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თავი I. ზოგადი დებულებები 

მუხლი 1. ზოგადი დებულება 

1. შპს ორიენტირის (შემდგომში - კოლეჯი) ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა აყალიბებს 

კვალიფიციური კადრების შერჩევის, დასაქმებისა და შენარჩუნების არსებით საფუძველს და 

აერთიანებს ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებულ ძირითად მიმართულებებს, 
პროცედურულ და მარეგულირებელ საკითხებს. 

2. კოლეჯის ადამიანური რესურსები მართვის პოლიტიკა შემუშავებულია კოლეჯის მისიის 
შესრულებისა და სტრატეგიული გეგმის განხორციელების უზრუნველსაყოფად. 

3. პოლიტიკის წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს კოლეჯში კვალიფიკაციური კადრების 
მოზიდვის, შერჩევის, დასაქმების, შენარჩუნებისა და შეფასების არსებით საფუძველს და ემსახურება 
კოლეჯში პერსონალის ერთობლივი, წარმატებული მუშაობის უზრუნველყოფას, მათი ძლიერი 
მხარეების გამოვლენას და სუსტი მხარეების გამოსწორებაში ხელის შეწყობას.  

4. ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის მოთხოვნები ვრცელდება კოლეჯის ყველა 
პერსონალზე როგორც პროფესიული განათლების მასწავლებელ / პროფესიული მომზადების / 
პროფესიული გადამზადების პროგრამის განმახორციელებელ, ადმინისტრაციულ და დამხმარე 
პერსონალზე. აგრეთვე, ძირითად შტატში მომუშავე, ისევე როგორც ხელშეკრულებით მოწვეულ 
პირებზე თანასწორობის პრინციპების დაცვით, მათი კომპეტენციის მიხედვით. 

5. პერსონალის პოლიტიკის ძირითად საფუძველს აყალიბებს კოლეჯის ხელმძღვანელობა და მის 

განხორციელებას კოორდინაციას უწევს ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი, რომელიც 

ვალდებულია დოკუმენტის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოს. 

მუხლი 2. ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის მიზნები და ამოცანები 

1. პოლიტიკის მიზნებია გაზარდოს კოლეჯის კონკურენტუნარიანობა ბაზარზე, დაასაქმოს შესაბამისი 
კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი. შექმნას გარემო, სადაც თითოეულ თანამშრომელს მიეცემა 
საშუალება საკუთარი პოტენციალისა და მისწრაფებების რეალიზების შესაძლებლობა კოლეჯის 
სტრატეგიული მიზნების მიღწევის პროცესში. 

2. პოლიტიკის ამოცანებია: 
ა) კოლეჯში მაღალკვალიფიციური კადრის მოზიდვა, შერჩევა და შენარჩუნება; 
ბ) ეფექტური ადამიანური რესურსები მართვის პოლიტიკის მეშვეობით, ადმინისტრაციული და 
განხორციელება; 
გ) კოლეჯში დასაქმებულთა მოტივაციის, თვითრეალიზების, მოტივირებული და ნაყოფიერი 
საქმიანობის უზრუნველყოფა. 

3. პოლიტიკის ამოცანებია: 
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ა) პერსონალის შერჩევა; 
ბ) პერსონალის მიღება; 
გ) პერსონალის გადამზადება და განვითარება; 
დ) პერსონალის შეფასება; 
ე) პერსონალის მოტივირება და წახალისება; 
ზ) პერსონალის ცვლილება საჭიროების შემთხვევაში; 
თ) სოციალური პოლიტიკის (უსაფრთხოება/ჯანდაცვა) გატარება; 
ი) კონფიდენციალურობის დაცვა; 
კ) შიდა კომუნიკაცია; 
ლ)კოლეჯიოს ეთიკის კოდექსის დაცვა. 

თავი II. პერსონალის მართვის პოლიტიკის არსი 

მუხლი 3. პერსონალის მართვის პოლიტიკის არსი 

1. კოლეჯის პერსონალის პოლიტიკის არსი დაკავშირებული პერსონალის სწორ მართვასთან და 
შესაბამისად, აქვს შემუშავებული პერსონალის მართვის ერთიანი და თანმიმდევრული პოლიტიკა, 
რომელიც: 

1. შეესაბამება კოლეჯის მისიას, ხედვას, ღირებულებებსა და სტრატეგიული განვითარების გეგმას; 
2. ეფუძნება სამართლიანობის, გამჭვირვალობის, მრავალფეროვნებისა და თანასწორობის პრინციპებს; 
3. ორიენტირებულია მაღალი პოტენციალის, სათანადოდ მოტივირებული პროფესიონალების 
მოზიდვაზე. 
4. ხელს უწყობს ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბებას და გაძლიერებას, რაც წარმოადგენს 
მნიშვნელოვან ფაქტორს ორგანიზაციის წარმატებით ფუნქციონირებისათვის. 
5. უზრუნველყოფს კოლეჯის თითოეული თანამშრომლის პროფესიულ განვითარებასა და მისი 
შესაძლებლობების გამოვლენას; 
6. ხელს უწყობს კოლეჯის თანამშრომლების მიერ ინიციატივებისა და ინოვაციური იდეების გამოვლენასა 
და განხორციელებას. 
7. პერსონალის სასურველი მიმართულებით განვითარების პოტენციალის ანალიზზე, ხდება მათი 
განვითარება. 
8. ხელს უწყობს საერთო მიზნის გარშემო კოლეჯში დასაქმებული პერსონალის გაერთიანებას. 
9. ხელს უწყობს ორგანიზაციული ინტერესების გათვალისწინებით, პერსონალის შრომის მოტივირებისა 
და შენარჩუნების მიზნით სხვადასხვა მამოტივირებელი საქმიანობის დაგეგმვას. 
10. მოიცავს პერსონალის საქმიანობის შეფასებას. 

მუხლი 4. პერსონალის მართვა 

1. შპს ორიენტირში პერსონალის ეფექტური მართვისათვის კოლეჯს აქვს: 
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1. ჩამოყალიბებული ორგანიზაციული სტრუქტურა და სტრუქტურული ერთეულები; 
2. თითოეული პერსონალის მიმართ დადგენილი სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები; 
3. პროფესიული განათლების მასწავლებელი/პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების 

პროგრამის განმახორციელებელი  და ადმინისტრაციული პერსონალის სამსახურში მიღების და 
განთავისუფლების წესი; 

4. პერსონალის შენარჩუნების და განვითარების პროცედურები; 
5. პროფესიული განვითარების და გადამზადების მექანიზმები; 
6. შემუშავებული პროფესიული განათლების მასწავლებელი / პროფესიული მომზადების / პროფესიული 

გადამზადების პროგრამის განმახორციელებლის / ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის 
შეფასების სისტემა და შეფასების ინდიკატორები. მათ შორის თანამშრომელთა საქმიანობის 
მონიტორინგის, მათი წახალისებისა და შეფასების მექანიზმები. ასევე, შეფასების მედეგების მართვა 
და შემდგომი ეტაპები; 

7. თანამშრომელთა მოტივაციის სისტემა; 
8. ადმინისტრაციული, პროფესიული განათლების მასწავლებელი/პროფესიული 

მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განმახორციელებელი და მოწვეული 
პერსონალის კონკურსის წესით არჩევის წესი და პირობები.  

თავი III. დასაქმების პოლიტიკა 

მუხლი 5. დასაქმების პოლიტიკის არსი და მიზნები 

1. კოლეჯში ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა ეფუძნება ადამიანური რესურსების 
მართვის უწყვეტ ციკლს, რომელიც მოიცავს ერთმანეთთან მონაცვლე ოთხ ციკლს: 

 

დაგეგმვა / 
ორგანიზება

ორგანიზაცია
ში შესვლა

სამუშაოს
მართვა

ორგანიზაციი
დან გასვლა
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ა) დაგეგმვა/ორგანიზება: აერთიანებს ორგანიზაციულ განვითარებას, პერსონალის მართვის 
პოლიტიკის შემუშავებას და თანამშრომლებისათვის სამუშო აღწერილობის 
შემუშავება/განახლების პროცესებს. 
ბ) ორგანიზაციაში შემოსვლა: მოიცავს კადრების მოზიდვის, შერჩევის და სოციალიზაციის 
პროცესებს. 
გ) სამუშაოს მართვა: აერთიანებს შეფასების, დისციპლინარული სასჯელისა და წახალისების 
პროცესებს. 
დ) ორგანიზაციიდან გასვლა: მოიცავს ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცესებს. 

2. შპს ორიენტირის დასაქმების პოლიტიკის მთავარი მიზანია კვალიფიციური და 
პროფესიონალური კადრების მოზიდვა, შენარჩუნება. მათი შესაძლებლობებისა და 
გამოცდილების მაქსიმალურად გამოყენება, რომელიც ემყარება შემდეგ ძირითად პრინციპებს: 
ა) თანასწორობას: ყველა თანამშრომლისადმი ვლინდება ერთგვაროვანი მიდგომა. დაუშვებელია 
გენდერული, ეთნიკური, რელიგიური და სხვა ნიშნით თანამშრომლების განსხვავება. 
ბ) მრავალფეროვნებას: კოლეჯში პერსონალს უნდა ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა საკუთარი 
მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად. ასევე, კოლეჯში მოქმედი შეფასების სისტემა უნდა 
იყოს სამართლიანი და გამჭვირვალე. აუცილებელია დაცული იყოს პირის კონფიდენციალურობა 
და მისი პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის პრინციპი. 
გ) სამართლიანობას: კოლეჯი დაუშვებლად მიიჩნევს თანამშრომლების მიმართ დისკრიმინაციას, 
უზრუნველყოფს ობიექტურობასა და მიუკერძოებლობას. 
დ) გამჭვირვალობას: შპს ორიენტირის მიერ შემუშავებული დასაქმების პოლიტიკა და 
პროცედურები არის გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი. 

თავი IV. პერსონალის მოზიდვის პროცედურები 

მუხლი 6. პერსონალის მოზიდვის მექანიზმები: 

1. შრომის ბაზარზე და პროფესიული დაწესებულების შორის არსებული კონკურენციიდან 
გამომდინარე, მნიშვნელოვანი გამოწვევაა კადრების მოზიდვა და მათი შენარჩუნება. კოლეჯის 
მიზანია დაწესებულება გახადოს მიმზიდველი სამუშაო ადგილად.   

2. არსებული პრაქტიკის საფუძველზე სამუშაო ძალა შესაძლოა აღმოაჩინოს ორგანიზაციის შიგნით, 
ხოლო შიდა რესურსების არ ყოფნის შემთხვევაში კოლეჯის მიერ ხდება ადამიანური რესურსების 
გარედან მოზიდვა. 

3.  შპს ორიენტირი კვალიფიკაციური პერსონალის მოზიდვის მიზნით მიმართავს სხვადასხვა 
ფორმებს: 

1. ვაკანსიების განთავსება სხვადასხვა ვებ-პორტალებსა ან/და სოციალურ ქსელებში, 
გავრცელების დიდი არეალი გააჩნია და ეფექტიან შედეგებსაც იძლევა. 

2. დამწყები, პერსპექტიული ინდივიდების მოზიდვა, მათი შემდგომი პროფესიული 
განვითარების დაგეგმვის პარალელურად. ახალგაზრდა და ნაკლებად გამოცდილების 
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მქონე პირები ნაკლებ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს, ასევე მათი მოტივაცია მაღალია 
როგორც თვითგანვითარება, ასევე ორგანიზაციის წარმატებაში წვლილის შეტანის მხრივ. 
კოლეჯში დასაქმებული პერსონალის პირადი კონტაქტების გამოყენება კვალიფიკაციურ 
კადრებთან დაკავშირებისა და მათი მოზიდვის მიზნით; 

3. კვალიფიკაციური კადრების მოზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს 
კოლეჯის თანამშრომლების პირადი კონტაქტების გამოყენება და რეკომენდაციები. 

4. კვალიფიკაციური კადრებისთვის კონკურენტული ანაზღაურების შეთავაზება; 
5. შესაბამისი სამუშაო გარემოთი პერსონალის უზრუნველყოფა, კოლეჯის სივრცეში 

არსებობს კეთილმოწყობილი აუდიტორიები, თანამედროვე ტექნიკა, შესაბამისი სასწავლო 
და მოსასვენებელი სივრცეები და სხვ. 

6. პერსონალისათვის კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობების მიცემა. 
7. პერსონალისათვის წახალისების მექანიზმების შეთავაზება. 

თავი V. ვაკანსიის გამოქვეყნების, შერჩევისა  და  დანიშვნის პროცედურები 

მუხლი 7. ვაკანსიის გამოქვეყნება და შერჩევა 

1. ვაკანსიის გამოქვეყნების და შერჩევის წესი განისაზღვრება კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით 
დამტკიცებული კონკურსის ჩატარების წესის შესაბამისად. 

მუხლი 8. პერსონალის მიღება, დანიშვნის პროცედურები 

1. კოლეჯის პერსონალის სამსახურში მიღებისას კოლეჯის დირექტორი ხელმძღვანელობს 
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.   

2. პირის სამსახურში დანიშვნა ფორმდება წერილობითი შრომითი ხელშეკრულებით გამოსაცდელი 
ვადით ან მის გარეშე.   

3. შერჩევის პროცედურების გავლის შედეგად კონკრეტულ პოზიციაზე შერჩეული კანდიდატი 
ეცნობა კოლეჯის შინაგანაწესს, ეთიკის კოდექსს, საგანგებო სიტუაციების დაცვის მექანიზმებსა და 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მექანიზმებს, რომელთა გაცნობას ადასტურებს პირადი 
ხელმოწერით. 

4. წერს განცხადებას კოლეჯის დირექტორის სახელზე, სამსახურში აყვანის თაობაზე, რის შემდეგაც 
მასთან ფორმდება ხელშეკრულება.  

5. ხელშეკრულების დადებისას კოლეჯი ვალდებულია კანდიდატს მოსთხოვოს:  
პასპორტის/პირადობის მოწმობის ასლი; საგანმანათლებლო დოკუმენტის ასლი, უცხო ქვეყნის 
საგანმანათლებლო დოკუმენტის შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრის მიერ განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; ავტობიოგრაფია / 
CV; არსებობის შემთხვევაში - შრომის წიგნაკის ან შრომითი გამოცდილების დამადასტურებელი 
სხვა დოკუმენტის, სერტიფიკატების, სიგელების და სხვა დოკუმენტების ასლები.  
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6.  დოკუმენტების არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში კანდიდატს ეძლევა ვადა - 5 სამუშაო 
დღე, ხარვეზის გამოსასწორებლად. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ ხსენებულ 
დოკუმენტთა წარმოუდგენლობა შეიძლება გახდეს ხელშეკრულების დადებაზე უარის თქმის 
საფუძველი.  

7. კოლეჯის დირექტორის გადაწყვეტილებით შესასრულებელ სამუშაოსთან პირის შესაბამისობის 
დადგენის მიზნით შესაძლებელია საქართველოს შრომის კოდექსის შესაბამისად პირი 
თავდაპირველად დაინიშნოს გამოსაცდელი ვადით.  

8. გამოსაცდელი ვადით პირი თანამდებობაზე ინიშნება არაუმეტეს ექვსი თვისა.  
9.  კოლეჯის დირექტორს უფლება აქვს გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს 

დანიშნოს შერჩეული პირი შესაბამის თანამდებობაზე ან გაათავისუფლოს დაკავებული 
თანამდებობიდან.  

10. კოლეჯის პერსონალი ვალდებულია პატივი სცეს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ  
უფლებებს, თავისუფლებებს და ღირსებებს.  

11.  კოლეჯის პერსონალისათვის დაუშვებელია ზოგადზნეობრივი ნორმების წინააღმდეგ ან 
პერსონალისა და კოლეჯის დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელი (ბრალეული 
ქმედება), განურჩევლად იმის რა, სად არის იგი ჩადენილი.  

12. მოქალაქეებთან და თანამშრომლებთან ურთიერთობისას კოლეჯის პერსონალი ვალდებულია 
დაიცვას ეთიკური და ზნეობრივი ნორმები, გააცნოს საკუთარი თავი და დაკავებული 
თანამდებობა, იყოს ყურადღებიანი და ზრდილობიანი.  

13. პერსონალი გარდა კოლეჯის შინაგანაწესით გათვალისწინებული უფლებებისა სარგებლობს 
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სხვა უფლებით.  

14. პერსონალს მოეთხოვება დაემორჩილოს ყველა სხვა შეზღუდვას, რომლებიც არ არის 
მოხსენიებული კოლეჯის შინაგანაწესში, მაგრამ გათვალისწინებულია კოლეჯის ეთიკის 
კოდექსითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 

მუხლი 9. ახალი თანამშრომლის ადატაცია 

1. საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების 
მართვის მენეჯერი უზრუნველყოფს კოლეჯში ახალი თანამშრომლის ადაპტაციას დირექტორის 
ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.  

2. კოლეჯის პერსონალისათვის დაუშვებელია ზოგადზნეობრივი ნორმების წინააღმდეგ ან  
პერსონალისა და კოლეჯის დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელი (ბრალეული 
ქმედება), განურჩევლად იმისა, სად არის იგი ჩადენილი.  

3. მოქალაქეებთან და თანამშრომლებთან ურთიერთობისას კოლეჯის პერსონალი ვალდებულია 
დაიცვას ეთიკური და ზნეობრივი ნორმები, გააცნოს საკუთარი თავი და დაკავებული 
თანამდებობა, იყოს ყურადღებიანი და ზრდილობიანი.  
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4. კოლეჯის პერსონალი გარდა კოლეჯში არსებული შინაგანაწესით გათვალისწინებული 
უფლებებისა სარგებლობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა 
სხვა უფლებით.  

5. კოლეჯის ახალი თანამშრომელს მოეთხოვება დაემორჩილოს ყველა სხვა შეზღუდვას, რომლებიც 
არ არის მოხსენიებული წინამდებარე შინაგანაწესში, მაგრამ გათვალისწინებულია კოლეჯის 
ეთიკის კოდექსითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 

თავი VI. კოლეჯის შპს „ორიენტირი “-ს სტრუქტურა 

მუხლი 10. კოლეჯის სტრუქტურა 

1. კოლეჯის სტრუქტურა დაფუძნებული საქმიანობის ფუნქციონალურ და იერარქიულ დაყოფაზე. 
იერარქიული დაქვემდებარება ითვალისწინებს მართვის სხვადასხვა დონეების არსებობას, 
რომლებიც თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით, 
დამოუკიდებელნი არიან გადაწყვეტილებების მიღებისას. 

თავი VII. შპს ორიენტირის თანამდებობათა სამუშაო აღწერილობები და 

თანამშრომლების ფუნქცია - მოვალეობები  

მუხლი 11. თანამდებობათა სამუშაო აღწერილობები 

1. კოლეჯის ადმინისტრაციული და დამხმარე თანამდებობების სპეციფიკის გათვალისწინებით 

შემუშავებულია შესაბამისი სამუშაო აღწერილობა, რომელზეც ხელის მოწერითაც პირი 

ადასტურებს თავის თანხმობას და იმ პასუხისმგებლობის თავის თავზე აღებას, რაც შესაბამისი 

სამუშაო აღწერილობით მისი თანამდებობისთვის არის გათვალისწინებული. 

მუხლი 12. ადმინისტრაციული პერსაონალის ფუნქცია - მოვალეობები 

1. კოლეჯის მისიისა და მიზნების შესაბამისად შეიქმნა ორგანიზაციული სტრუქტურა და 
გადანაწილდა ფუნქცია-მოვალეობები სტრუქტურულ ერთეულებს/პირებს შორის, რაც ასახულია 
კოლეჯის შინაგანაწესში და სტრუქტურული ერთეულების / პირების დებულებებსა და წესებში. 

თავი VIII. ადამიანური რესურსების შეფასება 

 
მუხლი 13. მონიტორინგი 

1. სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი გულისხმობს კოლეჯის სამოქმედო გეგმით 
განსაზღვრული ამოცანებისა და აქტივობების შესრულების შესაბამისობას, სტრუქტურული 
ერთეულების/პირების მუშაობის ეფექტიანობის შეფასებას. 

2. პერსონალის შეფასება გულისხმობს სამუშაოს შესრულების მართვის ციკლის ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან ელემენტს. სამუშაოს შესრულების მართვა არის ადამიანური რესურსების მართვის 
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პროცესი, რომელიც თითოეული თანამშრომლის ჩართულობას უზრუნველყოფს 
ორგანიზაციული მიზნების მიღწევასა და მისიის განხორციელებას. 

მუხლი 14. პერსონალის შეფასების მიზანია: 
1. პერსონალის შეფასების მიზანია პერსონალის პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლების, 

წახალისების, კარიერული განვითარების ხელშეწყობა და ასევე, პერსონალის მართვის 
პოლიტიკისა და შიდა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული შედეგების წარმოშობის 
წინაპირობების დადგენა, ისევე როგორც, კოლეჯის ორგანიზაციული განვითარება.  

2. კოლეჯის თანამშრომლის პროფესიული უნარ-ჩვევების,  შესაძლებლობების და პიროვნული 
თვისებების შესაბამისობის დადგენა დაკავებული თანამდებობასთან. 

3. კომპეტენციების შეფასება გულისხმობს პერსონალი თანამდებობის გათვალისწინებით იმ უნარ-
ჩვევების შეფასებას, რომლებიც აუცილებელია შესაბამისი თანამდებობისათვის 
გათვალისწინებული მიზნების/დავალებების ან სამუშაო აღწერილობით განსაზღვრული 
სამუშაოს შესასრულებლად. 

მუხლი 15. ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასება 

1. ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასება ხორციელდება ყველა იმ დაკავშირებული მხარის მიერ 
ვისთანაც აქვს შეხება სამუშაო პროცესში. შეფასება ხორციელდება: 

2. ადმინისტრაციული პერსონალი, რომელიც არ იკავებს მმართველობით პოზიციას ფასდება 
უშუალო ხელმძღვანელის მიერ, პროფესიული სტუდენტების და პროფესიული მასწავლებლის 
ნებაყოფლობითი ჩართულობით; 

3. ადმინისტრაციული პერსონალი, რომელიც იკავებს მმართველობით პოზიციას ფასდება 360 
გრადუსიანი შეფასების მეთოდოლოგიით, პროფესიული სტუდენტების და მასწავლებლების 
ნებაყოფლობითი ჩართულობით. 

მუხლი 16. პროფესიული განათლების მასწავლებლის / პროფესიული მომზადების / პროფესიული  

გადამზადების პროგრამის განმახორციელებლის შეფასება 

1. პროფესიული განათლების მასწავლებლის/პროფესიული მომზადების/პროფესიული  

გადამზადების პროგრამის განმახორციელებლის შეფასება  ხორციელდება სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი სამსახურის, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის და კოლეგების მიერ, 
ასევე მასწავლებლების ნებაყოფლობითი ჩართულობით. 

თავი IX. თანამშრომელთა  შორის კომუნიკაცია და  არაფორმალური ურთიერთობები  

 
მუხლი 17. კომუნიკაციის მნიშვნელობა  

1. კოლეჯი ხელს უწყობას თანამშრომლებს შორი კომუნიკაციის დამყარებას, რადგან ვერცერთი 
ორგანიზაცია ვერ იარსებებს, თუკი მის წევრებს საშუალება არ ექნებათ, ეფექტური კომუნიკაცია 
დაამყარონ ერთმანეთთან. კომუნიკაცია იმაზე მეტია, ვიდრე მხოლოდ ინფორმაციის გადაცემა. ის 
გულისხმობს ჩართულობას, პირისპირ მოლაპარაკებებს, სამუშო გარემოში ადაპტაციასა და ამ 
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გზით მიმღების მიერ ინფორმაციის იმავე შინაარსით აღქმას, რომლითაც გამოგზავნეს. 
კომუნიკაცია გაცილებით უფრო ეფექტურია, როდესაც ის ორმხრივია.  

2. თანამედროვე ტექნოლოგიები - ელექტრონული ფოსტის, ელექტრონული საქმისწარმოების 
სისტემების, სოციალური ქსელებისა თუ ტელეფონის სახით - საქმის გაადვილების საშუალებას 
იძლევა, თუმცა წარმოშობენ ახალ-ახალ პრობლემებსაც, რაც გამოიხატება პირისპირ 
ურთიერთობების სიმწირეში და, შესაბამისად, ინფორმაციის არასწორი ინტერპრეტაციის რიკის 
ზრდაში. იმისთვის, რომ განვაგრძოთ ახალ გამოწვევებსა და გარემოში ადაპტირება, 
აუცილებელია, ყურადღება მიექცეს კომუნიკაციის განვითარების სქემებს, მაგრამ ამავე დროს, 
აუცილებელია პირისპირ შეხვედრებიც წახალისდეს, რათა თანამშრომლებმა ერთმანეთთან უფრო 
მეტი სიახლოვე და გუნდური სულისკვეთება იგრძნონ.  

3. გამართული შიდა კომუნიკაცია ხელს უწყობს ძლიერი ორგანიზაციული კულტურის ფორმირებას. 
ის უზრუნველყოფს თანამშრომლებსა და სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ძლიერი კავშირების 
ჩამოყალიბებას, ეფექტურ კოორდინაციას, ანგარიშვალდებულებას, ერთიანი ხედვის 
ფორმირებას, ასევე, ბიძგს აძლევს შიდა დისკუსიასა და კონსენსუსს.  

4. შიდა კომუნიკაცია კოლეჯის გამართული ფუნქციონირების ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია 
და წარმოადგენს თანამშრომელთა მოტივირების უპირველეს მექანიზმს. ინფორმაციის გაცვლა 
კოლეჯის ეფექტური მუშაობის წინაპირობაა.  
 

მუხლი 18. კომუნიკაციის საშუალებები  
 

1. არსებობს კომუნიკაციის სხვადასხვა არხი, რომელთა მოქნილი შეჯერებით შესაძლებელია შიდა 
კომუნიკაციის ეფექტური განვითარება კოლეჯის შიგნით.  

2. კომუნიკაციის სხვადასხვა ინსტრუმენტებს შორის აღსანიშნავია: 
ა) ზეპირსიტყვიერი - შიდა კომუნიკაცია მაინც არ უნდა წარმოადგენდეს მხოლოდ ერთი 
მიმართულებით მოძრავ მოლაპარაკებას. უნდა წავახალისოთ დიალოგი, კითხვა-პასუხი და 
დებატების წარმოება. მაგ.: პირისპირ შეხვედრები, თათბირები, სემინარები და ა.შ.;   
ბ) ქაღალდზე დაფუძნებული - ქაღალდზე დაფუძნებული კომუნიკაცია ერთ-ერთი ყველაზე 
ძველი და ფართოდ გავრცელებული ფორმაა (მაგალითად, ოფიციალური თუ არაოფიციალური 
წერილები, დოკუმენტები და ა.შ.)  
გ) ელექტრონული - რაც შეეხება თანამშრომელთა შორის კომუნიკაციას, აქ პოზიტიური როლის 
შესრულება სოციალურ ქსელს შეუძლია. სოციალური მედიის საშუალებით ორგანიზაციას 
შეუძლია ინფორმაციის იმგვარი მიწოდება, რაც განსხვავდება ტრადიციული, ფორმალური, 
ჩაკეტილი და გადატვირთული მეილებისა თუ შეხვედრებისგან. მაგ.: ვებ-საიტი, ინტრანეტი, 
ბლოგი, სოციალური მედია და ა.შ. 
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