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ადმინისტრაციულ
ი პერსონალის და
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების
საჭიროებათა
კვლევა

1. დაწესებულებაში
პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
კონფერენციების
მოწყობა
2. სხვადასხვა
უწყების/დაწესებეულ
ებების მიერ
დაგეგმილ
კონფერენციებში
მონაწილეობის
მიღება
1. ადმინისტრაციული
პერსონალის
გამოკითხვა

2.პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების
გამოკითხვა

X

განხორციელებული
აქტივობების ამსახველი
მასალა/დოკუმენტაცია
(მოხსენებები,
ფოტო/ვიდეო მასალა)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

განხორციელებული
აქტივობების ამსახველი
მასალა/დოკუმენტაცია
(მოხსენებები,
ფოტო/ვიდეო მასალა)

ხარისხის მართვის მენეჯერი
დირექტორი

ხარისხის მართვის მენეჯერი
დირექტორი

X

ადმინისტრაციული
პერსონალის
შევსებული
კითხვარები

ხარისხის მართვის მენეჯერი

X

პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების მიერ
შევსებული ონლაინ
კითხვარები

ხარისხის მართვის მენეჯერი

3.ადმინისტრაციული
პერსონალის და
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების
გამოკითხვის
ანალიზი

X

X

ადმინისტრაციული
პერსონალის და
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების
გამოკითხვის ანალიზის
დოკუმენტი/წლიური
ანგარიში

ხარისხის მართვის მენეჯერი

