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თავი I 

ზოგადი დებულება 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო  

1.1. წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ორიენტირის (შემდგომში კოლეჯი) 
„საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის წესს“, რომლის დამტკიცება და 
ასევე, მასში ცვლილებების შეტანა ხორციელდება კოლეჯის დირექტორის 
ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით.  

1.2. საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის წესი განსაზღვრავს 
დაინტერესებული მხარეების ინფორმირების მექანიზმებს, ცნობადობის ამაღლების 
წინამდებარე ჩატარების გზებს, აღწერს შიდა და გარე კომუნიკაციის წარმართვის 
პრინციპებს, საინფორმაციო საშუალებების (ვებგვერდი, ელექტრონული ფოსტა, 
სოციალური მედიის არხები) მართვისა და განვითარების სტრატეგიებს. წესი, ასევე, 
ითვალისწინებს დაინტერესებული მხარეებისგან მიღებული უკუკავშირის 
გამოყენებას გაუმჯობესების მიზნით.  

მუხლი 2. მიზანი  

2.1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაცია ეფუძნება გამჭვირვალობას, 
სამართლიანობასა და საჯაროობის პრინციპებს, რომლის გათვალისწინებით 
განსაზღვრულია შემდეგი მიზნების შესრულება:  

1. კოლეჯის იმიჯის შენარჩუნებაზე ზრუნვა და ცნობადობის ამაღლება;  

2. შიდა და გარე საკომუნიკაციო სტრატეგიების ეფექტური გამოყენება 
კოლეჯის ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით ინფორმაციის 
გავრცელების ზრდა და დაინტერესებული მხარეებისათვის ხელმისაწვდომობა.  

3. საზოგადოების როლის ზრდა კოლეჯის საქმიანობის გაუმჯობესების 
მიზნით.  

2.2. კოლეჯის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის წესი 
უზრუნველყოფს სწორი და დროული ინფორმაციის გავრცელებასა და მოპოვებას 
როგორც კოლეჯის შიგნით, ასევე კოლეჯის გარეთ საკომუნიკაციო საშუალებებითა და 
სტრატეგიებით საზოგადოების ჩართულობით.  

მუხლი 3. ამოცანები  

3.1. კოლეჯის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის წესის მიზნების 
შესრულების უზრუნველსაყოფად განსაზღვრულია შემდეგი ამოცანების შესრულება:  
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1. კოლეჯის იმიჯის შენარჩუნება, სასურველი იმიჯის შექმნა, განვითარება 
და გამყარება პროფესიული სასწავლებლის საქმიანობის, მისიის, 
ღირებულებებისა და მიზნების გაზიარებითა და წარმოჩინებით; 
კოლეჯის საქმიანობის პოპულარიზაცია; 

2. ორმხრივი ურთიერთობის შენარჩუნება და განვითარება 
დაინტერესებულ მხარეებთან როგორც კოლეჯის გარეთ, ასევე მის 
შიგნით;  

3. კოლეჯის საქმიანობის შესახებ გამჭვირვალე საკომუნიკაციო 
სტრატეგიის განვითარება, ინფორმაციის საჯაროობისა და 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 

4. ვებ-გვერდისა და სოციალური მედიის არხების მუდმივი საინფორმაციო 
უზრუნველყოფა;  

5. კოლეჯის სიახლეების, მიღწევების და სხვა საქმიანობის ამსახველი 
საკითხების მედიის მხრიდან საინფორმაციო მხარდაჭერის 
უზრუნველყოფა;  

6. კოლეჯის მიერ საზოგადოების განვითარებაში კონტრიბუციის მიზნით, 
სპეციალური ღონისძიებებისა და აქტივობების დაგეგმვა - 
განხორციელება;  

7. პროფესიული სტუდენტების/მსმენელებისა და კოლეჯის პერსონალის 
მოტივაციის ამაღლება და ინიციატივების ხელშეწყობა; 

8. უკუკავშირის შედეგების ანალიზი და მათი გამოიყენება კოლეჯის 
საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით.  

მუხლი 4. საზოგადოებასთან ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის ზოგადი 
პრინციპები და ვალდებულებები  

4.1. კოლეჯის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია ითანამშრომლოს 
საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელ პირთან და დროულად 
მიაწოდოს მოთხოვნილი ინფორმაცია, ასევე შეამოწმოს და საჭიროებისამებრ 
შეასწოროს ინფორმაცია. 

4.2. კოლეჯის თანამშრომლები ვალდებულები არიან აწარმოონ კომუნიკაცია 
კოლეჯის როგორც შიგნით, ასევე კოლეჯის გარეთ და გათვალისწინებული იყოს 
ინფორმაციის სინამდვილე და მიწოდების გონივრული ვადა.  

4.3. კოლეჯის ყველა თანამშრომელი ზრუნავს დაინტერესებული მხარეებისგან 
მიღებული ინფორმაციის კოლეჯის საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის გამოყენებაზე, 
რისთვისაც ცვლიან და ავრცელებენ ინფორმაციას.  
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4.4. კოლეჯის თანამშრომლები ვალდებულინი არიან კოლეჯის საქმიანობის შესახებ 
საჯაროდ გასაკეთებელი განცხადებები და მედიასთან ურთიერთობის ფარგლებში 
განხორციელებული აქტივობები შეათანხმონ საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე 
პასუხისმგებელ პირთან. ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები შეათანხმოს 
საზოგადოებასთან ურთერთობაზე პასუხისმგებელ პირთან. 

თავი II 

ინფორმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა 

მუხლი 5. ინფორმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა  

5.1. კოლეჯის მისია, ხედვა, ღირებულებები და სტრატეგიული მიზნები 
გაზიარებულია დაინტერესებული მხარეებისათვის და საჯაროდაა ხელმისაწვდომი; 

 5.2. კოლეჯის საქმიანობა არის გამჭვირვალე, რისთვისაც სამოქმედო გეგმის 
შესრულების შედეგები და წლიური ანგარიშები საჯარო და ხელმისაწვდომია;  

5.3. პროფესიული სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის, მოქალაქისთვის, 
მედიისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის საჭირო ინფორმაციის 
მიწოდებას უზრუნველყოფს ამ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი, გონივრულ 
ვადაში.  

5.4. კოლეჯი უზრუნველყოფს პოპულარიზაციის, ცნობადობის ამაღლების, იმიჯის 
მართვისა და რეპუტაციის გამყარების მიზნით დაგეგმილი და განხორციელებული 
აქტივობების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას; 

მუხლი 6.  ინფორმაციის გავრცელების წყაროები 

6.1. ინტერნეტ რესურსები: ვებგვერდი, ელ-ფოსტა და სოციალური არხები 

1. კოლეჯის ვებგვერდი: https://orientiri.edu.ge/ 
2. ელექტრონულ ფოსტა: collegeorientiri@gmail.com 
3. ოფიციალური სოციალური ქსელები: facebook https://www.facebook.com/orientiri/ 

Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube, Tik-Tok. 

წარმოადგენენ კოლეჯის გარე კომუნიკაციის ძირითად წყაროებს და 
უზრუნველყოფენ ინფორმაციის დროული გავრცელებისა და უკუკავშირის 
პროცესების ეფექტიანობას;  

6.2. ვებგვერდი და სოციალური ქსელი ითვალისწინებს ინფორმაციის გონივრულ 
ვადაში მიმოქცევის ინტერესს და ასრულებს ორ ძირითად ფუნქციას: ა)  
საკომუნიკაციო პლატფორმის ფუნქციას, რისთვისაც ხელმისაწვდომს ხდის კოლეჯის 

https://orientiri.edu.ge/
mailto:collegeorientiri@gmail.com
https://www.facebook.com/orientiri/
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საკონტაქტო ინფორმაციას და ინტერნეტით კომუნიკაციის შესაძლებლობას; ბ) 
საინფორმაციო ფუნქციას, რისთვისაც უზრუნველყოფს კოლეჯის საქმიანობის, 
კოლეჯის მიერ განხორციელებული აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის 
საჯაროობას;  

6.3. ვებგვერდზე დატანილია ყველა ინფორმაცია, რაც იძლევა პროფესიულ 
განათლებაში კოლეჯის ადგილისა და როლის ამოცნობის საშუალებას, კერძოდ:  

1. კოლეჯის მისია, ხედვა, ღირებულებები;  
2. დაწესებულების სტრუქტურა;  
3. მთავარი სიახლეები; 
4. ინფორმაცია პერსონალის შესახებ;  
5. ინფორმაცია დაწესებულების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

შესახებ; 
6. კატალოგები წლების მიხედვით; სადაც ასახულია პროგრამის 

სახელწოდება, ჩარიცხვის წინაპირობები, პროცედურები, პროგრამის 
მოსალოდნელი სწავლის შედეგები, მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, 
პროგრამის დასრულების შემდეგ გასაცემი დოკუმენტი, 
კურსდამთავრებულთა დასაქმების ან შემდგომი სწავლის გაგრძელების 
შესაძლებლობები;  

7. სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული აუცილებელი მოთხოვნები, 
როგორიცაა სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტაცია, 
საბიბლიოთეკო რესურსები, ელ. კატეგორია. 

8. კოლეჯის სტრატეგიული და სამოქმედი გეგმები, წლიური ანგარიშები;  
9. ინფორმაცია პროფესიული სტუდენტებისთვის, მათ შორის სსსმ 

პირებისთვის ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის სერვისების შესახებ;  
10. დასაქმების შესაძლებლობები: ინფორმაცია პარტნიორი ბიზნეს 

ორგანიზაციების შესახებ, დასაქმების სტატისტიკა, დასაქმების ხელშემ-
წყობი აქტივობები და სერვისები;  

11. საზოგადოების ინტერესის დასაკმაყოფილებლად გამიზნული 
ინფორმაცია, როგორც მიმდინარე პროცესები და აქტივობები, ასევე 
დაგეგმილი ღონისძიებები და დროული სიახლეები;  

12. კოლეჯის საქმიანობის ამსახველი ფოტო გალერეა.  

6.4. ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელებში განსათავსებლად საჭირო ინფორმაცია 
ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელ პირს მიეწოდება კონკრეტულ აქტივობაზე 
პასუხისმგებელი პირის მიერ; 
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 6.5. ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელებში შემოსულ შეკითხვებზე პასუხების 
გაცემის/გადამისამართების პრეროგატივა აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე 
პასუხისმგებელ პირს;  

6.6. ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელებში განთავსებული ინფორმაცია არის უტყუარი 
და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მისი დადასტურება;  

6.7. კოლეჯის ერთიანი ელექტრონული ფოსტა გამიზნულია ინფორმაციის სწრაფად 
გავრცელებისა და უკუკავშირის მოქნილად მოპოვებისთვის. 

6.8. კოლეჯის ვებგვერდზე და სოციალური ქსელებში ინფორმაციის განთავსება ხდება 
საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელ პირთან შეთანხმებით; 

6.9 კოლეჯში საკომუნიკაციო საშუალებებით შემოსული ინფორმაციის გაზიარების, 
დასმულ კითხვებზე პასუხების გაცემის და სიახლეების გამოქვეყნებისთვის  
განისაზღვროს შემდეგი ვადები: 

ა) სიახლის გამოქვეყნება სოციალურ ქსელებსა და ვებგვერდზე - იმავე ან მომდევნო 
სამუშაო დღეს; 

ბ) სოციალურ ქსელებში შემოსულ კორესპონდენციაზე პასუხის გაცემა - პირველივე 
სამუშაო დღეს; 

გ) ელექტრონული ფოსტით შემოსული კორესპონდენციის გადამისამართება    

    ადრესატთან - იმავე სამუშაო დღეს;  

დ) შემოსულ კორესპონდენციაზე ადრესატისგან პასუხის მოთხოვნა - მაქსიმუმ  

    მომდევნო სამუშაო დღეს; 

ე) კოლეჯის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის შეცვლა - ცვლილების  

    საჭიროების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუმეტეს 3 სამუშაო დღეში; 

ვ) დოკუმენტაციის მიმოცვლის ელექტრონული სისტემით მიღებულ დოკუმენტზე 
პასუხის გაცემა - იმავე სამუშაო დღეს. 
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თავი III 

შიდა და გარე კომუნიკაცია 
მუხლი 7. ვიზიტორები და შიდა შეხვედრები 

 
7.1. კოლეჯის ვიზიტორებისთვის კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნაზე 
ზრუნავს კოლეჯის ყველა თანამშრომელი, რომლებიც კომპეტენციის ფარგლებში 
ახდენენ ვიზიტორის დაკვალიანებას. 

7.2. კოლეჯში შემოსული მოქალაქეების ინფორმირება, მათ შეკითხვებზე 
პირველადი პასუხების გაცემის ვალდებულება დაკისრებული აქვს 
საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელ პირს. იმ შემთხვევაში თუ 
საკითხი სცდება მისი კომპეტენციის ფარგლებს, განსაზღვრავს ვიზიტორისთვის 
შემდგომ ადრესატს. 
7.3. კოლეჯში დაგეგმილი შეხვედრების მონაწილეების, ღონისძიებების 
სტუმრებისა და მედიის წარმომადგენლების მიღება/დახვედრა 
უზრუნველყოფილია საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი 
პირის მიერ, წინასწარი მომზადების საფუძველზე. 
7.4. გაუთვალისწინებელ და დაუგეგმავ შეხვედრებს ორგანიზებას უწევს 
საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი პირი, შესაბამის 
თანამშრომლებთან კოორდინაციით. 
7.5. კოლეჯის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია 0322-69-51-15 რომელზე 
შემოსულ ზარებზე პირველადი პასუხების გაცემის ვალდებულება 
განსაზღვრული აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელ პირს, ეს 
უკანასკნელი კი თავის მხრივ, მისი კომპეტენციის ფარგლებს მიღმა არსებულ 
შეკითხვებზე, საჭიროებისამებრ განსაზღვრავს ზარის შემდგომ ადრესატს და 
ახდენს გადამისამართებას. 
 
მუხლი 8. გარე შეხვედრები და აქტივობებში ჩართულობა 

 
8.1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთ-ერთ ფორმის - პირისპირ 
შეხვედრების ფორმატში, კოლეჯი მის მიერ განხორციელებადი სხვადასხვა 
პროექტის ფარგლებში ახდენს საჯარო და კერძო სკოლებში (მთელი 
საქართველოს მასშტაბით) ინფორმაციის გაზიარებას პროფესიული განათლების 
პოპულარიზაციისა და კოლეჯის პროგრამების რეკლამირების მიზნით. 
8.2. საინფორმაციო ტიპის შეხვედრებში ჩართულნი არიან პროფესიული 
მასწავლებლები და სტუდენტები, რომლებიც ახდენენ საკუთარი გამოცდილების 
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გაზიარებას და პროგრამების შესახებ იძლევიან დეტალურ ინფორმაციას. 
8.3. კოლეჯი მხარს უჭერს სხვადასხვა ორგანიზაციების, სააგენტოებისა და 
ასოციაციების მიერ მოწყობილ კონკურსებში, ტრენინგებში, კონფერენციებში, 
შეხვედრებში, ფორუმებსა და გამოფენებში მასწავლებლების/ინსტრუქტორებისა 
და სტუდენტების/მსმენელების მონაწილეობას. 
8.4. კოლეჯი ზრუნავს სხვადასხვა პროექტებში პროფესიული მასწავლებლების 
და სტუდენტების/მსმენელების ჩართულობაზე. 
 
მუხლი 9. მოტივაციის ამაღლება და ინიციატივების ხელშეწყობა 
 
9.1. კოლეჯში შემუშავებულია პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მოტივაციის 
ამაღლების მექანიზმები, რომლებიც მოიცავს მათი წახალისებისკენ მიმართულ 
აქტივობებს:  

1. ორგანიზებულ ოლიმპიადებში/კონფერენციებში პროფესიული 
მასწავლებლებისა და პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების აქტიური 
წახალისებას. 
2. წამახალისებელი გარემოს შექმნის მიზნით, პროფესიული მასწავლებლები და 
პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების მიერ შექმნილი ნამუშევრების 
კოლეჯის სოციალური ქსელების გვერდებზე გაზიარებასა და კოლეჯის 
სივრცეში განთავსებას. 

9.2. ადმინისტრაცია ცდილობს პროფესიული მასწავლებლების/პროფესიული 
პროგრამის განმახორციელებლების და პროფესიული სტუდენტების/ მსმენელების 
საგანმანათლებლო თუ სპორტული ინიციატივების ხელშეწყობას.  
9.3. საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი პირი ორგანიზებას უკეთებს 
საგანმანათლებლო/სპორტული აქტივობებს და შესაბამის ინფორმაციას ათავსებს ვებ 
გვერდსა და საინფორმაციო დაფაზე.  
 
მუხლი 10. კომუნიკაცია თანამშრომლებთან  
 
10.1. კოლეჯი ცდილობს თანამშრომლებში, მათ შორის პროფესიულ 
მასწავლებლებში/ინსტრუქტორებში პოზიტიური სივრცის შექმნას, სადაც 
კომუნიკაციაში ჩართული მხარეები კომფორტულად იგრძნობენ თავს. 
10.2. თანამშრომლებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად, საზოგადოებასთან 
ურთიერთობისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერების მიერ გამოიყენება 
სატელეფონო კავშირი, კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური ქსელები, ელექტრონული 
ფოსტა და კოლეჯის ღია სივრცეში საინფორმაციო დაფა, სადაც გამოიკვრება 
გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია. 
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10.3. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი შეხვედრების ფორმატით ან/და 
სამსახურებრივი ფოსტის საშუალებით აცნობს თანამშრომლებს დაგეგმილი პიარ 
ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას და აწვდის დეტალებს გავრცელების მიზნით. 
10.4. კოლეჯის თანამშრომლებს აქვთ კოლეჯის დომენით შექმნილი ელექტრონული 
ფოსტის შემოწმების და მიწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინების 
ვალდებულება.  
 
მუხლი 11. კომუნიკაცია პროფესიულ სტუდენტებთან/მსმენელებთან  
 
11.1. პროფესიული სტუდენტებისთვის და მსმენელებისთვის დადებითი სასწავლო 
გარემოს შექმნაში ჩართულია კოლეჯის ყველა თანამშრომელი;  
11.2. სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას 
უზრუნველყოფს ამ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი;  
13.3. სტუდენტებთან/მსმენელებთან კომუნიკაციისთვის გამოიყენება სატელეფონო 
კავშირი, კოლეჯის ფოსტა, ვებგვერდი, სოციალური ქსელი, კოლეჯის შენობის ღია 
სივრცე, სადაც გამოიკვრება შესაბამისი ინფორმაცია. ასევე ინფორმაციის მიწოდება 
პირდაპირი კომუნიკაციის გზით ხდება აუდიტორიებში ან შეხვედრის ორგანიზებით. 
14.4. კოლეჯის დომენით შექმნილი ელექტრონული ფოსტის პერმანენტული 
შემოწმება და მიღებული შეტყობინებების გათვალისწინება სავალდებულოა კოლეჯის 
სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის.  
 

თავი IV  

უკუკავშური და ანალიზი 

მუხლი 12. უკუკავშირის შედეგები და ანალიზი  

12.1. საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება პრიორიტეტულია მისი 
მოლოდინების ეფექტური დაკმაყოფილებისთვის;  

12.2. საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პროცესში სხვადასხვა არხების შედეგად 
მიღებულ უკუკავშირის შედეგები გამოიყენება საქმიანობის ხარისხის 
გასაუმჯობესებლად;  

12.3. კოლეჯში საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესებაზე ზრუნვის 
პროცესში, გაცნობიერებულია უკუკავშირის დადებითი ეფექტები;  

12.4. კოლეჯში ხორციელდება სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებით შემოსული 
შეკითხვების, ინიციატივებისა და შენიშვნების ანალიზი;  

12.5. უკუკავშირის ანალიზის შედეგები გამოიყენება შემდგომი განვითარებისთვის;  
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12.6. ხშირად დასმული შეკითხვების პასუხები აკუმულირდება ვებგვერდსა და 
ფეისბუქ გვერდზე, რაც პერიოდულად ექვემდებარება განახლებას;  

12.7. ანალიზს წარმართავს საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი პირი 
საკითხთან დაკავშირებული თანამშრომლების ჩართულობით.  

თავი V 

დასკვინითი დებულება 

მუხლი 13. დასკვნითი დებულება 

13.1. საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის წესს ინდივიდუალურ - 
ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით - ბრძანებით ამტკიცებს კოლეჯის 
დირექტორი.  

13.2. წესში ცვლილებების და/ან დამატებების შეტანა ხდება კოლეჯის დირექტორის - 
ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით -ბრძანებით. 
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