სამოქმედო ერთწლიანი გეგმა 2022
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შესრულების ინდიკატორი

1. შერჩეული სამიზნე ჯგუფი
1. გამოკითხვის შედეგების და ანალიზის დოკუმენტი

1.2.1. პროგრამის პაკეტში
ცვლილებების საჭიროებების
კვლევა

1. პროგრამაში ცვლილებების საჭიროების შესახებ მოგროვებული
ინფორმაცია.

1.3.2. online კურსებისთვის
პროგრამების შემუშავება
1.3.3 Online კურსების
განხორციელება

1.4.1. არსებული კურსების
გადახედვა/განვითარება და
ბიუჯეტის კორექტირება
1.4. საკვირაო სკოლის
გაძლიერება

2.2. სხვადასხვა ფორმისა და
შინაარსის PR აქტივობების
ჩატარება

IV

1.1.3. ჩატარებული გამოკითხვის
შედეგები და ანალიზი

1.3.1. არსებული პროგრამების,
ტრენინგკურსების
გადახედვა/განვითარება

2.1.ვებ გვერდის განახლება

III

1.1.2. პარტნიორების შერჩევა და
მათი გამოკითხვა/ინტევიუირება

1.2.2. პროგრამის პაკეტში
ცვლილებების შეტანა/ინიცირება

1.3. online IT სკოლის შექმნა

II

1. შემუშავებული კითხვარი

1.2. პროგრამების
გადახედვა/განვითარება

N1 პროგრამების შემუშავება
და განვითარება

განხორციელების ვადა (თვეებში)
I

1.1.1. კითხვარის შემუშავება

პასუხისმგებელი პირი

1. ბრძანება პროგრამებში შეტანილი ცვლილებების შესახებ და წერილი
ცენტრის ინფორმირების შესახებ
2. წერილი შესაბამის უწყებაში პროგრამაში ცვლილების საჭიროების
შესახებ.
3. ბრძანება ახალი პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
4. საბჭოს გადაწყვეტილება პროგრამის დამატების შესახებ.

ხარისხის უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი პირი

1. პროგრამის განსაზღვრის დოკუმენტი (სამიზნე ჯგუფის შეხვედრა).
სახელმწიფო ბიუჯეტი
1. ბრძანება შემუშავებული პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
პროგრამის განხორციელების ბიუჯეტი.
3. წყაროები ინფორმციის გავრცელების შესახებ.
4. ბრძანება online IT სკოლის რეგულაციის დამტკიცების შესახებ.

2.

დირექტორი; დირექტორის
მოადგილეები

1.განხორციელებული online კურსები.
1. პროგრამების გადახედვის/შექმნის დოკუმენტი (სამიზნე ჯგუფის
შეხვედრა).
2.ბრძანება შემუშავებული/რედაქტირებული პროგრამის დამტკიცების
შესახებ.
3. პროგრამის განხორციელების ბიუჯეტი/კორექტირებული ბიუჯეტი.
4. წყაროები ინფორმციის გავრცელების შესახებ.
5. ბრძანება საკვირაო სკოლის რეგულაციის დამტკიცების შესახებ.

1.4.2. საკვირაო სკოლის შესახებ
ინფორმაციის გავრცელება
1.4.3. საკვირაო სკოლის
განხორციელება

1. წარმატებით განხორციელებული კურსები

2.1.1. არსებული ვებ‐გვერდიდან
ახალ ვებგვერდზე მასალის
ატვირთვა

1. ახალ ვებგვერდზე ატვირთული მასალა ქართულ და ინგლისურ ენაზე

2.1.2. ვებგვერდის სატესტო რეჟიმში
გაშვება

1. სატესტო რეჟიმში გაშვებული ვებ გევრდის ანალიზის დოკუმენტი
(მრავალმხრივი ჩართულობა პოტენციური მომხმარებლების).

2.1.3 ვებგვერდის საბოლოო ფორმით
გაშვება

1.განახლებული ვებ გვერდი.

2.2.1 ვებგვერდზე და სოციალურ
ქსელებში სხვადასხვა სახის
ინფორმაციის განთავსება

1. ვებ გვერდზე და სოციალურ ქსელებში განთავსებული ინფორმაცია

2.3.1. პროფორიენტაციის
მიმართულებით სოციალური
ქსელებისთვის საინფორმაციო
მასალის დამზადება
2.5.1. შეხვედრების ორგანიზება
2.5. პოტენციურ დონორებთან
2.5.2. ერთობლივი ღონისძიებებეის
მუშაობის გაძლიერება კოლეჯის ორგანიზება
მხარდაჭერის მიზნით (როგორც
N2 პროფორიენტაციის, აკადემიური მიმართულებით,
ასევე სასწავლო გარემოს
საზოგადოებასთან
კომუნიკაციის გაძლიერება კუთხით)
და საერთაშორისო
ურთიერთობა

1. 1. პროფორიენტაციის მიმართულებით სოციალური ქსელებისთვის
დამზადებული და გამოქვეყნებული საინფორმაციო მასალა.

1. დონორებთან კომუნიკაციის შედეგები: შეხვედრები/კორეპოსნდენცია.
2. მხარდაჭერის მაგალითები: აქტივობა, ღონისძიება, ფაქტობრივი
მონაცემი.

დირექტორი; დირექტორის
მოადგილეები

საზოგადოებასთან
ურთიერთობების მენეჯერი

საზოგადოებასთან
ურთიერთობების მენეჯერი

პროფორიენტაციაზე
პასუხისმეგებლი პირი

დირექტორი; დირექტორის
მოადგილეები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
1. უცხოურ კომპანიებთან და კოლეჯებთან კომუნიკაციის შედეგები:
შეხვედრები/კორესპოსნდენცია.

2.6.1. კომუნიკაციის დამყარება
სხვადასხვა უცხოურ
საგანმანათლებლო
დაწესებლებებთან ელექტრონული
ფოსტის საშუალებით
2.6 საერთაშორისო ბაზარზე
გასვლისაკენ სწრაფვა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობების მენეჯერი
2.6.2. ონლაინ კონფერენციებში
ჩართვა
2.6.3. უცხოური ორგანიზაციების
წარმომადგენლობებთან/ადგილობრ
ივ წარმომადგენლებთან შეხვედრა

რესურსები

პროფორიენტაციაზე
პასუხისმეგებლი პირი

1. ვებგვერდსა და სოციალურ გვერდებზე გავრცელებული ინფორმაცია

2.3. პროფორიენტაციული
მიმართულებების გაძლიერება

თანამონაწილე

1. ანგარიში ონალინ კონფერენციაში ჩართვის შესახებ
1. შეხვედრის შესახებ ვებ გვერდზე განთავებული ინფორმაცია/შეხვედრის
ფურცელი/ანგარიში

პროექტების შესახებ ინფორმაციის
მოძიება და შესაბამისი
კორესპონდენციის წარმოება

1. პროექტების მოძიების შესახებ კომუნიკაციის შედეგები:
ანგარიში/შეხვედრები/კორესპოსნდენცია.

3.1. პროგრამების მოთხოვნების
შესაბამისი აპარატურის და
მატერიალურ ‐ ტექნიკური ბაზის
განახლება

3.1.1 პროგრამების
შესაბამისი აპარატურის და
მატერიალურ ‐ ტექნიკური ბაზის
შვსება‐განახლება საჭიროებისამებრ,
აპარატურის შემოტანა და მონტაჟი

1. კომპიუტერული ტენიკის შეძენის დოკუმენტაცია/ ბალანსზე რიცხული
ტექნიკა.
2. პროგრამული პაკეტების შესახებ კორესპონდენცია.
3. სერვერის შეძენის დოკუმენტაცია.
დირექტორის მოადგილე
4. შეკეთების სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია/მომსახურეობის
(ფინანსური და მატერიალური
შესყიდვის შესახებ დოკუმენტაცია/გამართულ მდგომარეობაში არსებული რესურსების მიმრთულებით)
დანადგარები

3.2. კომფორტული, ჯანსაღი
სასწავლო‐სამუშაო გარემოს
შექმნა/შენარჩუნება

3.2.1 შრომის ინსპექციის მიერ
პანდემიასთან დაკავშირებული
რეკომენდაციების შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება.

1.ფაქტობრივი გარემო/ვიზუალური დათვალიერება
2.მონიტორინგის შედეგები უსაფრთხოების და შრომის უსაფრთხოების
შესახებ
დირექტორის მოადგილე
3. ინტერიერის, ექსტერიერის, ეზოს შეცვლის/განახლების სამუშაოების
(ფინანსური და მატერიალური
შესახებ დოკუმენტაცია/მომსახურების და ინვენტარის შესყიდვის შესახებ რესურსების მიმრთულებით)
დოკუმენტაცია

2.7 საერთაშორისო პროქტებში
ჩართულობა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობების მენეჯერი

N3 სასწავლო/სამუშაო
გარემოს გაუმჯობესება

N4 სტუდენტების,
მსმენელების და
კურსდამთავრებულების
კმაყოფილების ზრდა

სახელმწიფო ბიუჯეტი

4.1. სტუდენტების/მსმენელების 4.1.1. სხვადასხვა სახის
მოტივაციის ზრდის ხელშეწყობა ღონისძიებებისა და კონკურსების
ჩატარება

1. ვებ გვერდზე და სოციალურ ქსელებში განთავსებული ინფორმაცია
დაგეგმილი და ჩატარებული აქტივობების შესახებ.
2. ღონისძიებებისა და კონკურსების ჩატარების შესახებ არსებული
დოკუმენტაცია/ფოტომასალა

4.3.სოციალურ ქსელებში IT
ფორუმის შექმნა/გაწევრიანების
კოორდინირება

1. შექმნილი IT ფორუმი სოციალური ქსელი.
2. გაწევრიანებული სტუდენტების სტატისტიკური მონაცემები.

4.4. სასწავლო პროცესის
ორგანიზების მოქნილობა

4.4.1. სტუდენტების კოლეჯის
დომეინით ინდივიდუალური
ელექტრონული ფოსტების შექმნა

1. სტუდენტების ელექტრონული ფოსტები

4.5. სტუდენტების და
კურსდამთავრებულების
დასაქმების ხელშეწყობის
მექანიზმების გაძლიერება

4.5. სტუდენტების და
კურსდამთავრებულების დასაქმების
ხელშეწყობის მექანიზმების
გაძლიერება

1. კომპანიებთან კორესპონდენცია პარტნიორობის შესაძლებლობების
შესახებ
2. დოკუმენტი კომპანიებთან პარტნიორობის შესახებ
3. სტუდენტების სამეწარმეო ინიციატივების ხელშეწყობის ამსახველი
დოკუმენტაცია/ანგარიში
4. კურსდამთავრებულებთან კომუნიკაციის შედეგები
5. დასაქმების მაჩვენებელი ბაზის მონაცემების მიხედვით
6.დასაქმების ფორუმის ორგანზიების/მონაწილეობის შესახებ ასახული
ინფორმაცია ვებ გვერდზე/სოციალურ ქსელში/ანგარიშში

4.6.პარტნიორი კომპანიების
პროგრამის განხორციელებაში
ეტაპობრივი ჩართვა და
გაუმჯობესებისთვის მათი
რესურსის გამოყენება
5.1 თანამშრომლების
გადამზადება/კვალიფიკაციის
ამაღლებაზე ზრუნვა

N5 ადამიანური რესურსების 5.2. თანამშრომლების
განვითარება
მოტივაციის ამაღლება და
კმაყოფილების ზრდა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის მენეჯერი

ქსელის ადმინისტრირებაზე
პასუხისმგებელი პირი

1. ვებ გვერდზე და სოციალურ ქსელებში განთავსებული ინფორმაცია
დაგეგმილი და ჩატარებული აქტივობების შესახებ.

5.1.1. თანამშრომლებისთვის შიდა
ტრენინგების ორგანიზება და
ჩატარება

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის მენეჯერი

1. ინიცირების კორესპონდენცია
2.
ტრენინგების სილაბუსის გაწერა შესაბამის პირებთან ერთად
3. ჩატარებული შიდა ტრენინგების შესახებ ასახული ინფორმაცია ვებ
გვერდზე/სოციალურ ქსელში/ანგარიშში.
1. ინიცირების კორეპონდენცია
2. გაცემული პრემია
3. გამოცხადებული მადლობა
4. დაწინაურიებული კადრი
5. კარიერული წინსვლის მიზნით დაფინანსებული ტრენინგი
6. პროექტში ჩართული პერსონალი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

პროფორიენტაციაზე
პასუხისმეგებლი პირი

პროფორიენტაციაზე
პასუხისმეგებლი პირი

ადამიანური რესურსების
მენეჯერი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

