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პროექტის აღწერა    

სასურველი შედეგი:  აღწერეთ ის ზეგავლენა, რომლის მიღწევა გსურთ    

 

 

 რა მიზანს ისახავთ?    

 

 იმიტირებული პროფესიული ტესტირების 

მიზანია აპლიკანტების მომზადება პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

გამოცდებისთვის; 

 საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ს 

პროფესიული პროგრამების პროფორიენტაცია. 

 

რატომ არის ეს 

მნიშვნელოვანი თქვენი 

ორგანიზაციისთვის?    

უზრუნველყოფილი იქნება: 

 

 საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის  

მისიის, სტრატეგიული მიზნების შესრულება; 
 

 პოტენციური პროფესიული სტუდენტების 

დაინტრესება საქართველოს ბიზნესის აკადემია 

SBA-ის  მიერ შეთავაზებული ავტორიზებული 

საგანმანათლებლო პროგრამებით; 
 

 საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის  

როლის გაზრდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 



როგორ გაზომავთ 

წარმატებას?    

 

 დაინტერესებული მხარეების (მომხმარებლის) 
კმაყოფილების კვლევის შედეგებით; 
 

 იმიტირებულ გამოცდებში მონაწილე 
პროფესიულ სტუდენტთა აკადემიით 
დაინტერესების მაჩვენელის განსაზღვრით. 
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რა არის გაუმჯობესების 

სამიზნე მაჩვენებელი?    

 

 პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობის ზრდა; 
 

 აკადემიის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. 

მიდგომა: აღწერეთ, თუ როგორაა დაგეგმილი პროექტი და რატომ არის ეს აუცილებელი    

რა საკითხის გადაწყვეტას 

ცდილობთ?    

 დაწესებულების მისიის, სტრატეგიული მიზნების, 

ხედვის უზრუნველყოფა; 
 

 საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის შესახებ 

აპლიკანტების ინფორმირებულობის გაზრდა;  

 

 პოტენციურ პროფესიულ სტუდენტთა  

მხარდაჭერა; 
 

 აპლიკანტებს ეძლევათ შესაძლებლობა შეამოწმონ 

საკუთარი ცოდნა პროფესიული ტესტირებისთვის. 
 

როგორ იქნა 

იდენტიფიცირებული ეს 

საკითხი?    

საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის საქმიანობის            

ფარგლებში, 2019 წლიდან აკადემია ახორციელებს 

სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პრიორიტეტულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებს, რისთვისაც საჭიროა 

პროფესიულ ტესტირება. 



რის გაკეთებას გეგმავთ?     იმიტირებული პროფესიული ტესტირების  

ჩატარებისთვის საჭირო პროცედურების 

განსაზღვრა; 

 

 აპლიკანტების ინფორმირებულობა აღნიშნული 

ტესტირების  ჩატარების შესახებ (პროცედურები და 

ვადები); 

 

 იმიტირებულ პროფესიული ტესტირებაში   

მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობის 

იდენტიფიცირება; 

 

 ტესტირების ჩატარებისთვის საჭირო რესურსით 

უზრუნველყოფა; 

 

 ტესტირების შედეგების დროული მიწოდება 

აპლიკანტებისთვის. 

 

 

რატომ აკეთებთ ამას 

მოცემული გზით?    

 

პროექტის დადგენილი გზით განხორციელება გამოიწვევს 

აკადემიის პოპულარიზაციას. 

დანერგვა: აღწერეთ, თუ როგორ განხორციელდება პროექტი    

როგორ მოხდება მოცმეული 

მიდგომის განხორციელება?    

 აპლიკანტებისთვის დაიგეგმება და 
განხორციელდება იმიტირებული პროფესიული 
ტესტირების ჩატარება; 
 

 პროექტი ხელს შეუწყობს პროფესიული 
განათლების როლის გაზრდას. 

 

 

  

 

 იმიტირებული პროფესიული ტესტირება 

ჩატარდება აკადემიის მიერ დადგენილი 

პროცედურების დაცვით. 

 

სად და როგორ იქნება 

პროექტი განხორციელებული?    

 

პროფესიული ტესტირება ჩატარდება საქართველოს 

ბიზნესის აკადემია SBA–ის საგამოცდო სივრცეში, 

აკადემიის პერსონალის მიერ ცალკეული შესრულებული 

სამუშაოების/დავალებების სახით. 
 

 

ვინ უნდა შეიტანოს წვლილი 

მის განხორციელებაში?    

 საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერის 

სამსახურმა; 
 სასწავლო პროცესისი მართვის სამახურმა. 

 
 

  



შეფასება და დახვეწა: აღწერეთ როგორ გაზომავთ თქვენი შესრულების მიმდინარეობას    

განხორციელების 

მიმდინარეობაზე 

მონიტორინგი და შედეგების 

შეჯერება დაგეგმილ 

მაჩვენებლებთან   

(მიდგომის დანერგვა)   

 

 ჩატარებული ღონისძიების შეფასებები და 

მიმდინარე საჭიროებების განსაზღვრა;  
 

 ჩატარებული იმიტირებული პროფესიული 
ტესტირების შუალედური შეფასებით მიმდინარე 
საჭიროებების განსაზღვრა. 

განხორციელების 

მიმდინარეობაზე 

მონიტორინგი თქვენს მიერ 

დასახულ მიზანთან 

შეჯერებით (შედეგები)    

 მიღებული შედეგების ანალიზი;  
 

 მიმდინარე საჭიროებების განსაზღვრა, დაგეგმვა.  
 

შეძენილი გამოცდილების 

იდენტიფიცირება, აღრიცხვა 

და გაზიარება    

 

მიღებული ინფორმაციის/გამოცდილების ანალიზი,  

პროექტის ანგარიში.  

  

  


