დამტკიცებულია:
სსიპ კოლეჯის ,,აისი“ დირექტორის
2019 წლის 21 ოქტომბრის N02-01-118 ბრძანების საფუძველზე
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, მასში ცვლილების შეტანის წესი და დამტკიცების
პროცედურა

მუხლი 1 ზოგადი დებულებები:
წინამდებარე წესი განსაზღვრავს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების
და დამტკიცების პროცედურებს; დოკუმენტი შემუშავებულია ,,პროფესიული განათლების შესახებ“
საქართველოს კანონის, ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და
საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010
წლის 1 ოქტომბრის 99/ნ ბრძანების, ,,პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
2010 წლის 10 დეკემბრის №121/ნ ბრძანების, 2015 წლის 10 ივლისის N70/ნ ბრძანებებისა და სსიპ
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების საფუძველზე;

მუხლი 2. პროგრამის დაგეგმვის და შემუშავების პროცედურა
1. პროგრამების დაგეგმვის და შემუშავების მეთოდოლოგია ეფუძნება შრომის ბაზრის დამსაქმებელთა მოთხოვნათა ანალიზს რომელსაც ან აკეთებს კოლეჯი ან ეყრდნობა
სხვა
ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს.
2.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება ხდება ხარისხის მართვის მენეჯერის
ხელმძღვანელობით.
3.პროგრამის შემუშავებაში მონაწილეობას ღებულობენ შესაბამისი მიმართულების სამუშაო
ჯგუფების ხელმძღვანელები და შესაბამისი დარგის პროფესიული მასწავლებლები.
4. დასამტკიცებლად წარდგენილ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროექტს, თან უნდა
დაერთოს საწარმოო პრაქტიკის გავლის ობიექტთან დადებული ხელშეკრულება.
5. იმ შემთხვევაში, თუკი პროგრამის განხორცილებისათვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა,
დაწესებულების მიერ უზრუნველყოფილ/ხელმისაწვდომი უნდა იქნას სასწავლებლის ბაზაზე ან /და
საწარმოო პრაქტიკის ობიექტზე (სასწავლო დაწესებულების ფარგლებს გარეთ) ოფიციალური
შეთანხმების საფუძველზე პროგრამის პროექტს თან უნდა ახლდეს შესაბამისი დოკუმენტაცია;
6. პროფრსიულ საგანმანათლებლო პროგრამას ამტკიცებს კოლეჯის დირექტორი.
7. მოდული წარმოადგენს პროგრამის დანართს და ის მტკიცდება პროგრამასთან ერთად, გარდა იმ
შემთხვევებისა როცა მოდული ხორციელდება დამოუკიდებელი კურსის სახით ( ასეთ შემთხვევაში
ის ცალკე უნდა დამტკიცდეს).
8.

პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამა

მოიცავს

ზოგად

მოდულებს

და

პროფესიული/დარგობრივ მოდულებს. შესაძლოა მოიცავდეს არჩევით მოდულებს. ზოგადი
მოდულები და პროფესიულ/დარგობრივი მოდულები სავალდებულოა და მათი შეცვლის უფლება
დაწესებულებას არგააჩნია.
9. კოლეჯი უფლებამოსილია არ გაითვალისწინოს ჩარჩო დოკუმენტის ფარგლებში შეთავაზებული
არჩევითი მოდულები და შეარჩიოს ან განავითაროს ისინი საკუთარი შეხედულებისამებრ. ეს
შეიძლება იყოს სხვა პროგრამის სავალდებულო ან არჩევითი მოდულები მათ შორის სხვადასხვა
უცხოური ენა. არჩევითი მოდულები ლოგიკურად უნდა იყოს ბმაში პროგრამასთან, რაც საჭიროების
შემთხვევაში უნდა იქნას დასაბუთებული.
10. კოლეჯის მიერ არჩევითი მოდული ისე უნდა იქნე შერჩეული, რომ მან განავრცოს სავალდებულო
პროფესიული მოდულის ცოდნა და უნარები სპეციალიზებულ კონტექსტში, ანუ შექმნას დამატებით
ვიწრო სპეციალიზაციის შესაძლებლობა ან მოიცვას ისეთი ახალი ასპექტები, რომელიც მოცემულ
პროფესიულ სფეროს სხვა სფეროს უკავშირებს; უზრუნველყოს დამატებითი ცოდნისა და უნარების

შეძენა მომიჯნავე სპეციალიზაციაში ან მოიცვას დამატებითი ტრანსფერული საკვანძო უნარები,
რომლებიც

მნიშვნელოვანია

შემდგომი

პიროვნული

განვითარებისა

და

დასაქმებისთვის

(პერსპექტივების გაზრდისთვის).
11. თუკი მოდულის შერჩევა სადაო ხდება პროგრამის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში აუცილებლად
უნდა შედგეს შესაბამისი ოქმი და მიღებულ იქნას დასაბუთებული გადაწყვეტილება.
12. ჩარჩო პროგრამა მოიცავს უცხოური ენის შესაბამისი დონის ზოგად მოდულს. კოლეჯი
უფლებამოსილია შეარჩიოს შესაბამისი უცხოური ენა, რომელსაც ასწავლის პროგრამის ფარგლებში
და ეს ასახოს უცხოური ენის მოდულში. თუ პროგრამა სპეციალობის სავალდებულო მოდულებში
ითვალისწინებს რომელიმე კონკრეტულ უცხოურ ენას, მაშინ ზოგადი უცხოური ენა იგივე უნდა
იყოს.
13. კოლეჯი უფლებამოსილია არჩევით მოდულებში გაითვალისწინოს სხვა უცხოური ენის ან ენების
სწავლებაც, ან უცხოური ენის უფრო მარტივი (დაბალი დონე) ან რთული (მაღალი დონე)
მოდულები, რათა ყველა სტუდენტს ჰქონდეს საშუალება უცხოური ენის სწავლა დაიწყოს მისთვის
სასურველ დონეზე და დაასრულოს მისთვის სასურველი დონით.
14. თუ მოდულების სტანდარტულ ჩანაწერებში
დაფიქსირდება ხარვეზები დაწესებულება
უზრუნველყოფს შესაბამის ორგანოს(განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს) და
აცნობოს ამის შესახებ.
15.კალენდარულ გეგმას და შეფასების ინსტრუმენტს

შეიმუშავებს

შესაბამისი მოდულის

განმახორციელებელი პირი და ათანხმებს ხარისხის მართვის მენეჯერთან.
16. პროგრამას დანართის სახით თან უნდა ახლდეს სასწავლო გეგმა, მოდულები და პროგრამის
განმახორციელებელი პერსონალის შესახებ ინფორმაცია . სტუდენტის კვირეული დატვირთვა არ
უნდა იყოს 30 საათზე ნაკლები და 40 საათზე მეტი ( დატვირთვაში იგულისხმება დამოუკიდებელი
საათებიც). როცა მოდული არის სხვა მოდულზე დაშვების წინაპირობა, სასურველია, წინმსწრებ და
მომდევნო მოდულებს შორის სწავლება განხორციელდეს მინიმუმ ერთ კვირიანი ინტერვალით,
რათა არ შეიქმნას განმეორებითი შეფასებების ჩატარების პრობლემა. ასეთ შემთხვევაში, დასაშვებია
სტუდენტის კვირეული დატვირთვა იყოს 30 საათზე ნაკლები. ასევე, სასწავლო კვირაში, სადაც
სრულდება მოდულ(ებ)ი, შესაძლოა, სტუდენტის საათობრივი დატვირთვა იყოს 30 საათზე
ნაკლები. ქართული ენა A2“ მოდულის სწავლება შესაძლებელია შესრულდეს 30 საათზე ნაკლები
კვირეული დატვირთვით;
17. სასწავლო გეგმა უნდა იძლეოდეს ცხად სურათს პროგრამის თანმიმდევრული განხორციელების
შესახებ და დაცული უნდა იქნას მოდულებზე დაშვების წინაპირობები.
18. მოდული, როგორც წესი, წარმოადგენს საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტს და
შესაბამისად, ის პროგრამის დანართია და დამტკიცდება პროგრამასთან ერთად, ერთიანი აქტით. თუ
მოდულში შევა ცვლილება, გამოიცემა აქტი, რომ შეიცვალა პროგრამის შესაბამისი დანართი.
19. მოდულები შედგება სამი ნაწილისაგან: ზოგადი ინფორმაცია, სტანდარტული ჩანაწერები და
დამხმარე ჩანაწერები.
20. მოდულის პირველ (ზოგადი ინფორმაცია) და მეორე (სტანდარტული ჩანაწერები) ნაწილებში
რაიმე ცვლილების განხორციელება პრაქტიკულად დაუშვებელია;
21. დამხმარე ჩანაწერები ატარებენ სარეკომენდაციო ხასიათს, შესაბამისად, დასაშვებია მათში
ცვლილებების შეტანა, სათანადო დასაბუთებით. კონკრეტულად, შესაძლებელია შეიცვალოს
სწავლების მიდგომები და მეთოდები, შეფასების ინსტრუმენტები (და არა მიმართულებები).
22. საათების განაწილების სქემა: საათების განაწილებაში კოლეჯს შეუძლია ასახოს თავისი
მიდგომები. შესაბამისად, კოლეჯის მიერ დამტკიცებული საათების განაწილების ცხრილი იქნება ან

ზუსტად ანალოგიური ცენტრის მიერ დამტკიცებული განაწილების, ან საათების განაწილება
სხვადასხვა კომპონენტს, ისევე როგორც სწავლის შედეგებს შორის იქნება გადათამაშებული, თუმცა
ისე, რომ ჯამში საათების რაოდენობა უნდა უდრიდეს ცენტრის მიერ დამტკიცებულ მოდულში
მითითებულს. საათების განაწილების ცვლილებისას დასაშვებია ცვლილება როგორც სტუდენტის
დატვირთვის

სახეებს

შორის

(ჰორიზონტალურად),

ასევე

სწავლის

შედეგებს

შორის

(ვერტიკალურად), თუმცა არა დამოუკიდებელი საათების სასარგებლოდ (დამოუკიდებელი
მუშაობის საათები არ უნდა გაიზარდოს). თეორიულ და პრაქტიკულ საათებს შორის გადანაწილება
შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ იმ საათების თავდაპირველი რაოდენობის 20%-ს არ უნდა
აღემატებოდეს, რომელსაც აკლდება საათები.
23. მოდულის განხორციელების მიდგომები: ფორმულირებები უნდა შეიცვალოს იმგვარად, რომ
ასახავდეს კოლეჯის მიდგომებს. თუ შემოთავაზებული მიდგომები გაზიარებული არაა, კოლეჯი
თვითონ აყალიბებს საკუთარ მიდგომებს.
24. სასწავლო თემატიკა და სწავლების მეთოდები: კოლეჯს შეუძლია თემატიკა შეცვალოს მხოლოდ
მისაღწევი სწავლის შედეგის კონტექსტში, ასევე შეცვალოს სწავლების მეთოდები, საკუთარი
შეხედულებისამებრ. სწავლის შედეგის შეფასება შესაძლოა მოხდეს როგორც ცალ-ცალკე, ისე
რამდენიმე სწავლის შედეგისა ერთად (მ.შ. ერთი ინსტრუმენტით);
25. ტექნიკური აღჭურვილობა: აქ მიეთითება დაწესებულების მიერ გამოყენებული აღჭურვილობა,
რომელიც არ უნდა იყოს ნორმატივში მითითებულ პარამეტრებზე ნაკლები;
26. მტკიცებულებების მოპოვების მიდგომები: ყველა სწავლის შედეგის მიღწევა დადასტურებული
უნდა იქნას შესაბამისი მტკიცებულებებით. თუ მტკიცებულების შეგროვების შეთავაზებულ
მიდგომებს კოლეჯი არ ეთანხმება, შესაძლებელია მისი შეცვლა. აუცილებელი არაა ყველა სწავლის
შედეგი ცალ- ცალკე შეფასდეს. შესაძლოა რამდენიმე ერთდროულადაც შეფასდეს ან ყველა ერთადმოდულის ბოლოს. ეს მტკიცებულებების შეგროვების მიდგომებში უნდა აღიწეროს.
27. შეფასების მიმართულებები და ინსტრუმენტები: გვიჩვენებს თუ რა მიმართულებით უნდა
შეფასდეს

სტუდენტის

მიერ

სწავლის

შედეგის

მიღწევა.

კოლეჯს

შეუძლია

შეცვალოს

შეფასებისათვის გამოყენებული ინსტრუმენტი. მთავარია ინსტრუმენტი შესაფასებელი სწავლის
შედეგის ადეკვატური იყოს და სანდო მტკიცებულებების მოპოვების შესაძლებლობას იძლეოდეს.
28. გამოყენებული ლიტერატურა ან/და ინფორმაციის წყაროები: ცენტრის მიერ დამტკიცებულ
მოდულში

ჩამოთვლილია

საბიბლიოთეკო

ფონდში

რეკომენდირებული
დაცული

ქაღალდზე

წყაროები.
ან

კოლეჯმა

ელეტრონულ

უნდა

შეიტანოს

მატარებელზე

მის

არსებული

ლიტერატურა, კონსპექტები, ვებ- გვერდები და სხვა წყაროები, რასაც სასწავლებელი გამოიყენებს და
კოლეჯის პროფესიული სტუდენტებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.
29. რეკომენდაციები საგანმანათლებლო საჭიროების (სსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე (შშმ) სტუდენტების სწავლებისათვის: უცვლელად რჩება და მოიცავს რეკომენდაციებს
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ)
სტუდენტების სწავლებისათვის; საჭიროები სშემთხვევაში, სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის კოლეჯის „მიერ შემუშავდება ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმა, რომელიც დაეფუძნებ აპროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას/მოდულს და
წარმოადგენს მის მოდიფიკაციას (მისაღწევი სწავლის შედეგების თვისობრივ ან რაოდენობრივ
ცვლილებას) და/ან აკომოდაციას (სწავლებისა და შეფასების მიდგომებში ცვლილებას მისაღწევი
სწავლის შედეგების ცვლილების გარეშე) და, შესაბამისად, აზუსტებს სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის საჭირო დამატებით საგანმანათლებლო
მომსახურებას.
30. მოდულის განმახორციელებელი: აქ ჩაიწერება პროფესიული განათლების მასწავლებლის,
მოწვეული

სპეციალისტის

მონაცემები,

რომელიც

მოცემულ

მოდულს

ახორცილებს

ან

განახორციელებს. შესაძლოა მოდულს ორი ან მეტი პირი ახორციელებდეს. ამ შემთხვევაში
მიეთითება ყველა მათგანი.

მუხლი3. პროგრამაში ცვილებების შეტანის წესი
1. პროგრამაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის
შეფასების მოქმედი სისტემით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგების ანალიზის,
პროფესიულ სტანდარტში, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტში შეტანილი ცვლილებების, შრომის
ბაზრის მოთხოვნის (არჩევითი მოდულის შემთხვევაში) ან სხვა გარემოებების საფუძველზე.
2. პროგრამაში ცვლილების ინიცირება შეუძლია ხარისხის მართვის მენეჯერს და პროგრამის
პროფესიული განათლების მასწავლებელს.
3. პროგრამაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით
გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
4. ცვლილების შემთხვევაში კორექტირებული მასალა მტკიცდება დირექტორის ბრძანებით.

