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1. კოლეჯის  ისტორია 

 
შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიას შექმნის იდეა დიდი ხანია არსებობს. დამფუძნებელი გუნდი წლების განმავლობაში აწარმოებდა 

მოლაპარაკებებს სხვადასხვა შვეიცარიულ ორგანიზაციებთან და პროფესიულ სასწავლებლებთან.  

 

2017 წელს დაიწყო თანამშრომლობა ერთ-ერთ უმსხვილეს კერძო შვეიცარიულ ფონდთან - Gebert Ruf Stiftung - რომელიც უკვე ოცდახუთი წელია 

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ინოვაციურ პროექტებს აფინანსებს. ამავე წელს სამი თანამოაზრის, მიხეილ სვიმონიშვილის, ფილიპ 

ეგერისა და თინათინ მახარაძის მიერ არაკომერციული ორგანიზაცია (აიპი) გამოყენებითი განათლებისა და განვითარების ქართული ასოციაცია 

ეიდი დაარსდა. საქველომოქმედო ორგანიზაციის მიზანია ხელი შუწყოს გამოყენებითი განათლების გავრცელებასა და კულტურული აქტივობების 

განვითარებას. შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასია (SASC) არის ეიდის პირველი საგანმანათლებლო პროექტი. ეიდი არის SASC-ის 

ერთპიროვნული მფლობელი, იგი განსაზღვრავს SASC გრძელვადიან მიზნებს, უზრუნველყოფს პროექტის განხორციელებასა და პასუხისმგებელია 

მის ფინანსურ სტაბილურობაზე.  

 

პროფესიული განათლების სფეროში უმაღლესი სტანდარტების დამკვიდრების მიზნით, ჩვენი კოლეჯის მთავარ პარტნიორად შეირჩა შვეიცარიაში 

ყველაზე წარმატებული აგრარული სკოლა - პლანტაჰოფი. პლანტაჰოფი მონაწილეობს სასწავლო პროგრამების შედგენაში  მასალების შერჩევაში, 

სასწავლო საწარმოების დაგეგმვასა და მასწავლებლების გადამზადებაში. 2017 წლის ნოემბერში პლანტაჰოფის წარმომადგენლები პირველად 

ჩამოვიდნენ საქართველოში და გაეცნენ საქართველოში სოფლის მეურნეობის სფეროს ზოგად მდგომარეობას; შეხვდნენ საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, ასევე მოინახულეს სხვადასხვა ფერმები და დაათვალიერეს კოლეჯის ასაშენებლად პოტენციური 

ადგილები. სწორედ პლანტაჰოფის წარმომადგენლებთან ერთად შეირჩა კოლეჯის ამჟამინდელი ადგილმდებარეობა, დმანისის მუნიციპალიტეტის 

სოფელი სარკინეთი, რაც ერთის მხრივ გამოწვეულია დმანისის მუნიციპალიტეტში საძოვრების სიმრავლითა და ხარისხით, ხოლო მეორეს მხრივ 

შვეიცარიელი ფერმერებისა და ყველის სპეციალისტების 150 წლის წინანდელი ისტორიით დმანისში. ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე მეცხრამეტე 

საუკუნეში შვეიცარელებს 33 ყველის საწარმო და ასევე შვეიცარიული სკოლაც ჰქონდათ გახსნილი. მას შემდეგ პლანტაჰოფის წარმომადგენლები 

მრავალჯერ ჩამოვიდნენ საქართველოში, შეისწავლეს ადგილობრივი ფერმერების პრობლემები, გაეცნენ სასოფლო სამეურნეო პროფესიული 

განათლების მოქმედ სტანდარტებს და სწორედ ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა კოლეჯის სასწავლო კონცეფცია.  

 

მიხეილ სვიმონიშვილისა და Gebert Ruf Stiftung-ის მიერ განხორციელებული პირველი ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების შემდეგ, კოლეჯის 

გუნდს ბევრი პარტნიორი ორგანიზაცია შემოუერთდა, რომელთაც სხვადასხვა საგრანტო პროგრამებითა და პირადი შემოწირულობებით წვლილი 

შეიტანეს კოლეჯის ჩამოყალიბებაში, მათ შორის შვეიცარიის განვითარების სააგენტო, გაეროს განვითარების პროგრამა, შვეიცარელ მეცხოველეთა 

გაერთიანება (Braunvieh Schweiz), Swissgenetics (მსხვილფეხა საქონლის სანაყოფე მასალის უმსხვილესი ჰენდლერი შვეიცარიაში), სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სააგენტო. 

 

დღეისათვის დაწესებულებას აქვს ძლიერი ინფრასტრუქტურა,ადამიანური/ფინანსური რესურსი რაც უზრუნველყოფს ორგანიზაციის მისიისა და 

გრძელვადიანი მიზნების განხორციელებას: 

 საკუთარი საწარმოები:   

 ფერმა, რომელიც დაკომპლექტებულია შვეიცარიიდან ჩამოყვანილი საუკეთესო გენეტიკის საქონლით; 



 

 შვეიცარიელი ინჟინრების მიერ დაპროექტებული ყველის საწარმო; 

 საერთო საცხოვრებელი პროფესიული სტუდენტებისთვის/მსმენელებისათვის;  

 მცირე ზომის სასტუმრო პერსონალისთვის; 

 15.8 ჰა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარკინეთში; 

 2 ჰექტრამდე (18588 კვ.მ.)არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა,  

 შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიასთვის განკუთვნილი ახალაშენებული შენობა ფართით 1503,7კვ.მ.  

 მსხვილფეხა საქონლის ფერმა; 

 მშენებარე ყველის ქარხანა  

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა. 

 თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსით აღჭურვილი უსაფრთხო საგანმანათლებლო/საწარმოო გარემო 

 

2. კოლეჯის მისია, ხედვა , ღირებულებები 

 

მისია 

შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიის მისიაა შექმნას ქვეყანაში, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, პროფესიული საგანმანათლებლო  

დაწესებულება,  სადაც დაინტერესებული პირები, განვითარებად სასწავლო  და  სამეწარმეო გარემოში, შეიძენენ  საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამის თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარებს, რომელთა გამოყენებით შეძლებენ რესურსეფექტურად, სუფთა წარმოების(cleaner 

productione)  და გარემოსდაცვითი პრინციპების გათვალისწინებით განახორციელონ პროფესიული საქმიანობა. ამით ხელს შევუწყობთ 

საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან დაახლოებას; ინდივიდის პიროვნული და 

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას. 

 

 
ხედვა 

 

უზრუნველყოს სწავლის პერიოდში პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების რეალურ სამუშაო პროცესებში ჩართვა; გაუზიაროს სტუდენტებს, 

მსმენელებსა და პერსონალს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, გააცნოს  ინოვაციები, რესურსების გამოყენების  თანამედროვე გზები, 

განავითაროს კოლეჯსა და ბიზნესს, დაინტერესებულ მხარეებს შორის მყარი, ურთიერთეფექტური თანამშრომლობის მექანიზმები.ამ პრინციპების 

გათვალისწინებით ჩვენი ხედვაა ხუთ წელიწადში გავხდეთ წამყვანი დარგობრივი კოლეჯი, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც დმანისის 

რეგიონში, ისე ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტული სფეროების განვითარებას.  

 
ღირებულებები 
შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიის  ღირებულებებია: თანამშრომლობა, თვითგამოხატვის თავისუფლება, ღიაობა, გუნდურობა, 

პროფესიონალიზმი და მდგრადი განვითარება.  

 



 

 

      3. არსებული სიტუაცია და გამოწვევების ანალიზი (SWOT ანალიზი) 
 

კოლეჯის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებას წინ უძღვოდა მისიისა და ხედვის  შემუშავება, ღირებულებების განსაზღვრა. 

ამასთან, მოხდა 2017 წლიდან დღემდე ჩატარებული  სამუშოების შეჯამება და გამოწვევების იდენტიფიცირება.  

ბოლო პერიოდის მაჩვენებლები საშუალებას იძლევა შევაფასოთ დაწესებულება, როგორც სიახლეებზე ორიენტირებული, ევროპული 

სტანდარტების შესაბამისი, განვითარებადი  დაწესებულება, რომელიც საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებას გეგმავს თანამედროვე 

მოთხოვნებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით; რისთვისაც ისწრაფვის დანერგოს  მართვის, ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმების გამოყენების მდგრადი და განვითარებადი პრაქტიკა. 

კოლეჯის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავება დაეფუძნა შესრულებული სამუშაოს, არსებული მდგომარეობის და 

შესაძლებლობების SWOT ანალიზს, რამაც ორგანიზაციას საკუთარი შესაძლებლობების და რესურსების შეფასებისა და მათი ეფექტური 

გამოყენების გზების განსაზღვრის საშუალება მისცა. კვლევის საფუძველზე  2021-2027  წლების სტრატეგიულ გეგმაში  წარმოდგენილია 

ორგანიზაციის, როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულების პრიორიტეტები და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები. როგორც მისია, 

ხედვა, ღირებულებების, ისე სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესში ჩართული იყვნენ კოლეჯის დირექტორი, 

დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, დამფუძნებლები(მიხეილ სვიმონიშვილი, ფილიპ ეგერი) პარტნიორი ორგანიზაცია 

„პლანტაჰოფ“(შვეიცარია)  და „ექსპერტიერ“(შვეიცარია), მოწვეული კონსულტანტები. განხორციელდა არაერთი საკონსულტაციო თუ 

საინფორმაციო შეხვედრა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან; პარტნიორ ორგანიზაციებთან UNDP, SDC(შვეიცარიის განვითრების 

სააგენტო), გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტროს 

წარმომადგენლებთან, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერთან, ადგილობრივ ფერმერებთან, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან, განათლების 

ხარისხის განვითრების  ეროვნულ ცენტრთან და სხვა. 

        
შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიას  ამოცანაა საგანმანათლებლო ბაზარზე სწავლების მაღალი ხარისხით პოზიციონირება, 

დაინტერესებულ მხარეთა მოთხოვნილებების/საჭიროებების მაქსიმალური დაკმაყოფილება. სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო 

გეგმები ითვალისწინებს შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიას საქმიანობის განხორციელების, ხარისხის გაუმჯობესების დროში გაწერილ 

მიზნებს და ამოცანებს. 

  



 

 

 
             3.1. SWOT ანალიზი 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძლიერი მხარე 

თანამედროვე სასწავლო - საწარმოო ინფრასტრუქტურა (საკუთარ 

მფობელობაში) 

 შვეიცარიელი პარტნიორები: შვეიცარული აგრარული სკოლა 

პლანტაჰოფი და „ექსპერტირ“(შვეიცარია) 

დამსაქმებლების მაღალი ჩართულობა სასწავლო პროგრამების 

შემუშავების/დანერგვის პროცესში;  

სტაბილური პარტნიორი ორგანიზაციები;  

 დამფუძნებლების საერთაშორისო პროფესიული გამოცდილება; 

პროგრამის განმახორციელებელი კვალიფიციური კადრი და 

ადმინისტრაციული პერსონალი;  

საკუთრი საერთო საცხოვრებელი;  

 საკუთრი სასტუმრო; 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო 

თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისი 

ინფრასტრუქტურა, მატერიალური, საგანმანათლებლო რესურსი. 

სუსტი მხარე  

ადგილობრივი (დმანისის მუნიციპალიტეტში) 

პროფესიული კადრების სიმცირე; 

 გერმანული ენის მცოდნე კადრების ნაკლებობა; 

 კოლეჯის არაკომერციული მიზნებიდან 

გამომდინარე დამფუძნებლებზე დამოკიდებულების 

მაღალი ხარისხი.  

 

შესაძლებლობები  

ხარისხის უზრუნველყოფის მდგრადი მექანიზმების დანერგვა 

ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით;  

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის 

განვითარება; 

ადამიანური რესურსების მართვის მდგრადი მექანიზმების 

ჩამოყალიბება;  

 შვეიცარიაში გაცავლითი პროგრამებისა და ტრენინგების 

შეთავაზება როგორც პროფესიული 

სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის, ასევე პერსონალისთვის; 

 პროფესიული სტუდენტებისთვის/მსმენელებისათვის 

პერსპექტიული საერთაშორისო პროფესიონალური კონტაქტების 

(professional newtork) ჩამოყალიბების შესაძლებლობა 

 

საფრთხეები  

არასტაბილური ეკონომიკური და პოლიტიკური 

გარემო;  

პანდემია 

 



 

 

 

 

3. კოლეჯის თანამშრომლობა დაინტერესებულ მხარეებთან: 

 

 „მესაქონლეობის განვითარების ხელშეწყობა სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია, შესაბამისად, არაერთი მიმართულებით, რამაც დარგის განვითარება 

უნდა უზრუნველყოს, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკვე გადაიდგა. ფერმერებისა და მეწარმეებისთვის ხელმისაწვდომია ფინანსური რესურსი, როგორც 

შეღავათიანი კრედიტის, ასევე, გრანტის სახით; სისტემურია ვეტერინარული კეთილსაიმედოობის მიმართულებით მიმდინარე სამუშაოები. ამ ფონზე, 

კიდევ უფრო საჭირო ხდება კვალიფიციური კადრების მომზადება. სწორედ ამიტომ, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია თანამედროვე სასწავლო 

დაწესებულებების, მათ შორის, შვეიცარიული აგრარული სკოლის გახსნა, რომელიც საერთაშორისო დონის ცოდნას მისცემს ჩვენს მომავალ ფერმერებს”. -- 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, ლევან დავითაშვილი. 
 

 „საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და საჯარო და კერძო სექტორების თანამშრომლობა პროფესიული განათლების რეფორმის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტია. შვეიცარიული აგრარული სკოლის მოდელის დანერგვით, საქართველო შეძლებს სოფლის მეურნეობის სფეროში, სწავლების თანამედროვე 



 

მიდგომების დანერგვას, ახალი უნარების განვითარებას და პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს 

მაღალკვალიფიციური კადრების მიწოდებას შრომის ბაზრისთვის და ხელს შეუწყობს დასაქმებას და თვითდასაქმებას “. საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე, თამარ ქიტიაშვილი. 
 

 „ამაყი ვარ, რომ შვეიცარიის 200-წლიანი გამოცდილება ხელს შეუწყობს პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემის რეფორმას საქართველოში. 

შვეიცარიული აგრარული სკოლა „კავკასია “ხარისხიანი განათლებისა და წარმატებული ბიზნესის განვითარებას დაეხმარება, რაც უკეთესობისკენ შეცვლის 

ბევრი ქართველი ფერმერის ცხოვრებას “. შვეიცარიის თანამშრომლობის რეგიონული ხელმძღვანელი, დანიელ მევლი. 

 

 „ქართულმა ყველმა მთელ მსოფლიოში გაითქვა სახელი, მაგრამ იმისთვის, რომ კარგი ყველი წარმატებულ ბიზნესად იქცეს, ხოლო სოფლის მეურნეობამ, 

როგორც ეკონომიკის სექტორმა, მეტ წარმატებს მიაღწიოს, ქართველმა მწარმოებლებმა თანამედროვე მეთოდების გამოყენება უნდა ისწავლონ. გაეროს 

განვითარების პროგრამა მოხარულია, რომ შეუძლია წვლილი შეიტანოს შვეიცარიულ მოდელზე აგებული თანამედროვე სასწავლებლის დაფუძნებაში “. 

UNDP-ის ხელმძღვანელი ლუიზა ვინტონი. 

 ჩვენ უკვე მრავალი წელია საქართველოში პროფესიული განათლების მიმართულებით ვმუშაობთ და მოხარული ვართ, რომ თანამშრომლობას ვაგრძელებთ 

ამ პროექტით. ეს სკოლა საქართველოსა და შვეიცარიას შორის წარმატებული თანამშრომლობის კიდევ ერთი მაგალითია, დარწმუნებული ვართ, რომ 

ინიციატივა დანერგავს განათლების მაღალ სტანდარტს და ქართველი ახალგაზრდა თაობისთვის დასაქმების პერსპექტივას შექმნის. - ალვარო ბორგი, 

შვეიცარიის ელჩის მოადგილე. 

 
 

 



 

5. სტრატეგიული განვითარების გეგმა - 2021-2027 
 

 

 

ამოცანები და ქვეამოცანები   2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ძირითადი ინდიკატორები და 

სამიზნე ნიშნული 

პასუხისმგებელი პირი 

I სტრატეგიული მიზანი-ორგანიზაციული განვითარება 

ამოცანა 1.1. მართვის თანამედროვე სისტემების დანერგვა 
 

1.1.1. კოლეჯის მარეგულირებელი 

დოკუმენტების 

შემუშავება/განვითრება/განახლება  

* 
განახლება 

საჭიროებ

ისამებრ 

განახლება 

საჭიროებ

ისამებრ 

განახლება 

საჭიროებ

ისამებრ 

განახლება 

საჭიროებ

ისამებრ 

განახლება 

საჭიროებ

ისამებრ 

განახლება 

საჭიროები

სამებრ 

დამტკიცებული 

მარეგულირებელი  

დოკუმენტაცია 

დირექტორი; 

1.1.2. ელექტრონული საქმისწარმოების 

სისტემის დანერგვა/განვითარება/გამოყენება 

 

* * * * * * * დანერგილია და მოქმედებს 

ელექტრონული 

საქმისწარმოების სისტემა 

დირექტორი; 

 

1.1.3. სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების 

განხორციელების 

მონიტორინგი/სტრატეგიული და სამოქმედო 

გეგმების განვითარება/ცვლილება 

 

* * * * * * * მონიტორინგის და შეფასების 

პროცესის დამადასტურებელი 

მტკიცებულებები; 

შესრულების  ანგარიშები; 

შეფასების შედეგებზე 

რეაგირების მტკიცებულებები; 

დამატებითი გეგმები; 

დირექტორი  

  

1.1.4. პერსონალის მართვის პოლიტიკის 

თანმიმდევრული გაუმჯობესება 
* * * * * * * პერსონალის ფუნქციები და 

სამუშაო აღწერილობები; 

პერსონალის გამოკითხვის 

შედეგები აჩვენებს, რომ 

არანაკლებ 80% დადებითად 

აფასებს პერსონალის 

ფუნქციებისა და სამუშაო 

აღწერილობების 

ადექვატურობას 

შესასრულებელ სამუშაოსთან. 

დირექტორი;   

საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების 

მართვის მენეჯერი 

ამოცანა 1.2. ხარისხის უზრუნველყოფის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დანერგვა-განხორციელება, გაუმჯობესება 

1.2.1. პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა, 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა  და 

სხვა დაინტერესებული/ჩართული მხარეების  

გამოკითხვა სხვადასხვა საჭიროების 

შესაბამისად/შედეგების ანალიზი/შედეგების 

* * * * * * * კითხვარები; 

გამოკითხვების შედეგების 

ანალიზი; 

 შემდგომი სამოქმედო 

რეკომენდაციები 

დირექტორი; ხარისხის 

მართვის მენეჯერი 



 

შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა-

განხორციელება (შვეიცარიული გამოცდილების 

გაზიარება) 

1.2.2. საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა 

შეფასების პროცედურის დანერგვა/ შეფასების 

განხორციელება/შედეგების შესაბამისი 

აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება 

* * * * * * * შეფასების შედეგების ანალიზი; 

რეკომენდაციები/გაუმჯობესებ

ული რეგულაციები  

დირექტორი და ხარისხის 

მართვის მენეჯერი 

 

1.2.3. დაწესებულების მიერ მიწოდებული 

სერვისებისა და რესურსების ხარისხის შეფასება  

(მექანიზმების დანერგვა/განხორციელება) 

* * * * * * * ყოველწლიური  შეფასება, 

შედეგების ანალიზი  და 

განვითარების 

გეგმა/რეკომენდაციები 

დირექტორი და ხარისხის 

მართვის მენეჯერი  

 

1.2.4. ადმინისტრაციული პერსონალის, 

პროგრამის განმახორციელებელი პირების 

საქმიანობის შეფასება/შედეგების 

ანალიზი/შედეგების შესაბამისი აქტივობების 

დაგეგმვა-განხორციელება(შვეიცარიული 

მიდგომების გაზიარება) 

* * * * * * * პროფესიულ სტუდენტთა და 

სხვა პირთა გამოკითხვის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია/,ადმინისტრაცი

ის თანამშრომელთა 

თვითშეფასების ანალიზისა და 

წლიური ანგარიშგების 

საფუძველზე მიღებული 

ანალიზის დოკუმენტი, 

საჭიროებისამებრ დამატებითი 

გეგმები 

დირექტორი და ხარისხის 

მართვის მენეჯერი 

1.2.5. კურსდამთავრებულთა 

კვლევა/დამსაქმებელთა უკუკავშირის მიღება 

საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის 

განვითარებისათვის 

  * * * * * კურსდამთავრებელთა 

კითხვარი; 

დამსაქმებელთა კითხვარი; 

დასაქმების მაჩვენებელი; 

კვლევის 

ანალიზი/შედეგები/საჭიროების

ამებრ დამატებითი გეგმები; 

დირექტორი და ხარისხის 

მართვის მენეჯერი 
 

1.2.6. კოლეჯის თვითშეფასების 

განხორციელება 
*   *   * განხორციელბული 

თვითშეფასება; შევსებული 

თვითშეფასების ფორმა 

დირექტორი და ხარისხის 

მართვის მენეჯერი 

 



 

 ამოცანა 1.3. კორპორატიული კულტურისა და სოციალური პასუხისმგებლობის დამკვიდრება 
1.3.1. კოლეჯის თანასაზოგადოება იზიარებს და 

იცავს დაწესებულების შინაგანაწესს, 

უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სხვა 

მარეგულირებელ წესებს 

* * * * * * * 
კოლეჯის 

თანამშრომლებისათვის და 

პროფესიული 

სტუდენტებისათვის/მსმენელებ

ისათვის ჩატარებული 

გაცნობითი ხასიათის 

შეხვედრები/ინსტრუქტაჟები 

შინაგანაწესის, უსაფრთხოების, 

გარემოს დაცვის და სხვა 

მარეგულირებელ წესების 

გასაცნობად 

დირექტორი  
 

1.3.2. ქაღალდის გამოყენების შემცირებისა და 

განცალკავებული შეგროვების პრაქტიკის 

დანერგვა/განხორციელება. 

* * * * * * * მოტანილია და დადგმულია 

კოლეჯის ტერიტორიაზე მწვანე 

ყუთები ქაღალდის ნარჩენების 

მოსაგროვებლად; 

გამოიყენება ელექტრონული 

საქმიმსწარმოება; 

 

დირექტორი  

კოლეჯის 

თანასაზოგადოება 

1.3.3. საქველმოქმედო/კორპორატიული/ 

საიმიჯო ღონისძიებები პროფესიულ 

სტუდენტთა/მსმენელთა და თანამშრომელთა 

მონაწილეობით 

 * * * * * * ყოველწლიურად არანაკლებ 1 

ღონისძიება 

ღონისძიების ჩატარების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტცია 

დირექტორი;  

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი 

1.3.4. სოციალურად დაუცველ და მშობელთა 
მზრუნველობას მოკლებულ პროფესიულ 
სტუდენტთა/მსმენელთა დახმარება(ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში) 

* * * * * * * კოლეჯის ფინანსური 

შესაძლებლობის ფარგლებში 

სოციალურად დაუცველ და 

მშობელთა მზრუნველობას 

მოკლებულ პირთათვის 

ახორციელებს ფინანსურ 

შეღავათებს 

დირექტორი; 

 

 II  სტრატეგიული მიზანი-მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსების  განვითარება 
 

 ამოცანა 2.1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ინფრასტრუქტურისა და ადმინისტრირების გაუმჯობესება 
2.1.1.ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ადმინისტრირების გაუმჯობესება, (გუგლის და 

სხვა ელექტრონულილ პლატფორმების 

გამოყენება), IT  რისკების მართვა 

* * * * * * * განახლებულია ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მართვის 

პოლიტიკა და 
პროცედურები 

დირექტორი; 

 IT  სპეციალისტი 



 

2.1.2. ინფორმაციული ტექნოლოგიების, 

ინფრასტრუქტურის (კომპიუტერული ტექნიკა, 

პროგრამული უზრუნველყოფა, ინტერნეტი) 

მუდმივი და სტაბილური ხელმისაწვდომობა 

პროფესიული სტუდენტების/მსმენელებისა და 

პერსონალისათვის 

* * * * * * * კომპიუტერული ცენტრი 

განახლებულია 

 

2.1.3. ოფიციალური ვებ-გვერდის და 

სოციალური ქსელში დაწესებულების გვერდის 

მართვა/ განახლება/გერმანულენოვანი ვერსიის 

შექმნა 

* * * * * * * ყოველწლიურად 

გამოკითხულთა არანაკლებ 85% 

ადასტურებს, რომ მათთვის 

კოლეჯის ოფიციალური 

ვებგვერდი ასრულებს 

საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო 

ფუნქციას. 

IT სპეციალისტი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი; 

 

2.1.4. ადმინისტრაციული პერსონალის, 

პროგრამის განმახორციელებელი პირების, 

პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების 

ინფორმირება შრომის უსაფრთხოების, 

ხანძარსაწინააღმდეგო მექანიზმების, პანდემიის 

დროს დასაცავი წესების შესახებ 

* * * * * * * ინსტრუქტაჟის ჩატარების 

ჟურნალები, დასწრების 

ფურცლები/აუდიო-

ვიდეო/ფოტომასალა 

 

დირექტორი; 

შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტი 

2.1.5 პერსონალურ მონაცემთა დაცვა * * * * * * * საჩივრის რაოდენობა ნული დირექტორი; 

ადმინისტრაციული 

პერსონალი 

2.1.6. სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების 

კონტროლი/დაცვა 
* * * * * * * მასალების შესყიდვის /გაცემის 

დოკუმენტაცია 

დირექტორი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი 

2.1.7. წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფა * * * * * * * დაცვის თანამშრომელთა 

ანგარიშები 

დირექტორი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი 

ამოცანა 2.2. მატერიალური და საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარება 
2.2.1. სასწავლო და დამხმარე ფართების 
გაზრდა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის  
განვითარება თანამედროვე 
აღჭურვილობის,განვითარება თანამედროვე 
აღჭურვილობის, მასალებისა და ინვენტარის 
შეძენის გზით. 

* * * * * * * გაზრდილი სასწავლო ფართი 

შესყიდვის დოკუმენტაცია 

დირექტორი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი; 

 

 

   
   



 

2.2.2. ყველის მუზეუმის დაარსება(სადაც 

წარმოდგენილი იქნება როგორც დმანისის 

მუნიციპალიტეტში, ასევე საქართველოში 

ყველის წარმოებასთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია, ექსპონატები, შვეიცარიულ-

ქართული  ისტორიული ურთიერთობების 

დამადასტურებელი ფაქტები, ექსპონატები)) 

 * *     მოქმედი ყველის მუზეუმი; 

საგამოფენო 

ექსპონატები/მასალა 

დირექტორი; 

 

2.2.3. მასწავლებელთა სახლის 

აშენება(დამატებითი საცხოვრებელი ფართები 

პროგრამის განმახორციელებელი 

პირებისათვის)  

  * *    აშენებული, ექსპლუატაციაში 

მიღებული მასწავლებელთა 

სახლი 

დირექტორი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი; 

 

2.2.4.სატრანსპორტო საშუალების შეძენა 

სტუდენტებისა და პერსონალის 

მომსახურებისთვის 

 *      შეძენილი სატრანსპორტო 

საშუალება, შესყიდვის 

დოკუმენტაცია 

დირექტორი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი; 

2.2.5.წვრილფეხა საქონლის ფერმის აშენება  *      აშენებული, ექსპლუატაციაში 

მიღებული წვრილფეხა 

საქონლის ფერმა; 

დირექტორი; 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი; 

2.2.6. კოლეჯში წარმოებული პროდუქციის 

რეალიზაცია/ბრენდის განვითარება, 

ფინანსური მდგრადობის გაზრდის მიზნით  

 

* * * * * * * შემოსავლების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 
ბრენდული მასალები 

დირექტორი; ყველის 

ქარხნის მენეჯერი 

2.2.7. საბიბლიოთეკო ფონდის გამდიდრება 
(მათ შორის უცხოენოვანი ლიტერატურით). 
პლანტაჰოფში არსებული სასწავლო მასალების 

თარგმნა/ საგანმანათლებლო მასალებზე 

ელექტრონული ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა   

* * * * * * * ახალი საბიბლიოთეკო 

რესურსები 

დირექტორი; 

ბიბლიოთეკარი 

 

2.2.8.უსაფრთხოების/დაცვის სისტემების 

განვითარება 
* * * * * * * დადგენილი უსაფრთხოების 

მექანიზმები, კითხვარი, 

უსაფრთხოების ანალიზი, 

სამოქმედო/.რეაგირების 

გეგმები 

დირექტორი 

მატერიალური 

რესურსების მართვის 

მენეჯერი; 

 

III  სტრატეგიული მიზანი - საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარება 
 

ამოცანა 3.1. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება მუდმივად ცვალებად გარემოსთან შესაბამისობით 



 

3.1.1. პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების განვითარება/ინიცირება/პროგრამების 
შემუშავება/დანერგვა/განხორიელება 
(შვეიცარიული გამოცდილების გაზიარება) 

* * * * * * * ცვლილებები 

საგანმანათლებლო პროგრამაში, 

შემუშავებული მოდულები 

დირექტორი; 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

3.1.2. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით 
პროფესიული მომზადება/ გადამზადების 
მოკლევადიანი პროგრამების /მასტერკლასების 
დანერგვა/განხორციელება 

* * * * * * * შემუშავებული მასტერკლასები 

და ტრენინგები; შემუშავებული 

და განხორციელების უფლება 

მოპოვებული პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების 

მოკლევადიანი პროგრამები 

დირექტორი; 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

ყველის ქარხნის მენეჯერი, 

ფერმის მენეჯერი 
          

ამოცანა 3.2. შეფასების სისტემის განვითარება 
3.2.1. შეფასების ინსტრუმენტების 
ვალიდაცია/შეფასების  ვერიფიკაცია * * * * * * * 

საჭიროების შესაბამისად 

ყოველწლიურად სრულდება 

პროფესიულ სტუდენტთა 

შედეგების დადასტურების 

მონიტორინგი და მისი 

შედეგები გამოიყენება 

სასწავლო პროცესის 

შემდგომი 

გაუმჯობესებისათვის. 

ვალიდაცია ვერიფიკაციის 

კითხვარები, პროცესის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია; 

რეაგირების გეგმა 

დირექტორი; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი 

 

3.2.2. მტკიცებულებების/უწყისების 

აღრიცხვა/დაცვა * * * * * * * 
აღრიცხული 

მტკიცებულებები/უწყისები 

დირექტორი; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი 

 

IV სტრატეგიული მიზანი -პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა სერვისების განვითრება და მხარდაჭერის ღონისძიებების 
განხორციელება 
 
ამოცანა 4.1. პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების  სერვისები და კარიერული მხარდაჭერა 

4.1.1. პროფესიულ სტუდენტთა /  

მსმენელთა ექტრაკურიკულური აქტივობის 

ხელშეწყობა 

       სტუდენტების ინტერესების 

შესაბამისად 

განხორციელებული 

დირექტორი; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 



 

 * * * * * * * ექსტრაკურიკულური 

აქტივობები; 

 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი 
 

       
4.1.2. მოტივაციის ამაღლებისა და პროფესიული 

განვითარების ხელშეწყობისათვის ცნობილი 

ბიზნესმენების/მეწარმეების/დარგის 

პროფესიონალების მოწვევა საჯარო ლექციების 

წასაკითხად/ გამოცდილების 

გაზიარების მიზნით. 

 

* * * * * * * 
არანაკლებ 1 საჯარო შეხვედრა 

ყოველწლიურად; 

შეხვედრის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია 

დირექტორი; 

სასწავლო პროცესის 

მართვის მენეჯერი; 

 

4.1.3. დასაქმების ხელშეწყობისა და კარიერული 

განვითარებისათვის პლატფორმის 

შექმნა(კურსდამთავრებულთა  დამსაქმებელთა 

ურთიერთობის ხელშესაწყობად)გამოყენება 
 

 * * * * * * დასაქმების ხელშეწყობისა და 

კარიერული განვითრებისათვის 

პლატფორმა(ელექტრონულ 

ფორმატში. ვებ გვერდზე ან 

სოციალურ ქსელში) 

დირექტორი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი 

V სტრატეგიული მიზანი - საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

 

ამოცანა 5.1. საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ურთიერთსასარგებლო კავშირების განვითარება 
5.1.1. პარტნიორ ორგანიზაციების სპექტრის 

გააფართოება (მემორანდუმებისა თუ 

ხეშეკრულებების ფარგლებში) ; პარტნიორობის 

გაღრმავება კოლეჯის პროფილის სფეროში 

მოღვაწე ადგილობრივ და უცხოეთის 

პროფესიულ საგანმანათელბლო 

დაწესებულებებთან,  ასოციაციებთაან და 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. 

* * * * * * * 
გაფორმდებული მინიმუმ 2 

ახალი 

მემორანდუმი/ხელშეკრულება 

კოლეჯი მონაწილეობს კერძო 

კოლეჯების ასოციაციის 

ღონისძიებებში 

დირექტორი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი 

5.1.2. გამოცდილების მიღებისა და გაზიარების 
მიზნით, განხორციელდება ადმინისტრაციაში 

დასაქმებულ პირთა მივლინება პარტნიორ 

უცხოურ კოლეჯებში 

* * * * * * * 
მინიმუმ 1 ვიზიტი წელიწადში დირექტორი; 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 

 

5.1.3. ქვემო ქართლლის რეგიონში 

მეცხოველეობისა და რძის პროდუქტების 

გადამუშავების ისტორიაზე ცნობადობის 

ამაღლება (მათ შორის შვეიცარელების 

ისტორია) ,ღონისძიებების ჩატარება, საარქივო 

მასალების მოძიება/გასაჯაროება  

 

  *     
ღონისძიებები ჩატარების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტები, მოძიებული 

მასალები. 

დირექტორი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი 



 

5.1.4. პროფორიენტაციის ღონისძიებების 

განხორციელება ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებსა და სხვა დაინტერესებულ 

პირებთან 

* * * * * * * 
შეხვედრები სკოლებთან 

საიმიჯო/ 

საინფორმაციო/სარეკლამო 

კამპანია 

დირექტორი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი 

5.1.5. მიმდინარე წლის შედეგების გაზიარება 

ფართო საზოგადოებისათვის წლიური 

ანგარიშის  პრეზენტაციისა და გავრცელების 

გზით 

 * * * * * * 
წლიური ჟურნალი; 

პრეზენტაციის ამსახველი 

მასალა 

დირექტორი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი 

 

VI სტრატეგიული მიზანი - დარგის განვითარების ხელშეწყობა 
 

6.1 საძოვრების მართვის მიმართულებით 

კვლევების/ექსპერიმენტების ჩატარება 

ადგილობრივ და საერთშორისო 

პარტნიორებთან ერთად.  

* * * * * * * ჩატარებული 

კვლევების/ექსპერიმენტების 

ჩატარების დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია; 

აქტივობის შედეგები. 

დირექტორი; ფერმის 

მენეჯერი 

 

6.2 ადგილობრივ ფერმერებთან 

თანამშრომლობა რძის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით; პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების ჩართვა ამ 

პროცესში 

* * * * * * * აქტივობის ამსახველი 

დოკუმენტაცია; 

აქტივობის შედეგები 

დირექტორი; ფერმის 

მენეჯერი; ყველის ქარხნის 

მენეჯერი; 

 

6.3. ადგილობრივ ფერმერებთან 

თანამშრომლობა მსხვილფეხა საქონლის 

ჯიშობრივი გაუმჯობესებისთვის; პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების ჩართვა ამ 

პროცესში 

 * * * * * * აქტივობის ამსახველი 

დოკუმენტაცია; 

აქტივობის შედეგები 

დირექტორი; ფერმის 

მენეჯერი; 

 

6.4. დარგის პოპულარიზაციის მიზნით სკოლის 

მოსწავლეებისათვის და სხვა დაინტერესებული 

პირებისთვის შემეცნებითი ტურების 

ორგანიზება კოლეჯის ბაზაზე 

 * * * * * * 
ღონისძიებების ამსახველი 

ფოტო/ვიდეო მასალა 

დირექტორი; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის მენეჯერი; 

6.5. ქართული ფლორის შესწავლა ყველის 

წარმოებაში წითელი ფიჭვის გამოყენების 

ჩანაცვლების მიზნით 

  * * * * * 
ჩატარებული კვლევები; 

ჩატარების დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია; კვლევის 

შედეგები 

დირექტორი;  

6.6. ქართული ყველის წარმოების 

ტექნოლოგიების და გამოცდილების კვლევა   * *    
ჩატარებული კვლევები; 

ჩატარების დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია; კვლევის 

შედეგები 

დირექტორი;  

 


