების ხარისხი.  



13. რეგულარული კვლევების/გამოკითხვების განხორციელება არის კოლეჯის 

საგანმანათლებლო პროგრამების  შეფასების, სასწავლო პროცესებზე დაკვირვების, 

მონიტორინგის ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტი.  

14. კვლევის შედეგების გათვალისწინება უზრუნველყოფს კოლეჯის 

ბიზნესუწყვეტობას,  საგანმანათლებლო პროგრამების და სასწავლო პროცესების  

ეფექტურად დაგეგმვასა და განხორციელებას,მართვის პროცესების 

გაუმჯობესებას. 

 

მუხლი 7 

დაწესებულებაში გარკვეული პერიოდულობით (პერიოდულობა განისაზღვრება 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  მიერ შიდამხარდაჭერის ჯგუფთან ერთად) 

იგეგმება სამუშაო შეხვედრები პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან. 

აღნიშნულ შეხვედრათა მიზანია:პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე სიახლეების 

გაცნობა, სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხების 

განხილვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   დანართი 1 

 

შპს ორიენტირი 

 

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის 

განხორციელების პროცესზე,  შიდა   მხარდაჭერის ჯგუფის 

დაკვირვების ფურცელი 

1. შიდა მხარდაჭერის  ჯგუფის წევრი/წევრები 

 2. პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის დასახელება 

3. ჯგუფის ნომერი 

4.  მოდულის დასახელება 

5.  მოდულის განმახორციელებელი:  

6.  მეცადინეობაზე დასწრების თარიღი  

7.  მეცადინეობის დაწყების დრო  

 

8. მეცადინეობის ფორმა:   ლექცია                        პრაქტიკული მეცადინეობა             შედეგის 

დადსტურება 

 

9. ჯგუფში სტუდენტთა რაოდენობა     

 

10. მეცადინეობაზე დამსწრე სტუდენტთა რაოდენობა  

 

11. მოდულით  დამტკიცებული  მეცადინეობის განხორციელების გარემო 

A გარემო                                                               C გარემო 

 

B გარემო                                                               AC გარემო 

 

12.    მეცადინეობა  ტარდება მოდულში მითითებულ შესაბამის გარემოში 

 

                                     1.  დიახ                                                                     2.   არა                

                            

13.  მეცადინეობის  დრო შეესაბამება წინასწარ გაწერილ კალენდარულ გეგმას 

 

1. დიახ                                                                     2.   არა                                                    3. 

ნაწილობრივ 

კომენტარი/შენიშვნა________________________________________________________________

______________________ 

 

__________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 



14.  მეცადინეობის    თემა შეესაბამება წინასწარ გაწერილ კალენდარულ გეგმას  

 

2. დიახ                                                                     2.   არა                                                    3. 

ნაწილობრივ 

კომენტარი/რეკომენდაცია/შენიშვნა 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

15.  მასწავლებლის მიერ მეცადინეობის პროცესში გამოყენებული მეთოდები და 

აქტივობები      შესაბამისობაშია   მეცადინეობის თემასთან   

 

 

3. დიახ                                                                     2.   არა                                                    3. 

ნაწილობრივ 

კომენტარი/რეკომენდაცია/შენიშვნა 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16. სასწავლო პროცესი უზრუნველყოფილია შესაბამისი მატერიალურ /ტექნიკური 

რესურსით, რაც გაწერილია მოდულში 

 

1. დიახ                                                                     2.   არა                                                    3. 

ნაწილობრივ 

კომენტარი/რეკომენდაცია/შენიშვნა 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

17. სასწავლო პროცესი  უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო მასალებით და 

საგანმანათლებლო რესურსებით 

1. დიახ                                                                     2.   არა                                                    3. 

ნაწილობრივ 

კომენტარი/რეკომენდაცია/შენიშვნა 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 



18. პროფესიული განათლების მასწავლებელი ახდენს სტუდენტის მოტივირებას 

1. დიახ                                                                     2.   არა                                                    3. 

ნაწილობრივ 

  კომენტარი ( რა ხერხებს და მეთოდებს იყენებს მასწავლებელი სტუდენტების 

მოტივაციისათვის) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19.პროფესიული განათლების მასწავლებელი ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულობას. 

 

1. დიახ                                                                     2.   არა                                                    3. 

ნაწილობრივ 

კომენტარი/რეკომენდაცია/შენიშვნა 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

შეფასება/ხარვეზი:--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

  

პროფესიული განათლების მასწავლებელი:                                           

 

 შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის წარმომადგენელი/წარმომადგენლები:               

 

 

                                                                                                                                   


