
# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა პასუხისმგებელი სამსახური შესრულების ვადა მიღებული შედეგი
გაზომვის ინსტრუმენტები 

(ინდიკატორები)
რისკები

1. საერთაშორისო  სტანდარტების დაცვის  მიზნით უსაფრთხოების ნორმების 

დანერგვა (Web/Content Filter, Application Firewall, IPS/IDS, AntiBot) კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

20.01.2015 - 25.02.2015

არამიზნობრივი გამოყენების აღკვეთით დაზოგილი ინტერნეტ 

რესურსები;

სხვადასხვა ტიპის კიბერ შემოტევებისაგან მაქსიმალურად დაცული 

ვებგვერდები და ერთიანი საგანმანათლებლო ქსელი;

2. ერთიანი საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელის 

ტოპოლოგიის განახლება და საქართველოს საჯარო სკოლებისათვის 

ინტერნეტის სიჩქარის გაუმჯობესება კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

ქსელის ტოპოლოგიის განახლება - 

2015 წელი

ინტერნეტის სიჩქარის 

გაუმჯობესება  - 01.02.2015

ინტერნეტ და შიდა საგანმანათლებლო რესურსებთან წვდომის 

გაზრდილი სიჩქარე, 

სერვისის მიწოდებისა და კავშირის სტაბილურობა

3. ცენტრალიზირებული უსადენო ინტერნეტის(wifi) დანერგვა საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში და მის დაქვემდებარებულ სსიპ - 

ებში.

აღნიშნული პროექტის პილოტირება საჯარო სკოლების შემთხვევაში.

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

2.02.2015 - 25.03.2015

 პილოტირება

09.2015 - 12.2015

დაფარვის გაფართოებული არეალი. ერთიანი Wifi ქსელის 

ცენტრალიზებული მართვისა და მონიტორინგის შესაძლებლობა,

წარმადობის გაზრდა და ასევე უსაფრთხოების დონის ამაღლება.

4. არსებული VoIP სერვერების ვირტუალიზაცია, ახალი ბილინგის სისტემის 

დანერგვა, პროვაიდერებთან sip ტექნოლოგიით ჩართვა

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;
3.02.2015 - 20.05.2015

მოქნილი/სტაბილური სატელეფონო ადმინისტრირების სისტემა;

სერვისის მაღალი უწყვეტობის დონე;

5. 500-მდე საჯარო სკოლის  VoIP სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფა.

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური
2015 წელი

განათლების სამინისტროსა და მის სტრუქტურულ 

ქვედანაყოფებთან უფასო შიდა სატელეფონო კავშირი, 

საკონფერენციო ზარების შესაძლებლობა და ა.შ.

6. Service-Desk/ Help-Desk   რედიზაინი: შიდა სამსახურებრივი, საჯარო 

სკოლებისა და განათლების სისტემაში შემავალი სხვა სსიპ - ების IT 

მხარდაჭერის პროგრამული უზრუნველყოფისა  და მასთან დაკავშირებული 

პროცესების/სერვისების მართვის სისტემის დანერგვა.

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

Service-Desk/Help-Desk

2015 წელი

მოქმედებს ინციდენტების აღრიცხვის, მართვისა, მონიტორინგის 

და ანალიზის ეფექტური სისტემა.

7. სკოლების ელექტრონული საფოსტო სისტემის გადატანა ღრუბლოვან 

ტექნოლოგიაზე (Office 365);

ელექტრონული საფოსტო ყუთების მიგრაცია;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;
31.07.2015

ელექტრონული საფოსტო ყუთების გაზრდილი მოცულობა;

სკოლის თანამშრომელთათვის შიდა ელექტრონული საფოსტო 

სერვისით სარგებლობის შესაძლებლობა;

ერთიანი ცენტრალიზებული, კოლაბორაციული ელექტრონული 

საფოსტო სისტემა;

8. სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემის eSchool-ის, ელექტრონული 

ჟურნალის მოდულის დანერგვის ფარგლებში, თბილისის საჯარო სკოლების 

საკლასო ოთახებისა და კლას-კაბინეტების ლოკალური ქსელით 

უზრუნველჰყოფა. კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;
2015 წელი

მოქმედებს მოსწავლეთა მოსწრებისა და დასწრების აღრიცხვის 

ელექტრონული სისტემა;

საკლასო ოთახიდან საგანმანათლებლო სერვისებთან/სისტემებთან 

წვდომის შესაძლებლობა; 

9. განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში 

შესასყიდი კომპიუტერული ტექნიკის სპეციაფიკაციის განსაზღვრა და 

საჭიროების შესაბამისად პროცესში ჩართული სუბიექტების კონსულტირება 

(ბუკი, კომპიუტერი წარჩინებულ მოსწავლეთათვის და ა.შ.)
ლევან ბიძნაშვილი 2015 წელი

განათლების სისტემაში არსებული მოთხოვნების/გამოწვევების 

შესაბამისი ICT ინფრასტრუქტურა.

10. არსებული სერვერული ინფრასტრუქტურის განახლება და 

სერვისების/რესურსების ოპტიმალური გადანაწილება;

ტექნიკური მხარდაჭერისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შეუფერხებლად 

ფუნქციონირების მიზნით შესაბამისი ლიცენზიების განახლება;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური; 

ფინანსური და მატერიალური 

რესუსრების სამსახური

1.07.2015 - 31.12.2015

სერვერული ინფრასტრუქტურის გაზრდილი წარმადობა და 

ფუნქციონირების მდგრადობის უზრუნველყოფა

11. ზოგად განათლებაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება

Emis 2015 წელი

შემუშავებულია ზოგად განათლებაში ICT ტექნოლოგიების 

განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის მიზანია

ქვეყნის განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა 

განათლების სისტემის ტრანსფორმაციის გზით.

პროგრამების და განსახორციელებელი 

ღონისძიებების დროული/სათანადო დაფინანსება 

და მატერიალური უზრუნველყოფა, 

 გარე რისკები (კლიმატური პიროებები და ა.შ)

განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

1

ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული 

განათლების მართვის სუბიექტების და 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების წილი.

ინტერნეტში მუშაობის სიჩქარე.

სისტემაში გამოყენებული ტექნოლოგიებისა და 

პროგრამული პროდუქტების შესაბამისობა 

საერთაშორისო სტანდარტებთან.

ქსელებში ინფორმაციის დაცულობის 

მაჩვენებლები.

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2015 წელი



# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა პასუხისმგებელი სამსახური შესრულების ვადა მიღებული შედეგი
გაზომვის ინსტრუმენტები 

(ინდიკატორები)
რისკები

12. ინფორმაციული უსაფრთოების მართვის სისტემის დანერგვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მენეჯერი
2015 წელი

დაგეგმილი და განხორციელებულია ინფორმაციული 

უსაფრთხოების მართვის სისტემისათვის საჭირო ფაზები (დაგეგმვა, 

დანერგვა, მონიტორინგი, მხარდაჭერა, გაუმჯობესება)

გამოვლენილია სისტემაში არსებული რისკები,         

შემუშავებული და დანერგილია შესაბამისი კონტროლის 

მექანიზმები. 

განხორციელებული ქმედებების ეფექტიანობის 

შეფასება მუდმივი მონიტორინგის, შიდა ან გარე 

მოწვეული კადრების ან მათი კომბინაციის 

შეფასების სახით;           

მოცემული ქმედებების განხორციელების დროს, 

წარმოქმნილი დამატებითი სამუშაოების 

შესრულების აუცილებლობა, რომლებმაც 

შესაძლოა ხელი შეუშალონ დასახული ქმედებების 

შესრულენბას

1. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციული სისტემის 

"eSchools" დანერგვის და ფუნქციონირების პროცესების გამართვის  

ხელშეწყობის ღონისძიებები

სტატისტიკის სამსახური 01.30.2015 - 30.06.2015

გამოვლენილია და აღმოფხვრილია სისტემის ნაკლოვანებები. 

სისტემა გამართულად ფუნქციონირებს. 

სისტემის მომხმარებლებს გააჩნიათ სისტემასთან 

ურთიერთქმედების სათანადო უნარები

2. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციული სისტემის 

"eSchools" მონაცემთა  სარწმუნოების, რელევანტურობის და სიზუსტის 

უზრუნველყოფის ღონისძებები

სტატისტიკის სამსახური 01.30.2015 - 30.06.2015

გამოვლენილია და გასწორებულია მონაცემთა უზუსტობა და 

შეუსაბამობა.  

მომხმარებლების  ცოდნა და უნარები უზრუნველყოფენ მონაცემთა 

შეტანის დროულობას და სუზუსტეს

3. ზოგადი განათლების სკოლების დაფინანსების განსაზღვრისათვის 

ინფორმაციის მომზადება და მიწოდება სამინისტროსათვის

სტატისტიკის სამსახური
 2015 წელი

(იანვარი, მაისი, სექტემბერი)

განათლების სამინისტროსათვის დადგენილი ვადების და ფორმის 

მიხედვით მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს 

სკოლების დროულ დაფინანსებას, სასწავლო პროცესის 

შეუფერხებელი მიმდინარეობის მიზნით

4..საგანმანათლებლო დაწსებულებების თანამშრომელთა დაზღვევის პროგრამის 

ფარგლებში ბენეფიციართა სიის მომზადება და წარდგენა სოციალური 

მომსახრების სააგენტოში

სტატისტიკის სამსახური ყოველთვიურად

დადგენილი ვადების და ფორმის მიხედვით მიწოდებული 

ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ბენეფიციარების 

დაზღვევას, მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესების მიხედვით

5. სერტიფიცირებული მასწავლებელთა დანამატის განსაზღვრა და მიწოდება 

სამინისტრასათვის

სტატისტიკის სამსახური ყოველთვიურად

განათლების სამინისტროსათვის დადგენილი ვადების და ფორმის 

მიხედვით მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს 

სკოლების დროულ დაფინანსებას, სასწავლო პროცესის 

შეუფერხებელი მიმდინარეობის მიზნით

6. მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამის 

ფარგლებში საჭირო წიგნების რაოდენობის განსაზღვრა და განაწილების 

მონაცემების მომზადება/დაზუსტება

სტატისტიკის სამსახური 01.02.2015 - 30.09.2015

საჯარო სკოლების მოსწავლეების და კერძო სკოლების 

სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით 

უზრუნველყოფის პროგრამისათვის მომზადებულია სათანადო 

ინფორმაცია, შეფასებულია სკოლებში არსებული და  შესასყიდი 

სახელმზღვანელოების რაოდენობები და მათი განაწილება 

სკოლების მიხედვით

7. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა კონტინგენტის 

პროგნოზული მაჩვენებლების მომზადება

სტატისტიკის სამსახური

პერიოდულად

(დაინტერესებული სუბიექტების 

მოთხოვნის შესაბამისად)

8. ზოგადი და პროფესიული განათლების საგანმანათლებლო ინდიკატორების 

გამოთვლა
სტატისტიკის სამსახური

წლის განმავლობაში 

პერიოდულად

9. ზოგადი განათლების სტატისტიკური მონაცემების მომზადება 

საერთაშორიოსო და ეროვნული კვლევებისათვის/ოლიმპიადებისათვის

სტატისტიკის სამსახური მოთხოვნების შესაბამისად

10. საბაზო და საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულთა სიების მომზადება
სტატისტიკის სამსახური

2015 წელი

(ივნისი-სექტემბერი)

განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

1

განათლების მართვის პროცესების ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა

2

დროის მოკლე პერიოდში ხდება გაფართოებული 

შესაძლებლობების და ფუნქციების მქონე 

სისტემაზე გადასვლა. მკვეთრად იზრდება 

სისტემის მომხმარებელთა რიცხვი, 

სისტემის გამართული ფუნქციონირება, პირველ 

რიგში, დამოკიდებულია იმაზე რამდენად 

სწრაფად ჩამოუყალიბდებათ მათ  კომპიუტერულ 

პროგრამასთან ურთიერთქმედების უნარები.

სიტუაციური მოთხოვნებისა და დავალებების 

კონცენტრაცია დროის მოკლე პერიოდში, რამაც 

შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოების შესრულების 

ვადების დარღვევა.

შეფერხებები კომპიუტუერული ტექნიკისა და 

პროგრამული უზრუნველყოფის 

ფუნქციონირებაში.

მომზადებულია შესაბამისი სტატისტიკური დოკუმენტები,

განსაზღვრული ან მოთხოვნილი ფორმის მიხედვით 

ელექტრონული ან ნაბეჭდი სახით გაგზავნილია შესაბამის 

ადრესატთან. 

სისტემის ფუნქციონირების მტყუნებათა რიცხვი. 

სისტემის გაუმართავი მუშაობასთან დაკავშირებით 

და დახმარების მოთხოვნით მომხმარებელთა 

მომართვების ოდენობა.

წარმოებული  მონაცემების მოთხოვნებთან, 

დადგენილ სტანდარტებთან და რეკომენდაციებთან 

შესაბამისობა.

მონაცემთა მომზადებისა და მიწოდების დროის 

შესაბამისობა დადგენილ ნორმებთან.

მიწოდებული ინფორმაციის შესაბამისობა 

მოთხოვნებთან.

საგანმანათლებლო სტატისტიკური ინფორმაციის 

მომხმარებელთა სპექტრი და რიცხოვნობა.

მოთხოვნების რაოდენობა და მათი შესრულების 

მაჩვენებლები.

შემოსული შენიშვნების მაჩვენებლები.

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2015 წელი



# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა პასუხისმგებელი სამსახური შესრულების ვადა მიღებული შედეგი
გაზომვის ინსტრუმენტები 

(ინდიკატორები)
რისკები

11. პროფესიული განათლების სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავება და 

მიწოდება დაინტერესებული პირებისათვის

სტატისტიკის სამსახური

რეგულარულად წლის 

განმავლობაში, დაინტერესებული 

სუბიექტების მოთხოვნის 

შესაბამისად

12. მთავრობის, სამინისტროების, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და 

სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებისათვის სტატისტიკური ანგარიშების 

მომზადება.

სტატისტიკის სამსახური

ვადები განისაზღვრება შესაბამისი 

საკანონმდებლო დოკუმენტებით 

და მოთხოვნებით

13. საერთაშორიოს და ადგიობრივი ორგანიზაცისბის, სხვა დაინტერესუბული  

პირების მოთხოვნით მონაცემების დამუშავება/მომზადება/მიწოდება

სტატისტიკის სამსახური

რეგულარულად წლის 

განმავლობაში, დაინტერესებული 

სუბიექტების მოთხოვნის 

შესაბამისად

14. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სტატისტიკის ინტერნეტ-

გვერდის განვითარების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. სტატისტიკის სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

რეგულარულად წლის 

განმავლობაში, 
ინტერნეტ-გვერდის მომხმარებელთა რაოდენობა.

განათლების მართვის პროცესების ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა

2

სიტუაციური მოთხოვნებისა და დავალებების 

კონცენტრაცია დროის მოკლე პერიოდში, რამაც 

შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოების შესრულების 

ვადების დარღვევა.

შეფერხებები კომპიუტუერული ტექნიკისა და 

პროგრამული უზრუნველყოფის 

ფუნქციონირებაში.

მომზადებულია შესაბამისი სტატისტიკური დოკუმენტები,

განსაზღვრული ან მოთხოვნილი ფორმის მიხედვით 

ელექტრონული ან ნაბეჭდი სახით გაგზავნილია შესაბამის 

ადრესატთან. 

წარმოებული  მონაცემების მოთხოვნებთან, 

დადგენილ სტანდარტებთან და რეკომენდაციებთან 

შესაბამისობა.

მონაცემთა მომზადებისა და მიწოდების დროის 

შესაბამისობა დადგენილ ნორმებთან.

მიწოდებული ინფორმაციის შესაბამისობა 

მოთხოვნებთან.

საგანმანათლებლო სტატისტიკური ინფორმაციის 

მომხმარებელთა სპექტრი და რიცხოვნობა.

მოთხოვნების რაოდენობა და მათი შესრულების 

მაჩვენებლები.

შემოსული შენიშვნების მაჩვენებლები.

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2015 წელი



# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა პასუხისმგებელი სამსახური შესრულების ვადა მიღებული შედეგი
გაზომვის ინსტრუმენტები 

(ინდიკატორები)
რისკები

1. მონაცემთა ბაზების ფუნქციონირების ანალიზი, სისტემების მოქმედების 

გამართულობის და გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციების 

შემუშავება.

სტატისტიკის სამსახური
რეგულარულად წლის 

განმავლობაში, 

მონაცემთა ბაზებში არსებული ინფორმაციის უზუსტობების და 

ხარვეზების დონის შემცირება, ინფორმაციის გაზრდილი სპექტრი
მონაცემთა ბაზებში არსებულ ინფორმაციაში 

ხარვეზებისა და უზუსტობების წილი.  

2. ზოგადსაგანმანათლებლო და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა 

რეესტრის წარმოების გაუმჯობესების მიზნით საჯარო სკოლის 

დირექტორის/მოვალეობის შემსრულებლების, სამეურვეო საბჭოს წევრების, 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელის, 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და სსიპ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს 

სპიკერის რეგისტრაციისათვის შესაბამისი ელექტრონული აპლიკაციების 

მოდიფიცირება.

ადმინისტრაციული და 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

2015 წელი

გამარტივებული ბიზნეს პროცესი, 

მართვის სისტემაში რეგისტრირებული პირების 

უფლებამოსილების მინიჭების/შეწყვეტის ელექტრონული რეესტრი. 

3. მოსწავლეთა ელექტრონული ბაზის წარმოება და სრულყოფა, რომელთაც 

ეკუთვნით ზოგადი/საბაზო განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

დოკუმენტი - ატესტატი (დუბლიკატი)
რეესტრის წარმოების სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

2015 წელი

4. მონაცემთა ელექტრონული რეესტრის წარმოაება და ბაზის შემუშავება იმ 

პირთა შესახებ, რომელთაც ეკუთვნით სახელობო განათლების სერტიფიკატი ან 

საშუალო პროფესიული განათლების დიპლომის დუბლიკატი რეესტრის წარმოების სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

2015 წელი

5. მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შექმნა იმ პირთა შესახებ, რომელთაც 

სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე ნარკოტიკული 

საშუალების მოხმარებისათვის, ნარკოტიკული საქმიანობის ხელშეწყობისათვის 

ან ნარკოტიკული საშუალების გასაღებისათვის ჩამოერთვათ პედაგოგიური და 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საქმიანობის უფლება. 

ადმინისტრაციული და 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

2015 წელი

გამარტივებული ბიზნეს პროცესი, 

საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის შესაბამისი 

ელექტრონული რეესტრის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

1. XII კლასის სასწავლო პროგრამის ექსტერნის ფორმით დაძლევის მსურველ 

მოსწავლეთა ელექტრონული გამოცდების პროცესის პროგრამული და 

ტექნიკური მხარდაჭერა.
Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

საჭიროების შესაბამისად წლის 

განმავლობაში

2. CAT - სკოლის საატესტატო გამოსაშვები გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერა. 

(კომპიუტერული ტექნიკა, ვიდეო კამერები, ქსელი, პროგრამული 

უზრუნველყოფა) 

Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

2015 წელი

3. სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  მისაღები 

გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერა. (კომპიუტერული ტექნიკა, ვიდეო 

კამერები, ქსელი, პროგრამული უზრუნველყოფა) 
Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

2015 წელი

4. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული 

კონკურსების/გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერისა და მონიტორინგის  

უზრუნველყოფა. 

- საჯარო სკოლის დირექტორების სერთიფიცირება;

- განათლების სისტემაში სტაჟიორთა შესარჩევი ტესტირება; 

- მოსწავლეთა ონლაინ წიგნიერების (ePirls) შეფასების ტექნიკური მხარდაჭერა 

და ა.შ.;

Emis 2015 წელი

1. IT ტექნოლოგიებზე ორინენტირებული მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტების მომზადება საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis" 2015 წელი მაღალკვალიფიციური კურსდამთავრებულები

2. ახალი კონტიგენტის მოზიდვისა და IT ტექნოლოგიების პოპულიარიზაციის 

მიზნით პროფორიენტაციის გაუმჯობესება საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis",

მარკეტინგის სამსახური

მიღების გამოცხადებამდე

2 თვიანი პერიოდი 

კოლეჯში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ 

ინფორმირებული საზოგადოება

3. 2014/2015 სასწავლო წლისთვის ახალი სასწავლო პროგრამების და 

სილაბუსების დამუშავება საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis" 01.06.2015 - მდე
თანამედროვე, IT ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული სასწავლო 

პროგრამები და სილაბუსები

ახალი სერვისების დანერგვის ვადების შესრულება.

სერვისებში ჩართული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების წილი.

პროფესიული განათლების სფეროში 

საგანმანათლებლო პოლიტიკის სტაბილურობა.

რეგიონებში სათანადო კვალიფიკაციის 

სპეციალისტთა არსებობა.

ღონისძიებების სათანადო ტექნიკური 

უზრუნველყოფა.

გარე რისკები (კლიმატური პირობები და ა.შ)

წარმატებით განხორციელებული საგამოცდო/შეფასების პროცესი

გამოცდების/კონკურსების ორგანიზება/ტექნიკური 

მხარდაჭერისა და მონიტორინგის  უზრუნველყოფა

4

ტექნიკური და პროგრამული საშუალებების 

გამართულად ფუნციონირების, 

წარმოქმნილი ტექნიკური პრობლემების და 

ხარვეზების აღმოფხვრის მაჩვენებლები.

პროფესიული სწავლების განვითარება და ხარისხის ამაღლების 

ხელშეწყობა

გამარტივებული ბიზნეს პროცესი, 

სისტემის მიერ გაცემული მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების 

ელექტრონული რეესტრი

სისტემის ადამიანური რესურსების სტაბილურობა

5

სტუდენტთა მიღების, სწავლის მიტოვების, 

სწავლის დასრულების და კურსდამათვარებულთა 

დასაქმების მაჩვენებლები.

ახალი სასწავლო პროგრამებისა და მიდგომების 

დანერგვის მაჩვენებლები.

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების 

მაჩვენებლები.

სასწავლო პროცესში ახალი კომპიუტერული 

ტექნოლოგიებისა და პროგრამული 

უზრუნველყოფის გამოყენების მაჩვენებლები.

3 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა 

ბაზების  განვითარება

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2015 წელი



# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა პასუხისმგებელი სამსახური შესრულების ვადა მიღებული შედეგი
გაზომვის ინსტრუმენტები 

(ინდიკატორები)
რისკები

4. მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამების განვითარება

საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis" 2015 წელი განვითარებული მოკლევადიანი არასაბიუჯეტო სექტორი

5. მიმდინარე პროგრამებისთვის მასტერკლასების მოწყობა

საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis"
2015 წელი

(სეტემბერ, ოქტომბერი)  

პედაგოგების კვალიფიკაციისა და სწავლების ხარისხის ამაღლება;

სასწავლო პროცესში რეალიზებული წარმატებული ქვეყნების 

სწავლების აპრობირებული მეთოდები.

6. საერთაშორისო სერთიფიცირების არსებული პროგრამების (cisco აკადემია) 

განვითარება, ახალი კურსების მოძიება და დანერგვა
საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis" 2015 წელი

მრავალფეროვანი საერთაშორისო პროგრამები და კურსები; 

საერთაშორისო სერთიფიცირება;

7. არსებულ საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის გაღრმავება და 

ახალი პარტნიორების მოძიება
საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis" 2015 წელი საერთაშორისო პარტნიორები

9. პროფესიულ კოლეჯებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის 

ფარგლებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა
საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis" 2015 წელი

პროფესიულ კოლეჯებს შორის გამოცდილების გაზიარება, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების მაღალი დონე

10. სასწავლო პროცესის მართვისა და ელექტრონული სწავლების 

ინსტრუმენტების განვითარება საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis" 2015 წელი მოქნილი და ავტომატიზირებული სასწავლო პროცესი

11. თვითშეფასების დოკუმენტის მომზადება და EQE-ში წარდგენა

საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis" 01.06.215-მდე მომავალ სასწავლო წელს სწავლების უფლება

12.სასწავლო პროცესის სრულყოფის მიზნით დამსაქმებლების აქტიური 

ჩართულობის უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,Emis" 2015 წელი წარმატებით განხორციელებული საწარმოო პრაქტიკა

1. ელექტრონული ჟურნალის მოდულის შემუშავება და პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემაში 

ინტეგრაციის უზრუნველყოფა
პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2015 წელი

2. ელექტრონული რესურსების საცავის ( LeMill) მიგრაციის უზრუნველყოფა.

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;
თებერვალი, 2015

3. eSchool - სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პირველი რიგის 

დანერგვის სრულყოფა;

სისტემის ,,ელექტრონული ჟურნალის" მოდულის დანერგვა თბილისის 

სკოლებში.

ელექტრონული ჟურნალის მშობლის მოდულის კონცეფციის 

შემუშავება/დეველოპმენტი.

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2015 წელი

4.eVET - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწებულებების  მართვის 

საინფორმაციო სისტემაში სტატისტიკის მოდულის ინტეგრაცია. სისტემაში 

არსებული ინფრომაციის მართვის სისტემის სტატისტიკის ინტერნეტ-გვერდზე 

განთვსების უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

5. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მართვის სიტემის შემუშავება 

და სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემასთან (eSchool) ინტეგრირება.
პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

6. განათლების ხარისხის მართვის ელექტრონული სისტემის 

შემუშავება/სრულყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2015 წელი

7. ზოგადი და პროფესიული განათლების დაწესებულებებში მოსწავლეების და 

სტუდენტების, სამინისტროს მიერ ორგანიზებული კონკურსების მონაწილეთა 

რეგისტრაციის პროცესის უზრუნველყოფა/სათანადო ელექტრონული 

სერვისების  განვითარება.
პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

საჭიროების შესაბამისად წლის 

განმავლობაში

8. სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად პირველკლასელთა 

ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემის მოდიფიცირება და სკოლების 

მართვის ახალ საინფორმაციო სისტემაში (eSchool) იტეგრაციის 

უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური

აპრილი - აგვისტო,

2015 წელი

9. eTesting - ელექტრონული ტესტირების სისტემის განვითარება და 

სრულყოფა მოთხოვნების/საჭიროების შესაბამისად. პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური

საჭიროების შესაბამისად წლის 

განმავლობაში

განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესების ეფექტური 

მენეჯმენტი. 

სერვისების გაზრდილი სპექტრი.

 მონაცემებთა შეგროვების, დამუშავების და განაწილების 

შემცირებული დრო.

განათლების სისტემის და სტრუქტურული ერთეულების 

საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება.

ობიექტური წლიური და შუალედური პროგნოზები.

ეფექტურად დაგეგმილი ფინანსური და ადამიანური რესურსები.

უწყებებს შორის ეფექტური კომუნიკაცია.

სამინისტროს, სკოლასა და რესურსცენტრს შორის ანგარიშგებასთან 

და წერილობით დოკუმენტაციებთან დაკავშირებული 

შემცირებული მოთხოვნები. 

გამარტივებული, ხელმისაწვდომი და ავტომატიზირებული ბიზნეს-

პროცესები.

ოპერაციების პარალელური შესრულების შესაძლებლობა და 

დავალებების ეფექტური მართვა.

შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების 

დროული მიღება;

სისტემებთან მუშაობისათვის საჭირო უნარ-

ჩვევების არასათანადო ფლობა;

პროგრამების სათანადო დაფინანსება.

პროფესიული განათლების სფეროში 

საგანმანათლებლო პოლიტიკის სტაბილურობა.

პროფესიული სწავლების განვითარება და ხარისხის ამაღლების 

ხელშეწყობა

2015 წელი

მართვის ელექტრონული სისტემების 

შექმნა/დანერგვა/განვითარება

ინფორმაციის დამუშავების და მიწოდების დროის 

ცვლილების მაჩვენებლები
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სტუდენტთა მიღების, სწავლის მიტოვების, 

სწავლის დასრულების და კურსდამათვარებულთა 

დასაქმების მაჩვენებლები.

ახალი სასწავლო პროგრამებისა და მიდგომების 

დანერგვის მაჩვენებლები.

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების 

მაჩვენებლები.

სასწავლო პროცესში ახალი კომპიუტერული 

ტექნოლოგიებისა და პროგრამული 

უზრუნველყოფის გამოყენების მაჩვენებლები.
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# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა პასუხისმგებელი სამსახური შესრულების ვადა მიღებული შედეგი
გაზომვის ინსტრუმენტები 

(ინდიკატორები)
რისკები

10. პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებისა და მართვის მეთოდოლოგიის 

(Scrum) დანერგვა

Emis 2015 წელი

პროგრამების შემუშავების პროცესის ოპტიმიზირება, იტერატიული 

და ინკრემენტალური მიდგომის დანერგვა,  გამჭვირვალეობა და 

შემუშავების პროცესში ცვლილებებთან სწრაფი ადაპტირება.

ადამიანური რესურსი, რომლებსაც უშუალოდ 

ეხებათ ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად 

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება. 

11. Emis-ის მიერ შემუშავებული ელექტრონული პროდუქტების დანერგვის 

ხელშეწყობის მიზნით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული ერთეულებისათვის  ტრენინგების 

უზრუნველყოფა. Emis
საჭიროების შესაბამისად წლის 

განმავლობაში

Emis-ის მიერ შექმნილი/დანერგილი ელექტრონული სისტემები 

წარმატებით გამოიყენება პრაქტიკულ საქმიანობაში

მართვის ელექტრონული სისტემების 

შექმნა/დანერგვა/განვითარება

ინფორმაციის დამუშავების და მიწოდების დროის 

ცვლილების მაჩვენებლები
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