
# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა
პასუხისმგებელი 

სამსახური
შესრულების ვადა მიღებული შედეგი

გაზომვის ინსტრუმენტები 

(ინდიკატორები)
რისკები

1. საქართველოს საჯარო სკოლებში არსებული ქსელური 

ინფრასტრუქტურის კავშირის გაუმჯობესება

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური
01.06.2016 - 31.12.2016

2. საქართველოს საჯარო სკოლებში არსებული ინტერნეტ სიჩქარის 

გაუმჯობესება

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური
2016 წელი

3. სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის  პროგრამული 

კომპონენტების განახლება კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

2016 წელი

4. სერვერული და ქსელური აპარატურული პარკის განახლება კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

ფინანსური და მატერიალური 

რესურსების სამსახური;

2016 წელი

5. 500-მდე საჯარო სკოლის  VoIP სატელეფონო კავშირით 

უზრუნველყოფა
კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;
2016 წელი

განათლების სამინისტროსა და მის სტრუქტურულ 

ქვედანაყოფებთან უფასო შიდა სატელეფონო 

კავშირი, საკონფერენციო ზარების შესაძლებლობა 

და ა.შ.

6. ახალი მონაცემთა ცენტრის (Data Center) აგება
კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

ფინანსური და მატერიალური 

რესურსების სამსახური;

2016 წელი

ერთმანეთის მარეზერვირებელი ინფრასტრუქტურა 

არსებულ და ახალ მონაცემთა ცენტრებს შორის

(შენიშვნა: აღნიშნული შედეგი მიიღწევა  ახალი 

მონაცემთა ცენტრის სრულად აგების შემთხვევაში, 

2016 წელს გათვალისწინებულია მონაცემთა ცენტრის  

მხოლოდ აპარატურული ნაწილის მონტაჟი)

7. IT მხარდაჭერის პროგრამული უზრუნველყოფისა  და მასთან 

დაკავშირებული პროცესების/სერვისების მართვის სისტემის (Service-

Desk) იმპლემენტაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსა და დაქვემდებარებულ სსიპ ებში

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

IT Help Desk;

2016 წელი

მოქმედებს ინციდენტების აღრიცხვის, მართვის, 

მონიტორინგისა და ანალიზის ეფექტური სისტემა

8. Web Application Firewall - ის დანერგვა

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური
01.01.2016 - 01.04.2016

სხვადასხვა ტიპის კიბერ შემოტევებისაგან 

მაქსიმალურად დაცული ვებგვერდები;

უსაფრთხოების ინციდენტების აღწერა და 

მონიტორინგი;

9. განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების 

მიზნით, სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში შესასყიდი 

კომპიუტერული ტექნიკის სპეციფიკაციის განსაზღვრა და საჭიროების 

შესაბამისად პროცესში ჩართული სუბიექტების კონსულტირება (ბუკი, 

კომპიუტერი წარჩინებულ მოსწავლეთათვის და ა.შ.)

კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური;

კომპიუტერული სისტემების 

სამსახური;

2016 წელი

განათლების სისტემაში არსებული 

მოთხოვნების/გამოწვევების შესაბამისი ICT 

ინფრასტრუქტურა

10. სკოლების ტექნიკური მხარდაჭერის მართვისა და მონიტორინგის 

(stats.emis.ge) სისტემის განახლება;

სატელეფონო ცენტრის ზარებისა და ოპერატორების მონიტორინგის, 

რეპორტინგისა და მართვის სისტემის განახლება;
კომპიუტერული ქსელებისა და 

კომუნიკაციის სამსახური

2016 წელი (Stats);

01.07.2016 - 31.12.2016

(Call);

პროცესების ეფექტური მართვა;

კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის 

სპეციალისტების კოორდინირებული მუშაობის 

უზრუნველყოფა  და მონიტორინგი;

დროის სასურველი პერიოდების მიხედვით, 

სატელეფონო ცენტრის სერვისის დონისა და 

ხარისხის მონიტორინგის შესაძლებლობა;

11. ზოგად განათლებაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება

Emis 2016 წელი

შემუშავებულია ზოგად განათლებაში ICT 

ტექნოლოგიების განვითარების პოლიტიკის 

დოკუმენტი, რომლის მიზანია

ქვეყნის განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის 

ხელშეწყობა განათლების სისტემის 

ტრანსფორმაციის გზით

მომზადებული დოკუმენტის წარდგენა 

განსახილველად

12. ინფორმაციული უსაფრთოების მართვის სისტემის დანერგვა

ინფორმაციული 

უსაფრთხოების მენეჯერი
2016 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

1. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის (eSchool) ახალი მოდულების დანერგვისა და 

ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები

სტატისტიკის სამსახური 2016 წელი

გამოვლენილია და აღმოფხვრილია სისტემის 

ნაკლოვანებები. სისტემა გამართულად 

ფუნქციონირებს; 

სისტემის მომხმარებლებს გააჩნიათ სისტემასთან 

ურთიერთქმედების სათანადო უნარები;

2. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის (eSchool) მონაცემთა  სარწმუნოების, 

რელევანტურობის და სიზუსტის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

სტატისტიკის სამსახური 2016 წელი

გამოვლენილია და გასწორებულია მონაცემთა 

უზუსტობა და შეუსაბამობა;  

მომხმარებლების  ცოდნა და უნარები 

უზრუნველყოფენ მონაცემთა შეტანის დროულობას 

და სუზუსტეს;

განათლების მართვის პროცესების ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა

2

ინტერნეტ და შიდა საგანმანათლებლო რესურსებთან 

წვდომის გაზრდილი სიჩქარე, 

სერვისის მიწოდებისა და კავშირის სტაბილურობა;

მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით (50 Mb) 

კავშირი უზრუნველყოფილია დამატებით 200 საჯარო 

სკოლაში;

ხოლო დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც 

კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, 

გაუმჯობესებულია კავშირის სიჩქარე 

(კავშირის სიჩქარე: 2, 5, 10 Mb, გლობალური 

ინტერნეტი - 1 Gb, ლოკალური  - 2 Gb).

სერვერული ინფრასტრუქტურის გაზრდილი 

წარმადობა და ფუნქციონირების მდგრადობის 

უზრუნველყოფა

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 და ინტრანეტში მუშაობის 

სიჩქარე;

სისტემაში გამოყენებული ტექნოლოგიებისა 

და პროგრამული პროდუქტების 

შესაბამისობა საერთაშორისო 

სტანდარტებთან;

ქსელებში ინფორმაციის დაცულობის 

მაჩვენებლები;

დროულად გამოვლენილი ტექნიკური 

პრობლემების სტატისტიკა, მათი 

აღმოფხვრის მიზნით გატარებული 

ღონისძიებები;

სატელეფონო ცენტრში შესული და 

სატელეფონო ცენტრიდან გადართული 

ზარების სტატისტიკური მაჩვენებლები 

(დატვირთვის კოეფიციენტი, უპასუხო და 

ნაპასუახრი ზარების რაოდენობა, ზარის 

საშუალო ხანგრძლივობა, მოლოდინის 

საშუალო დრო და ა.შ.)

პროგრამების და განსახორციელებელი 

ღონისძიებების დროული/სათანადო 

დაფინანსება და მატერიალური 

უზრუნველყოფა, 

 გარე რისკები (კლიმატური პიროებები 

და ა.შ);

დროის მოკლე პერიოდში ხდება ახალი 

შესაძლებლობებისა და ფუნქციების 

მქონე ქვესისტემების დამატება, 

აღნიშნულის გათვალისწინებით

მთლიანი სისტემის გამართული 

ფუნქციონირება, პირველ რიგში, 

დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად 

სწრაფად ჩამოუყალიბდებათ 

მომხმარებლებს კომპიუტერული 

პროგრამის ახალ 

მოდულთან/მოდულებთან 

ურთიერთქმედების უნარები.

სისტემის ფუნქციონირების მტყუნებათა 

რიცხვი;

მომხმარებელთა მომართვების ოდენობა 

სისტემის გაუმართავ მუშაობასთან 

დაკავშირებით და დახმარების მოთხოვნით;

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2016 წელი



# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა
პასუხისმგებელი 

სამსახური
შესრულების ვადა მიღებული შედეგი

გაზომვის ინსტრუმენტები 

(ინდიკატორები)
რისკები

3. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებზე ვაუჩერის გაცემის 

მიზნით, სკოლების დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრა და 

მიწოდება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის

სტატისტიკის სამსახური
 2016 წელი

(იანვარი, მაისი, სექტემბერი)

დადგენილი ვადების და ფორმის შესაბამისად, 

განათლების სამინისტროსათვის მიწოდებული 

ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლების 

დროულ დაფინანსებას, სასწავლო პროცესის 

შეუფერხებელი მიმდინარეობის მიზნით

4. ზოგადი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწსებულებების 

თანამშრომელთა დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში, ბენეფიციართა 

სიის მომზადება და წარდგენა სოციალური მომსახრების სააგენტოში
სტატისტიკის სამსახური ყოველთვიურად

დადგენილი ვადების და ფორმის შესაბამისად 

მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც 

უზრუნველყოფს ბენეფიციარების დაზღვევას, 

მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესების მიხედვით

5. საჯარო სკოლების პედაგოგებისათვის, მასწავლებლის საქმიანობის 

დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის  

სქემით განსაზღვრული სტატუსის დანამატის ოდენობის გამოთვლა და 

შესაბამისი მონაცემების წარდგენა განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსათვის

სტატისტიკის სამსახური ყოველთვიურად

დადგენილი ვადების და ფორმის შესაბამისად, 

განათლების სამინისტროსათვის მიწოდებული 

ინფორმაცია, რომელიც სასწავლო პროცესის 

შეუფერხებელი მიმდინარეობის მიზნით, 

უზრუნველყოფს სკოლების დროულ დაფინანსებას

6. მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის 2016 წლის 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება

სტატისტიკის სამსახური 01.01.2016 - 30.09.2016

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების 

სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის 

პროგრამისათვის მომზადებულია სათანადო 

ინფორმაცია, შეფასებულია შესასყიდი 

სახელმძღვანელოების რაოდენობები და მათი 

განაწილება სკოლების მიხედვით

7. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა 

კონტინგენტის პროგნოზული მაჩვენებლების მომზადება
სტატისტიკის სამსახური

პერიოდულად წლის 

განმავლობაში

(დაინტერესებული სუბიექტების 

მოთხოვნის შესაბამისად)

8. ზოგადი და პროფესიული განათლების საგანმანათლებლო 

ინდიკატორების გამოთვლა სტატისტიკის სამსახური
პერიოდულად წლის 

განმავლობაში 

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
2016 წელი

(ივნისი-სექტემბერი)

11. პროფესიული განათლების სტატისტიკური ინფორმაციის 

დამუშავება და მიწოდება დაინტერესებული პირებისათვის

სტატისტიკის სამსახური

რეგულარულად წლის 

განმავლობაში 

(დაინტერესებული სუბიექტების 

მოთხოვნის შესაბამისად)

12. მთავრობის, სამინისტროების, სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის, სხვა სახელმწიფო, საერთაშორისო და ადგიობრივი 

ორგანიზაციებისათვის სტატისტიკური ანგარიშების მომზადება;

მოთხოვნის შესაბამისად მონაცემების დამუშავების, მომზადებისა და 

მიწოდების უზრუნველყოფა;

სტატისტიკის სამსახური

ვადები განისაზღვრება 

შესაბამისი საკანონმდებლო 

დოკუმენტებით და 

მოთხოვნებით

13. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სტატისტიკის 

ინტერნეტ-გვერდის განვითარების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების 

განხორციელება
სტატისტიკის სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

რეგულარულად წლის 

განმავლობაში

ფუნქციონირებს განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის ოფიციალური ვებგვერდი, 

რომელზეც გამოქვეყნებულია საგანმანათლებლო 

სტატისტიკური ინფორმაცია;

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ყველა 

დაინტერესებული სუბიექტისთვის;

ინტერნეტ-გვერდის მომხმარებელთა 

რაოდენობა

14. პროფესიული განათლების განახლებული მართვის 

საინფორმაციო სისტემის შემუშავების სამუშაო ჯგუფის ხელშეწყობა

პროექტი: EuropeAid/135544/DH/SER/GE სტატისტიკის სამსახური
ვადები განსაზღვრულია 

პროექტის გეგმა-გრაფიკით

მომზადებულია პროფესიული განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის სპეციფიკაციები;

ჩამოყალიბებულია სისტემის შემუშავების კონცეფცია;

ტექნიკური ჯგუფის მუშაობის გეგმის 

შესრულების ანგარიშები

მომზადებულია შესაბამისი სტატისტიკური 

დოკუმენტები;

განსაზღვრული ან მოთხოვნილი ფორმის 

შესაბამისად ელექტრონული/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 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;

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2016 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 და ელექტრონული აპლიკაციის შემუშავებამდე 

არსებული რეგისტრირებული მონაცემების ელექტრონულ სისტემაში 

ასახვა

ადმინისტრაციული და 

სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

2016 წელი

გამარტივებული ბიზნეს პროცესი; 

მართვის სისტემაში რეგისტრირებული პირების 

უფლებამოსილების მინიჭების/შეწყვეტის 

ელექტრონული რეესტრი; 

3. მოსწავლეთა ელექტრონული ბაზის წარმოება და სრულყოფა, 

რომელთაც ეკუთვნით  სრული ან/და  საბაზო ზოგადი განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტი - ატესტატი ან/და 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სერტიფიკატი

რეესტრის წარმოების 

სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

2016 წელი

4. მოსწავლეთა ელექტრონული ბაზის წარმოება და სრულყოფა, 

რომელთაც ეკუთვნით  სრული ან/და  საბაზო ზოგადი განათლების 

დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის - ატესტატის 

დუბლიკატი ან/და ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სერტიფიკატის დუბლიკატი

რეესტრის წარმოების 

სამსახური;

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური;

2016 წელი

5. სხვადასხვა წლის კურსდამთავრებულთათვის სახელობო 

განათლების სერტიფიკატისა და საშუალო პროფესიული განათლების 

დიპლომის დუბლიკატების დაბეჭდვა/გაცემის უზრუნველყოფა რეესტრის წარმოების 

სამსახური
2016 წელი

6. მართვის სისტემის საზოგადოებრივი კოლეჯის 

კურსდამთავრებულთათვის, პროფესიული დიპლომების 

დაბეჭდვა/გაცემის უზრუნველყოფა
რეესტრის წარმოების 

სამსახური
2016 წელი

7. 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;

2016 წელი

გამარტივებული ბიზნეს პროცესი;

საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის შესაბამისი 

ელექტრონული რეესტრის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა;

8. შევსების დროს დაშვებული შეცდომის, ფორმის გაუქმების ან/და 

ფიზიკური დაზიანების გამო გამოსაყენებლად უვარგისი სრული და 

საბაზო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

დოკუმენტების,  ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

სერტიფიკატის, საშუალო პროფესიული განათლების დიპლომის 

დუბლიკატის,  სახელობო განათლების სერტიფიკატის დუბლიკატისა 

და პროფესიული დიპლომის ჩამოწერა/ექსპერტიზა-

უტილიზაციისათვის მომზადება

რეესტრის წარმოების 

სამსახური
2016 წელი

ნორმატიული აქტით დაკისრებული მოვალეობების 

შესრულება, 

ნაკლები საარქივი მასალა

მიღება-ჩაბარების აქტი;

უტილიზაციის აქტი;

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

2016 წელი

3. სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  

მისაღები გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერა

(კომპიუტერული ტექნიკა, ვიდეო კამერები, ქსელი, პროგრამული 

უზრუნველყოფა) 

Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

2016 წელი

4. VI-IX და VIII-X კლასების მოსწავლეთათვის ორგანიზებული 

ელექტრონული გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერა 

(კომპიუტერული ტექნიკა, ვიდეო კამერები, ქსელი, პროგრამული 

უზრუნველყოფა)

Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

2016 წელი

5. მოსწავლეთა სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის ტექნიკური 

მხარდაჭერა 

(კომპიუტერული ტექნიკა, ვიდეო კამერები, ქსელი, პროგრამული 

უზრუნველყოფა) 

Emis

კომპიუტერული ტექნიკის 

მხარდაჭერის სპეციალისტები

2016 წელი

6. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ინიცირებული 

კონკურსების/გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერისა და 

მონიტორინგის  უზრუნველყოფა
Emis 2016 წელი

ახალი სერვისების დანერგვის ვადების 

შესრულება;

სერვისებში ჩართული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების წილი;

გაცემული მკაცრი აღრიცხვის 

დოკუმენტების/დუბლიკატების 

რაოდენობრივი მაჩვენებლები;

გამოცდების/კონკურსების ორგანიზება/ტექნიკური 

მხარდაჭერისა და მონიტორინგის  უზრუნველყოფა

4

ტექნიკური და პროგრამული საშუალებების 

გამართულად ფუნციონირების, 

წარმოქმნილი ტექნიკური პრობლემებისა და 

ხარვეზების აღმოფხვრის მაჩვენებლები

3 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა 

ბაზების  განვითარება

გამარტივებული ბიზნეს პროცესი; 

ნორმატიული აქტით დაკისრებული მოვალეობების 

შესრულება;

გაცემული მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების 

რეესტრი;

 მართვის სისტემის საზოგადოებრივი კოლეჯის 

კურსდამთავრებულთათვის გადაცემული სწავლის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი;

რეგიონებში სათანადო კვალიფიკაციის 

სპეციალისტთა არსებობა;

ღონისძიებების სათანადო ტექნიკური 

უზრუნველყოფა;

გარე რისკები (კლიმატური პირობები 

და ა.შ);

წარმატებით განხორციელებული 

საგამოცდო/შეფასების პროცესი

მართვის სისტემის ადამიანური 

რესურსების სტაბილურობა;

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებიდან 

არასრულყოფილად /არასწორად 

მოწოდებული ინფორმაცია;

არასწორად შევსებული ან/და გაცემული 

მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტ(ებ)ი;

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2016 წელი



# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა
პასუხისმგებელი 

სამსახური
შესრულების ვადა მიღებული შედეგი

გაზომვის ინსტრუმენტები 

(ინდიკატორები)
რისკები

1. IT ტექნოლოგიებზე ორინენტირებული მაღალკვალიფიციური 

სპეციალისტების მომზადება/გადამზადება 

(საბიუჯეტო პროფესიული პროგრამები, ჩარჩო დოკუმენტის 

საფუძველზე მომზადებული მოდულური პროგრამები, არასაბიუჯეტო 

მოკლევადინი გადამზადების კურსები)

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი მაღალკვალიფიციური კურსდამთავრებულები

2. მართვის სისტემაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, ახალი 2016-2017 სასწავლო წლისთვის 

სტუდენტთა კონტიგენტის პროგნოზირება და აკადემიური 

კალენდარის განსაზღვრა

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"

საგაზაფხულო და საშემოდგომო 

მიღებამდე 
სწორად დაგეგმილი 2016-2017 სასწავლო წელი

3. ახალი კონტიგენტის მოზიდვისა და IT ტექნოლოგიების 

პოპულიარიზაციის მიზნით პროფორიენტაციის გაუმჯობესება

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis";

მარკეტინგისა და 

სზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური;

2 თვიანი პერიოდი 

საგაზაფხულო/საშემოდგომო 

მიღების გამოცხადებამდე

კოლეჯში არსებული საგანმანათლებლო 

პროგრამების შესახებ ინფორმირებული 

საზოგადოება

4. 2016-2017 სასწავლო წლისთვის ახალი საბიუჯეტო 

საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება
საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
01.06.2016 - მდე

თანამედროვე, IT ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული 

სასწავლო პროგრამები

5. მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამების განვითარება
საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი

შრომის ბაზრის მოთხოვნების მიხედვით შედგენილი 

მოკლევადიანი, არასაბიუჯეტო გადამზადების 

კურსები

6. მიმდინარე პროგრამების დამამათავრებელი ჯგუფებისათვის 

სპეცკურსების (მასტერკლასების) ორგანიზება საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"

2016 წელი

(თებერვალი, ივლისი)

სასწავლო პროცესში რეალიზებული წარმატებული 

ქვეყნების სწავლების აპრობირებული მეთოდები

7. საერთაშორისო სერთიფიცირების არსებული პროგრამების (cisco 

აკადემია) განვითარება, ახალი კურსების მოძიება და დანერგვა საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი

მრავალფეროვანი საერთაშორისო პროგრამები და 

კურსები, საერთაშორისო სერთიფიცირება

8. არსებულ საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის 

გაღრმავება და ახალი პარტნიორების მოძიება საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი თანამშრომლობა საერთაშორისო პარტნიორებთან

9. პროფესიულ კოლეჯებთან ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმის ფარგლებში მობილობისა და ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების სწავლების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი

პროფესიულ კოლეჯებს შორის გამოცდილების 

გაზიარება, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სწავლების გაუმჯობესებული დონე 

10. სასწავლო პროცესის მართვისა და ელექტრონული სწავლების 

ინსტრუმენტების განვითარება
საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი

მოქნილი და ავტომატიზირებული სასწავლო 

პროცესი

11. თვითშეფასების დოკუმენტის მომზადება და განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარდგენის ორგანიზება
საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
01.06.216 - მდე მომავალ სასწავლო წელს სწავლების უფლება

12. სტუდენტთა ოლიმპიადების/კონკურსების ორგანიზება 
საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი პროფესიულ სტუდენტთა ამაღლებული მოტივაცია

13. ქართულ-ესტონურ პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი 

აქტივობები 

(ვებინტერფეისის დიზაინერის მოდულური პროგრამის დანერგვა, 

მენეჯმენტის ტრენინგები და ა.შ.)

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი

გაზიარებულია ესტონეთის პროფესიული 

განათლების წარმატებული მაგალითები

14. მილენიუმის პროექტის ფარგლებში ახალი საგანმანათლებლო 

პროგრამების (მობილური აპლიკაციები, რობოტოტექნოლოგიები) 

შემუშავება

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი

 აკრედიტირებული და სასწავლო პროცესში 

დანერგილი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამები

15. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის 

პროექტის ფარგელებში  განსახორციელებელი აქტივობები
საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი

განხორციელებულია ახალი მოდულური 

პროგრამების პილოტირება

16. ინკლუზიური პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი

პროფესიის შესაბამისად რეალიზებული და 

საზოგადოებაში ინტეგრირებული სსსმ პირები

17.სასწავლო პროცესის სრულყოფის მიზნით დამსაქმებლების 

აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა
საზოგადოებრივი კოლეჯი 

,,Emis"
2016 წელი

წარმატებით განხორციელებული საწარმოო 

პრაქტიკა

პროფესიული სწავლების განვითარება და ხარისხის 

ამაღლების ხელშეწყობა

5

სტუდენტთა მიღების, სწავლის მიტოვების, 

სწავლის დასრულების და 

კურსდამათვარებულთა დასაქმების 

მაჩვენებლები;

სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პირების დასაქმების 

მაჩვენებელი;

ახალი სასწავლო პროგრამებისა და 

მიდგომების დანერგვის მაჩვენებლები;

სასწავლო პროცესში ახალი კომპიუტერული 

ტექნოლოგიებისა და პროგრამული 

უზრუნველყოფის გამოყენების 

მაჩვენებლები;

პროფესიული განათლების სფეროში 

მიმდინარე რეფორმების შესაბამისად, 

დაგეგმილ აქტივობებში 

განსახორციელებელი აუცილებელი 

ცვლილებები 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2016 წელი



# სტრატეგიული მიზნები აქტივობა
პასუხისმგებელი 

სამსახური
შესრულების ვადა მიღებული შედეგი

გაზომვის ინსტრუმენტები 

(ინდიკატორები)
რისკები

1. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტთა 

დასწრებისა და შეფასების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემის 

(eJournal) მოდიფიცირება მოდულური სწავლების შესაბამისად, 

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებისა და მონიტორინგის 

უზრუნველსაყოფად საჭირო მოდულების/სერვისების შემუშავება

(ანგარიშგების სისტემა, ავტომატური შეტყობინებების სერვისი და ა.შ.)

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2016 წელი

2. eSchool - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის განვითარება - არსებული მოდულების 

დახვეწა, ახალი მოდულების დეველოპმენტისა და მათი სისტემაში 

ინტეგრაციის უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2016 წელი

3.eVET - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწებულებების  მართვის 

საინფორმაციო სისტემის მოდიფიცირება ახალი 

საჭიროებების/მოდულური სწავლების შესაბამისად  პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2016 წელი

4. eUNI - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის შემუშავება

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2016 - 2017 წელი

5. სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად პირველკლასელთა 

ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემის მოდიფიცირება და 

სკოლების მართვის ახალ საინფორმაციო სისტემაში (eSchool) 

იტეგრაციის უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2016 წელი

6. School Card - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ელექტრონული ბარათების შემუშავება პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2016 - 2017 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
2016 წელი

8. მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემის დანერგვის 

ხელშეწყობა;

არსებული მოდულების დახვეწა, ახალი მოდულების დეველოპმენტისა 

და მათი სისტემაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა; პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2016 წელი

შემუშავებულია შეფასების ელექტრონული სისტემა, 

რომლის საშუალებითაც განხორციელდება 

მასწავლებელთა საქმიანობის შედეგების 

ელექტრონული აღრიცხვა და შეფასება

სისტემის ტექნიკური დოკუმენტაცია;

სისტემის საშუალებით პროფესიული 

განვითარების სქემაში განაწილებული 

მოქმედი მასწავლებლები; 

9. სკოლის მიღმა დარჩენილი და დარჩენის რისკის ქვეშ მყოფი 

ბავშვების მონიტორინგის  სისტემის შექმნა 
პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2016 წელი

შექმნილია მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა, 

რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის მიღმა 

დარჩენილი და დარჩენის რისკის ქვეშ მყოფი 

ბავშვების აღრიცხვას

სკოლის მიღმა დარჩენილი და დარჩენის 

რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების გარკვეული 

რაოდენობის იდენტიფიკაცია

10. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის საჯარო 

ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების შესაძლებლობის 

ორგანიზება

(სტანდარტის შესაბამისი ვებგვერდის შემუშავება,  საჯარო 

ინფორმაციის განთვსების მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისათვის აღნიშნულ ვებგვერდთან  

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა)

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავების სამსახური
2016 წელი

უზრუნველყოფილია საჯარო ინფორმციის თანაბარი 

ხელიმისაწვდომობა ნებისმიერი დაინტერესბული 

სუბიქტისთვის

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მიერ ინფორმაციის პროაქტიულად 

გამოქვეყნების მაჩვენებლები;

საჯარო ინფორმაციის გვერდის 

მომხმარებელთა რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები;

11. Emis-ის მიერ შემუშავებული ელექტრონული პროდუქტების 

დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული 

ერთეულებისათვის  თემატური ტრენინგების უზრუნველყოფა
EMIS

საჭიროების შესაბამისად წლის 

განმავლობაში

Emis-ის მიერ შექმნილი/დანერგილი ელექტრონული 

სისტემები წარმატებით გამოიყენება პრაქტიკულ 

საქმიანობაში

ტრენინგების ანგარიშები

1. ელექტრონული, ასევე ბეჭდური და სხვა სახის მედია საშუალებებით 

მართვის სისტემის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების 

უზრუნველყოფა:

- პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაცია;

- მართვის სისტემის საზოგადოებრივი კოლეჯის საგანმანათლებლო 

პროგრამები (საბიუჯეტო, მოდულური, არასაბიუჯეტო);

- მართვის სისტემის მიერ შემუშავებული ელექტრონული პროდუქტები 

(eSchool, eVet, eUni, eFlow); 

მარკეტინგისა და 

სზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური

საჭიროების შესაბამისად წლის 

განმავლობაში

2. მართვის სისტემის ბრენდირებული ნივთების (საწერი კალამი, 

ბლოკნოტი, კალენდარი, სტიკერი, მაისური და ა.შ.) შემუშავებისა და 

დამზადების ორგანიზება

მარკეტინგისა და 

სზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური;

თამარ ლაღიძე, 

დავით ხარაშვილი

საჭიროების შესაბამისად წლის 

განმავლობაში

3. მართვის სისტემის ოფიციალური ვებ (www.emis.ge) და სოციალური 

გვერდების (facebook, twitter) ადმინისტრირება, მიმდინარე პროცესების 

ამსახველი ინფორმაციის ოპერატიულად განთავსების 

უზრუნველყოფა;

ასევე, მართვის სისტემის ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე 

(info@emis.ge) შემოსული კორესპონდენციის ორგანიზება;

მარკეტინგისა და 

სზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური;

მარიკა ფრუიძე

რეგულარულად წლის 

განმავლობაში

7 მართვის სისტემის მიერ შემუშავებული პროდუქტებისა და 

სერვისების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა და Emis-ის 

საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების 

უზრუნველყოფა

განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესების 

ეფექტური მენეჯმენტი; 

სერვისების გაზრდილი სპექტრი;

 მონაცემების 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;

მართვის ელექტრონული სისტემების 

შექმნა/დანერგვა/განვითარება

6

ინფორმაციის დამუშავების და მიწოდების 

დროის ცვლილების მაჩვენებლები

მართვის სისტემის ოფიციალური და 

სოციალური გვერდების მომხმარებელთა 

რაოდენობა;

ელექტრონული ფოსტის საშუალებით 

მომხმარებელთა მომართვების ოდენობა;

გასულ წლებთან შედარებით რეგისტრანტთა 

გაზრდილი რაოდენობრივი მაჩვენებლები;

შესაბამისი საკანონმდებლო 

ცვლილებების დროული მიღება;

სისტემებთან მუშაობისათვის საჭირო 

უნარ-ჩვევების არასათანადო ფლობა;

პროგრამების სათანადო დაფინანსება;

მიმდინარე პროცესების აქტუალობის 

გათვალისწინებით, მართვის სისტემის საქმიანობის 

შესახებ ინფორმირებული საზოგადოება

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა - 2016 წელი


