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თბილისი 2013 წელი 



 

1. ინფორმაცია პროექტის განმხორციელებელი ორგანიზაციის შესახებ 

ა(ა)იპ  წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული კოლეჯი დაფუძნდა 2010 

წელს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის, მცხეთა–თბილისის 

მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტის უწმიდესისა და 

უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით. 

პროფესიული კოლეჯი მდებარებს ქალაქ თბილისში, დიდგორის ქუჩა 64– ში (სოფელი 

დიღომი) აღმაშენებლის ხეივნიდან 500 მეტრის დაშორებით. 

ახლადდაფუძნებულმა სასწავლებელმა, პროფესიული განათლების მიღების 

სურვილით, დაარსებისთანავე მრავალი ადამინის დაინტერესება გამოიწვია.  

კვალიფიციური კადრების ეფექტური მუშაობის შედეგად, განათლების ხარისხის 

განვითრების ეროვნული ცენტრის პროფესიული სტანდარტების მოთხოვნათა 

შესაბამისად, დაწესებულებას 2011 წლის სექტემბერში მიენიჭა ავტორიზებული 

სტატუსი. 

2011 წლის 17 ოქტომბერს, კოლეჯის საზეიმო გახსნას ესწრებოდა მისი უწმიდესობა, 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია II და საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლები. 

სასწავლებელი წარმოადგენს თნამედროვე დონეზე რეაბილიტირებულ, ახალი 

ტექნოლოგიებით აღჭურვილ საგანამანათლებლო დაწესებულებას, სადაც პროფესიულ 

პროგრამებს ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციის პედაგოგები. 

კოლეჯის მიზანია სწავლების მრავალსაფეხურიანობისა და მრავალფეროვნების 

გათვალისწინებით ერთიანი პროფესიული–საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა, შრომის 

ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების 

მომზადების უზრუნველყოფა, მათი შემდგომი დასაქმებიდა თუ თვითდასაქმების 

ხელშეწყობა, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება უცხოეთის შესაბამის 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. 

დაწესებულებაში თეორიული სწავლება მჭიდროდ არის დაკავშირებული სასწავლო 

საწარმოო პრაქტიკებტან, რომლის უმთავრესი დანიშნულებაა სტუდენტებისთვის 

პროფესიული უნარ–ჩვევების გამომუშავება და თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენება. ამ მიზნით სასწავლებელს ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი 

გაფორმებული აქვს სხადასხვა ორგანიზაციებთან. 



კოლეჯი აღჭურვილია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკით, ფუნქციონირებს 

ბიბლიოთეკა, საკონფერენციო დარბაზი სასადილო და სამედიცინო ოთახი, 

სახელოსნოები (მინანქრის და ჭრა–კერვის), კლას–კაბინეტები, სველი წერტილები ცივი 

და ცხელი წყალი, გათბობა–კონდეცირების სისტემა, დაცულია სანიტერულ–ტექნიკური 

პირობები. სასწავლო კორპუსში უსაფრთხოება კონტროლდებდა დაცვის პოლიციის 

მიერ. 

კოლეჯში განსკუთრებული ყურადღება ექცევა სტუდენტურ ცხოვრებას. ამ მიზნით 

ტარდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტები, კონფერენციები, სპორტული 

ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები სასულიერო პირებთან და ცნობილ ადამიანებთან. 

კოლეჯის მისიაა: 

შრომის ბაზარზე ორიენტირებული კონკურეტუნარიანი კვალიფიციური კადრების 

მომზადების უზრუნველყოფა ; 

განათლების ხელმისაწვდომობა ; 

სასწავლო პროცესების წარმატებით ორგანიზება ; 

სწავლების ხარისხის წარმატებით ორგანიზება ; 

სწავლების ხარისხის მაღალი დონე ; 

ხელი შეუწყოს სტუდენტთა პერსონალის მობილობას, საგანმანათლებლო პროგრამები 

შეესაბამებოდეს პროფესიულ სტანდარტებს, ერთდროულად მოახდინოს 

საგანმანათლებლო პროცესების საინფორმაციო და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

სრულყოფა, სტუდენტთა პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და 

გამოცდილების მიღების მიზნით, დაამყაროს კავშირები განხორციელებული 

პროგრამების სპეციალობათა შესაბამის ორგანიზაციებთან, ასევე საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთნ პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა გაცვლითი სასწავლო 

პროექტების განხორციელებისათვის. 

2. პროექტის აღწერა 

წინამდებარე პროექტი მიზნად ისახავს ავჭალის მოზარდთა სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებაში მყოფი ახალგაზრდებისთვის ხატვისა და ხის დამუშავების 

ტექნოლოგიების უსასყიდლო სწავლების ორგანიზებას. 

კოლეჯი პატიმარ მოზარდთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობის პროექტს საკუთარი 

ბიუჯეტიდან ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნება შესაბამისი 

ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სახელოსნოები (სასწავლო ბაზა).  

პროექტის მიზანია მსჯავრდებული მოზარდებისთვის სოციალური და 

ფსიქოლოგიური დახმარება, პროფესიული მომზადება, რაც მათ, გათავისუფლების 

შემდგომ საზოგადოებასთან ინტეგრაციასა და დასაქმებაში შეუწყობს ხელს. 



 

3 სახელობო პროფესიული სახელოსნოების ადგილმდებარეობა 

სახელოსნოები განთავსებული იქნება სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში, რომელიც 

მდებარეობს ავჭალაში იგი აღჭურვილი იქნება შესაბამისი იარაღებითა და ინვენტარით. 

სახელოსნოებში მოსწავლეებს დანიშნულ დღეს შესაძლებლობა ექნებათ შექმნან სხვადასხვა 

ნაკეთობები, ნახატები და  დაეუფლონ პროფესიას წინასწარ შედგენილი პროგრამების 

მიხედვით.  

 

4 ინფორმაცია პროექტის მონაწილეთა შესახებ 

პროექტის კოორდინატორი 

 ვალდებულია, უხელმძღვანელოს პროექტს,  პედაგოგებთან ერთად მონაწილეობა 

მიიღოს  მოზარდთა შერჩევაში, მოამზადოს ბენეფიციართა სიები, მიიღოს ინფორმაცია 

პედაგოგებისაგან აკადემიური კალენდარის მიხედვით მომზადებული სასწავლო 

პროგრამის მოცულობის, საათების და დღეების მიხედვით. 

სისტემატიურად გაუწიოს კონტროლი სახელოსნოებში პედაგოგების მუშაობას, 

მოზარდთა დასწრებას, ჩაინიშნოს ინფორმაცია სახელოსნოების ყოველდღიური 

მუშაობის შესახებ, ორგანიზება გაუწიოს მოზარდთა ნამუშევრების გამოფენა–

გაყიდვების მოწყობას, კოლეჯის ფინანსურ მენეჯერთან შეთანხმებით დაგეგმოს 

ფინანსური ოპერაციები, ყოველთვიურად მიაწოდოს წერილობითი ინფორმაცია 

კოლეჯის პროფესიული პროექტების კოორდინატორს მუშაობის შესახებ, ხოლო 

პროექტის დასრულებიდან ათ სამუშაო დღეში წარუდგინოს თხრობითი და ფინანსური 

ანგარიში. 

 

სახელოსნოს ზედამხედველი 

 ზედამხედველობას უწევს სასწავლო სახელოსნოებს, დროულად ამარაგებს მათ საჭირო 

ინვენტარით, იარაღებითა და მასალებით, ატარებს სახელოსნოების ინვენტარიზაციას, 

ახდენს დაზიანებული ტექნიკის, იარაღებისა და ავეჯის შეკეთებას. სპეციალური 

ფორმებით, აღრიცხავს მუშაობისას გამოყენებულ მასალებს. 

 

 



 

პედაგოგი 

 მონაწილეობას იღებს მოზარდთა შერჩევაში, აკადემიური კალენდარის შესაბამისად 

ადგენს სასწავლო დღეებს, პროგრამასა და მოცულობას, რომელსაც წარუდგენს 

პროექტის კოორდინატორს. უზრუნველყოფს სწავლების ხარისხის მაღალ დონეზე 

წარმართვას, უსაფრთხოების წესების დაცვას, მოზარდთთვის საჭირო სასწავლო 

ლიტერატურის მიწოდებას,  დროულად აწვდის ინფორმაციას სახელოსნოს 

ზედამხედველს შესაძენი ან შესაკეთებელი ინვენტარის ან მასალის შეძენის შესახებ. 

აღრიცხავს მოსწავლეთა ყოველდღიურ დასწრებას. 

 

 


