სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯის
ხარისხის უზრუნველყოფის მართვის სამოქმედო გეგმა 2020-2022 სასწავლო წლისთვის

N

აქტივობები

მოსალოდნელი შედეგი

საჭირო რესურსი

შესრულების ვადა

1.

მზადება სასწავლო წლის
დაწყებისთვის, გარემოს
გაუმჯობესება, სასწავლო
და მატერიალური
რესურსების
განახლება/სრულყოფა
საჭიროებისამებრ

სწავლის დაწყების
მომენტისთვის
გაუმჯობესებული
სასწავლო გარემო,
სრულყოფილი სასწავლო
და მატერიალური
რესურსები

2020 წლის
სექტემბეროქტომბერი

2.

საგანმანათლებლო
პროგრამების გადახედვა,
წლიური სასწავლო
გეგმების განახლება
(COVID-19
გათვალსიწინებით);
სალექციო ცხრილების
შედგენა/შემუშავება

ძველი პროგრამების
მოწესრიგება და COVID19 გათვალსიწინებით
ქვეყანაში არსებული
მდგომარეობის
შესაბამისად სასწავლო
გეგმებში ცვლილებების
განხორციელება. ხარისხის
ცენტრისთვის აღნიშნული
ინფორ,აციის მიწოდება

3.

თვითშეფასების ანაგრიშის
მომზადება, კოლეჯის
მარეგულირებელი
დოკუმენტებისა და
დებულებების გადახედვა
და ახალ სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოყვენა

თვითშეფასების
ანგარიშისა და მასზე
თანდართული
დოკუმენტების გაგზავნა
ხარისხის ცენტრში

სფეროების
მიხედვით იმ
პირების
მობილიზება, ვინც
პასუხისმგებელია
აღნიშნული
რესურსების
სრულყოფაზე
პროფესიული
მასწავლებლების
მობილიზება
ახალი სასწავლო
პირობების
შესაბამისად,
პრაქტიკის
ობიეტების
მზადყოფნა
სტუდენტების 5
კაციანი ჯგუფების
მისაღებად.
ადმინისტრაციის
მობილიზება და
შექმნილი
პირობების
გათვალისწინებით,
ონლაინ რეჟიმში

პასუხისმგებელი
პირი
დირექტორის
მოადგილე;
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი,
კოორდინატორები,
ბიბლიოთეკარი,

2020 წლის
ოქტომბერი
ნოემბრის
დასაწყისი

სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი,
კოორდინატორები,
პროგრამების
ხელმძღვანელები,
პროფორიენტაციის
მენეჯერი.

2020 წლის 18
ოქტომბერი

დირექტორი,
ხარისხის მართვის
მენეჯერი,
იურისტი

შენიშვნა

4.

ფართის ცვლილებასთან
დაკავშირებული
აქტივობები: ახალი
ფართის მოწესრიგება და
მისი ახალ
სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოყვანა
ფართის ცვლილებასთან
დაკავშირებით ხარისხის
ეროვნული ცენტრის
ინფორმირება

გამართული და
მოწესრიგებული ახალი
შენობა, რომელიც
დააკმაყოფილებს
სასწავლო პროცესის
ჯეროვნად წარმართვას

6.

ახალი პროგრამების
შემუშავების
დაგეგმვ/განხორციელება
და საგნობრივი
პროგრამების
მოდულურით ჩანაცვლება.
შესაბამისი ცვლილებების
მოთხოვნა არსებულ
კანონმდებლობაში

სპორტული
მიმართულების
პროგრამების შემუშავების
დაწყება ხარისხის
ცენტრთან და
სამინისტროსთან
აქტიური
თანამშრომლობით.
განხორციელებული
ცვლილებები
კანონმდებლობაში

7.

შეფასების
ინსტრუმენტების
ვერიფიკაციის პროცესი

8.

თეორიული და
პრაქტიკული
მეცადინეობების
მონიტორინგი

შემუშავებული
დებულების საფუძველზე
შედგენილი
ვერიფიცირებული
შეფასების
იონტრუმენტები
გაუმჯობესებული
აკადემიური მოსწრება

5.

ცენტრის მხრიდან
გეგმიური მონიტორინგი

ინტენსიური
მუშაობა
სხვადასხვა
სამსახურების
მობილიზება,
ასევე, სპეციალური
მანქანებისა და
გადამზიდავების
დაქირავება
ცენტრში
შესაბამისი
წერილისა და
შევსებული
ფორმის გაგზავნა,
სპეციალური
სამუშაო ჯგუფის
შექმნა, რათა
მოხდეს
პროფესიის
სტანდარტის
შემუშავება, რის
საფუძველზეც
შეიქმნება ჩარჩოდოკუმენტი და
სპორტული
მიმართულების
მოდულური
პროგრამები
მასწავლებლების
მიერ შედგენილი
ტესტები, ჩეკ-ლისტები

ჟურნალები,
სასწავლო
პროცესის

2020წლის
ოქტომბერი

დირექტორი,
სასწვალო ნაწილი,
სამეურნეო
ნაწილის
სპეციალისტი

2020წლის
ნოემბერი

ხარისხის მართვის
მენეჯერი

2020 წლის ბოლო
და 2021 წლის
იანვართებერვალი

დირექტორი,
ხარისხის მართვის
მენეჯერი,
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი, დარგის
სპეციალისტები,
დაინტერესებული
პირები
(დამსაქმებელი)

2020-2022
სასწავლო წლის
განმავლობაში

ხარისხის მართვის
მენეჯერი,
პროგრამების
ხელმძღვანელები,
დარგის
სპეციალისტები
შიდა მხარდაჭეტის
ჯგუფის წევრები,
ხარისხის მართვის
მენეჯერი

სასწავლო წლის
მანძილზე

შეფასების
კითხვარები
ვერიფიცირებული
ტესტები და ჩეკლისტები

9.

შუალედური და
დასკვნითი გამოცდების
ასევე, სწავლის შედეგების
დადასტურების
მონიტორინგი

ობიექტური, გამჭვირველა
და ვალიდური შედეგების
მიღების შესაძლებლობა

10

სტუდენტების,
მასწავლებლებისა და
ადმინისტრაციის
გამოკითხვის შედეგების
ანალიზი

გამოკითხვის შედეგად
მიღებული შედეგების
ანალიზი და რაპორტი,
განახლებული SWOT
ანალიზის

კითხვარები

სამოქმედო
გეგმაში გაწერილი
პერიოდულობით

11

ადმინისტრაციისა და
პროფესიული
მასწავლებლების
კვალიფიკაციის ამაღლევა
კოლეჯის ვებ-გვერდის
მონიტორინგი

სერტიფიცირებული
სპეციალისტები და
მასწავლებლები

ტრენინგები

საჭიროებისამებრ

განახლებული
ინფორმაცია

კოლეჯის ვებგვერდის
გამართულად
მუშაობაზე
პასუხისმგებელი
პირებისთვის
შესაბამისი
ინფორმაციის
მიწოდება საიტის
განახლებისთვის.

მუდმივად

12.

სასწავლო წლის
მანძილზე

შიდა მხარდაჭეტის
ჯგუფის წევრები,
ხარისხის მართვის
მენეჯერი,
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი
ხარისხის მართვის
მენეჯერი,
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერი,
კოორდინატორები
ხარისხის და
სასწავლო
პროცესის
მენეჯერები
დირექტორი, PR
მენეჯერი

