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სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2016-2022 სასწავლო წელი
შპს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა

სტრატეგიული გეგმა მოიცავს 2016-2022 წლებს. ამ ეტაპზე სკოლას დასრულებული აქვს 2011-2016 წლის
სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული აქტიობების შესრულება. კერძოდ :დასრულდა სკოლის ძირითადი
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა (სკოლის ძირითადი და დამხმარე შენობა-ნაგებობები,საკლასო
ინვენტარი,სააქტო და საკონფერენციო დარბაზები, კლასკაბინეტები/ლაბორატორიები,ბუფეტი და სხვა)
მატერიალური ბაზის შექმნის პარალელურად სტრატეგიული გეგმით დადგენილი სასწავლო და სააღმზრდელო
მუშაობა მიმდინარეობდა ესგ - სა და სსგ სტანდარტებისა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებების
შესაბამისად.
შესაძლებელია ითქვას ,რომ 2011-2016 წლის სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული მიზნები მიღწეულია.
(გამონაკლისს წარმოადგენს საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებების ორგანიზება და აკრედიტაციის სტანდარტების
დაკმაყოფილება,რაც აისახება ახალ გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმაში)
სკოლის გრძელვადიანი სტარატეგიული გეგმა დაეფუძნება თანამედროვე სტანდარტებსა და
გამოწვევებს.ორიენტირებული იქნება მიღწეული შედეგების შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებაზე. სტრატეგიული
გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში ჩართული იქნება სკოლის ყველა სტრუქტურული ერთეული.
დაგეგმვაში აქტიური მონაწილეობა დაეხმარება სკოლის თითოეულ თანამშრომელს სკოლის მიზნებისა და
ამოცანების გააზრებაში, არსებული რესურსების ოპტიმალურ გამოყენებაში, გარემოს ცვლილებებზე სწრაფ
რეაგირებასა და სიახლისთვის მზადებაში.
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კალენდარული გეგმა 2011-2016 სასწავლო წელი
№

პროექტის დასახელება

2011

2012

2013

2014

2015

2016

შესრულების მაჩვენებელი
2015-2016 სასწავლო წლის
ბოლოსთვის

1.

სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა შიდა
კონფერენციებსა და ღონისძიებებში;

საშუალოზე მაღალი

2.

კარგი

4.

სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა და მისი მიზნების
განსახორციელებელი სასწავლო პროგრამები;
მასწავლებელთა პროფესიული გამოცდილება და მათ
მიერ სასწავლო პროცესში დანერგილი
სწავლა/სწავლების მეთოდები;
სკოლის მზაობა აკრედიტაცია /ბრენდირებისთვის;

5.

სკოლის საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებები;

3.

6.

კარგი

საშუალო

ცუდი
საშუალოზე მაღალი

სკოლის ტექნიკური ბაზის განახლება-გაუმჯობესება
საქართველოს განათლების სიტემისა და
საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების
შესაბამისად;
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მონაცემების ანალიზი/სიტუაციის ანალიზი
ძლიერი მხარე

დამაკმაყოფილებელი მხარე

სუსტი მხარე

სკოლის
ძირითადი და დამხმარე შენობა სკოლის წიგნადი ფონდი;
ნაგებობების მდგომარეობა;
სკოლის მოსწავლეების წარმატებები ეროვნულ მასწავლებელთა პროფესიული გამოცდილება და მათ
სასწავლო და საერთაშორისო კონფერენციებზე.
მიერ
სასწავლო
პროცესში
დანერგილი
სწავლა/სწავლების მეთოდები;
უმაღლესში ჩარიცხვის მაჩვენებელი;
სკოლის მზაობა აკრედიტაცია/ბრენდირებისთვის;

სკოლის საკუთარი სატრანსპორტო
საშუალებები;
წამყვან მასწავლებელთა რაოდენობა

სკოლის განვითარებისთვის გაწეული ხარჯები

ელექტრონული შეფასების სისტემა
(ელექტრონული ჟურნალი)

საკლასო ოთახების აღჭურვილობის მდგომარეობა;

კაბინეტ-ლაბორატორიების რაოდენობა და მათი საერთაშორისო
კონფერენციებში
აღჭურვილობა;
მოსწავლეების რაოდენობა.
თანამშრომელთა რაოდენობა

მონაწილე გაცვლითი პროგრამები

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ გარე აქტივობებში
მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა
თანამშრომელთა განათლება
სკოლაში
ჩატარებული
კვლევითი
პროექტების
რაოდენობა და ხარისხი
კომპიუტერების
რაოდენობა/ინტერნეტში საერთაშორისო
კავშირების/მემორანდუმების
ჩართული კომპიუტერების რაოდენობა
მრავალფეროვნება
სპორტ.დარბაზისა და სპორტული ღია მოედნების ელექტრონული სწავლება
მდგომარეობა ;
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საკლასო ოთახების აღჭურვილობის რაოდენობა.

სკოლის სერტიფიცირებული მასწავლებლების
რაოდენობა;
პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული
პედაგოგების რაოდენობა
მოსწავლეების მონაწილეობა სკოლის შიდა
კონფერენციებსა და ოლიმპიადებში;
სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა და მისი
მიზნების განსახორციელებელი სასწავლო
პროგრამები;
სკოლის მოსწავლეების წარმატების მაჩვენებელი
ქვეყნის შიდა და ქვეყნის გარეთ კონფერენციებსა
და ოლიმპიადებში;
საერთაშორისო კავშირები/მემორანდუმები
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
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სკოლის მისია

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის მისიაა აღზარდოს წიგნიერი და კრიტიკულად მოაზროვნე,
შემოქმედებითი და მიზანდასახული, კომუნიკაბელური პიროვნება, რომელიც ხელს შეუწყობს
ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას, საქართველოს ინტეგრაციას მსოფლიოში.
სკოლის

ძირითადი

პრინციპებია

-

ემსახუროს

მოსწავლეებში

თავისუფალი

აზროვნების

განვითარებისათვის ხელშემწყობი და უსაფრთხო გარემოს შექმნას. ცოდნის წარმატებით გადატანას
და გამოყენებას განსხვავებულ სიტუაციაში. სკოლა, ოჯახთან ერთად, ზრუნავს მოსწავლის უწყვეტ
განვითარებასა და განათლებაზე.
სკოლის ძირითადი ღირებულებებია:
 ჰუმანიზმი;
 პატრიოტიზმი;
 ტოლერანტობა;
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 პასუხისმგებლობა;
 სამართლიანობა;
სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტები
 პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება
 მოსწავლეებში სწავლება/სწავლის ხარისხის ამაღლება

 მართვისა და გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია
 სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა

 სკოლის მზაობა აკრედიტაცია/ბრენდირებისთვის;
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საანგარიშო პერიოდი (წლები)
N

მიმართულებები

1 პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება
.
1 პედაგოგთა საჭიროებების დადგენა და პროფესიული
. განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება
1
1 ბიბლიოთეკის გამდიდრება პროფესიული გამოცემებით
.
2
1 სკოლის პედაგოგთა პროფესიული განვითარების მიზნით
. სხვადასხვა საქმიანობების ხელშეწყობა
3
1 პედაგოგებში კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა
.
4
1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებასთან პროფესიული
. გამოცდილების ურთიერთგაზიარება
5

პასუხისმგებელი
პირები

20172018

20182019

20192020

20202021

2021
2022

ხარისხის მართვის
მენეჯერი;
ფასილიტატორები
შეფასების ჯგუფის წევრები
დირექტორი/მოადგილე;ბიბ
ლიოთეკარი.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ხარისხის მართვის
მენეჯერი;
დირექტორი/მოადგილე;

X

X

X

X

X

X

დირექტორი/მოადგილე;ხარ
ისხის მართვის მენეჯერი

X

X

X

X

X

X

ხარისხის მართვის მენეჯერი
სკოლის
დირექტორი/მოადგილე;

X

X

X

X

X

X
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20162017

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2016-2022 სასწავლო წელი
შპს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა

პედაგოგიური საბჭოს
წევრები.
2
.
2
.
1

მოსწავლეებში სწავლება/სწავლის ხარისხის ამაღლება

2
.
2
2
.
3

მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციის ამაღლება და მათი
მიღწევების გაუმჯობესება

2
.
4
2
.
5

მოსწავლეთა საჭიროებების კვლევის საფუძველზე
საგნობრივი პროგრამებისა და სასწავლო გეგმების
შემუშავება/დახვეწა

პედაგოგიური საბჭოს
წევრები;
საგნობრივი კათედრების
ხელმძღვანელები.
პედაგოგიური საბჭოს
წევრები.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და
დამატებითი განათლების უზრუნველყოფა

საგნობრივი კათედრები.
დამრიგებლები.
მოსწავლეთა მშობლები.

X

X

X

X

X

X

სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა ქვეყნის შიდა და
ქვეყნის გარეთ კონფერენციებსა ,ოლიმპიადებსა და
შემოქმედებით ღონისძიებებში;
მოსწავლეთა მიღწევების კვლევა და მათი მონაცემთა ბაზის
შექმნა

დირექტორი/მოადგილე;საგნ
ობრივი კათედრები.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 სკოლის ბიბლიოთეკის ეფექტურად ფუნქციონირების
. ხელშეწყობა
6
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ხარისხის მართვის
მენეჯერი;
საგნობრივი კათედრები.
სკოლის
დირექტორი/მოადგილე;
ბიბლიოთეკარი
საგნობრივი კათედრის
10

X

X

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2016-2022 სასწავლო წელი
შპს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა

ხელმძღვანელები.
2 მოსწავლეებში ჰუმანიზმის, პატრიოტიზმის, ტოლერანტობის, პედაგოგიური
საბჭოს X
. პასუხისმგებლობისა და სამართლიანობის
პრინციპების წევრები.
7 განმტკიცების ხელშეწყობა.
დამრიგებლები.
სკოლის
დირექტორი/
მოადგილე.
ხარისხის
მართვის მენეჯერი
3 მართვისა და გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია
.
3 სკოლის თვითშეფასების მუდმივმოქმედი ციკლის დანერგვა
სკოლის დირექტორი/
.
მოადგილე. ხარისხის
1
მართვის მენეჯერი
3 სასკოლო სასწავლო გეგმა და მისი მიზნების
სკოლის დირექტორი/
X
. განსახორციელებელი სასწავლო პროგრამების
მოადგილე.
3 კვლევა/ანალიზი
ხარისხის მართვის
მენეჯერი.
საგნობრივი კათედრები
3 სკოლის კულტურის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა
სკოლის დირექტორი/
X
.
მოადგილე.
3
ხარისხის მართვის
მენეჯერი.
პედაგოგიური საბჭოს
წევრები
3 ელექტრონული ჟურნალის დანერგვა
პედაგოგიური საბჭოს
.
წევრები
4
დირექტორის მოადგილე.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2016-2022 სასწავლო წელი
შპს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა

3 სკოლის სარეკლამო საქმიანობების უზრუნველყოფა
.
4
4
.
4
.
1
4
.
2
5
.
5
.
1
5
.
2

სკოლის დირექტორი.
ადმინისტრაციული
მენეჯერი

X

X

X

X

X

X

სკოლის დირექტორი.
სამეურნეო ნაწილის გამგე

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა
სკოლის ტექნიკური ბაზის განახლება-გაუმჯობესება
საქართველოს განათლების სიტემისა და საერთაშორისო
სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად;
სკოლის საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებებით აღჭურვა

სკოლის დირექტორი.
სამეურნეო ნაწილის გამგე

სკოლის აკრედიტაცია /ბრენდირება;
სკოლის მზადება აკრედიტაცია /ბრენდირებისთვის;

ხარისხის მართვის მენეჯერი

სკოლის მზაობა აკრედიტაცია /ბრენდირებისთვის;

სკოლის
დირექტორი/მოადგილე
ხარისხის მართვის მენეჯერი

განხილულია პედაგოგიურ საბჭოზე №1
დამტკიცებულია
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X

X

X

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2016-2022 სასწავლო წელი
შპს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა

შპს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის
დირექტორის მიერ

/მ.მესხიშვილი/
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