დამტკიცებულია
შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის“
დირექტორის 2019 წლის 11 თებერვლის №13 ბრძანებით

შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი”

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტის
განხორციელების წესი
1. ზოგადი დებულება
1.1 წინამდებარე წესი არეგულირებს შპს ,,ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის“
(შემდგომში

,,სასწავლებელი“)

პრაქტიკული

კომპონენტის

პროფესიული

დაგეგმვის,

საგანმანათლებლო

განხორციელების

პროგრამების

პროცედურებსა

და

შეფასების მექანიზმებს;
1.2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტი
(საწარმოო

პრაქტიკა,

პრაქტიკული

სწავლება,

კლინიკური

სწავლება)

საგანმანათლებლო პროგრამის განუყოფელი ნაწილია, განისაზღვრება და მტკიცდება
პროგრამასთან ერთად;
1.3.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტი

ხორციელდება კერძო ან საჯარო სამართლის ორგანიზაციებში, რომლებთანაც შპს
„ბათუმის

დამოუკიდებელ

სასწავლებელს“

გაფორმებული

აქვს

ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი /ხელშეკრულება პრაქტიკული კომპონენტის
განხორციელების შესახებ.
1.4.

პრაქტიკული

კომპონენტის

განხორციელებაში

ჩართულია

სამი

მხარე:

სასწავლებელი, პროფესიული სტუდენტი და დამსაქმებელი;
1.5. პრაქტიკული სწავლების პროცესს ხელმძღვანელობს სილაბუსის/მოდულის
განმახორციელებელი პირი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი (პრაქტიკის
ინსტრუქტორი).
1.6. პროფესიულ სტუდენტთა პრაქტიკულ სწავლებაში საჭიროებისდა მიხედვით
პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამის

მოთხოვნებიდან

გამომდინარე

შესაძლებელია ჩაართული იყოს პრაქტიკის ობიექტის წარმომადგენელი (მენტორი),
რომელიც პროფესიულ სტუდენტთა პრაქტიკულ სწავლებას განახორციელებს
პროფესიული განათლების მასწავლებლის ინსტრუქტაჟის, სილაბუსის/მოდულის
მოთხოვნების შესაბამისად.
1.7.

მენტორის

კვალიფიკაცია

უნდა

შეესაბამებოდეს

პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნებს, შესაბამისობას განიხილავს და ადგენს
სასწავლებლის

ხარისხის

უზრუნველყოფის

ურთიერთშეთანხმებით;
1

სამსახური

დამსაქმებელთან

1.8.

საჭიროების

შემთხვევაში

განხორციელებამდე

არანაკლებ

სასწავლებელი
10

დღით

პრაქტიკული

ადრე

აფორმებს

კომპონენტის
მომსახურების

ხელშეკრულებას პრაქტიკის მენტორთან.
1.9. პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებისას პროფესიული სტუდენტის
შეფასებასა და მტკიცებულებათა შეგროვებას ხელმძღვანელობს პროფესიული
განათლების მასწავლებელი მენტორთან ერთად.
2. მიზნები და ამოცანები
2.1. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტის
განხორციელების მიზანს წარმოადგენს:
2.1.1. პროფესიული განათლებისა და მიღებული თეორიული ცოდნის დაკავშირება
პრაქტიკასთან;
2.1.2.

სასწავლო

პროცესში

განვითარებული

კომპეტენციების

პრაქტიკაში

გამოყენება, სპეციფიკური უნარ–ჩვევების გამომუშავება;
2.1.3. პრაქტიკული უნარების განვითარების გზით უკეთ მომზადება მომავალი
პროფესიული საქმიანობისათვის.
2.1.4.

პროფესიული

სტუდენტებისა

და

სხვადასხვა

ორგანიზაციების

წარმომადგენელთა დაკავშირება პროფესიულ სტუდენტთა შემდგომი დასაქმების
მიზნით.
2. 2.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტის

განხორციელების

ამოცანები განისაზღვრება დირექტორის მიერ დამტკიცებული

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით, სასწავლო/საწარმოო

პრაქტიკის

სილაბუსის/მოდულის მიხედვით.
3. პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების ორგანიზება
3.1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტი
ხორციელდება სასწავლებელსა და დამსაქმებელ ორგანიზაციას (პრაქტიკის ობიექტს)
შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის /ხელშეკრულების
საფუძველზე;
3.2. პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების ობიექტი შეიძლება იყოს ბათუმის
დამოუკიდებელი

სასწავლებლის

C

გარემო,

სადაც

შესაძლებელია

სილაბუსით/მოდულით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევა;
3.3.

პრაქტიკული

კომპონენტის

ორგანიზებულად

წარმართვის

მიზნით

სასწავლებელი პრაქტიკული სწავლების დაწყებამდე არანაკლებ 10 დღით ადრე
ახდენს

ზეპირ/წერილობით

კომუნიკაციას

საწარმოსთან/ორგანიზაციასთან

დამატებით აცნობებს:
ა) პრაქტიკული სწავლების ხანგრძლივობას;
ბ) დღიურად/სულ საკონტაქტო საათების რაოდენობას;
გ) პროფესიულ სტუდენტთა მისაღებ რაოდენობას;

2

და

დ) პრაქტიკული სწავლების პროცესში ჩართული პროფესიული განათლების
მასწავლებლისა და საჭიროების შემთხვევაში პრაქტიკული სწავლების მენტორის
შესახებ;
ე) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვა
აუცილებელ მოთხოვნებს;
3.4. პრაქტიკული

კომპონენტის განხორციელებამდე

10

დღის განმავლობაში

სასწავლებელსა და პრაქტიკის ობიექტს შორის ფორმდება ხელშეკრულება, სადაც
მითითებულია კონკრეტული სილაბუსის/მოდულის დასახელება, პრაქტიკული
სწავლების

დაწყებისა

და

დამთავრების

თარიღი,

პროფესიულ

სტუდენტთა

რაოდენობა. დანართის სახით მიეწოდება პროფესიულ სტუდენტთა სახელობითი
სია, სილაბუსი/მოდული.
3.5. პრაქტიკული კომპონენტის განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებელი
მოდულის

განხორციელებამდე

არანაკლებ

ორი

კვირით

ადრე

ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახურს წარუდგენს განსახილველად კალენდარულ გეგმას.
3.6. პრაქტიკის ობიექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:
ა) უზრუნველყოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული
სწავლის შედეგების მიღწევის შესაძლებლობა;
ბ) უზრუნველყოს პროფესიული სტუდენტებისათვის ადეკვატური, უსაფრთხო და
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გარემო;
3.7.

საპატიო

მიზეზის

არსებობის

შემთხვევაში

შესაძლებელია

პრაქტიკული

კომპონენტის განხორციელება სასწავლებლის დირექტორის ბრძანებით გადატანილ
იქნეს გონივრული ვადით, პრაქტიკის ობიექტთან შეთანხმებით.
3.8. შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე პირთა პრაქტიკული სწავლების პროცესში ჩართულობის უზრუნველყოფის
მიზნით
ასეთი
პირები
მოდულებზე
დაიშვებიან
მოდულის
წინაპირობის/წინაპირობების
დაძლევის
გარეშე,
პრაქტიკის
ობიექტთან
შეთანხმებით.
3.8.
პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებას წინ უძღვის პროფესიული
სტუდენტის ინფორმირება პრაქტიკული სწავლების გავლასთან დაკავშირებით.
პრაქტიკის ხელმძღვანელი უნდა დარწმუნდეს, რომ სტუდენტმა იცის თავისი
უფლებები და მოვალეობები:


უსაფრთხოების წესებისა და ეთიკის ნორმების შესახებ;



პრაქტიკის ვადებისა და კონკრეტული გრაფიკის შესახებ;



პრაქტიკის შეფასების შესახებ.

3.9.


პრაქტიკული სწავლების პროცესი შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:
მოსამზადებელი

შეხვედრა,

სტუდენტთა

ინფორმირება

განათლების მასწავლებლის (პრაქტიკის ინსტრუქტორის) მიერ;


პრაქტიკის ადგილის გაცნობა;



სამუშაო პროცესში ჩართვა;
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პროფესიული



პრაქტიკული სწავლებისას პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება
და მტკიცებულებათა შეგროვება.
4. პრაქტიკული კომპონენტის მიმდინარეობის მონიტორინგი

4.1.

პრაქტიკული კომპონენტის მიმდინარეობაზე მონიტორინგს ახორციელებს

ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური,
პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამის

ხელმძღვანელი,

პროფესიული

განათლების მასწავლებელი (პრაქტიკის ინსტრუქტორი).
4.2. პროფესიული განათლების მასწავლებელი (პრაქტიკის ინსტრუქტორი):


ქმნის

პროფესიული

სტუდენტებისათვის

პრაქტიკული

კომპონენტის

შესასრულებლად საჭირო პირობებს;


პროფესიულ

სტუდენტებს

აცნობს

პრაქტიკის

ობიექტს

და

აწვდის

ინფორმაციას:
ა) მისაღწევი შესასრულებელი ამოცანების, სწავლის შედეგების შესახებ;
ბ) პრაქტიკის ვადებისა და კონკრეტული გრაფიკის შესახებ;
გ) პრაქტიკის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ;
დ) უსაფრთხოების წესებისა და ეთიკის ნორმების შესახებ.


აწარმოებს პრაქტიკის ობიექტზე სტუდენტთა გამოცხადების აღრიცხვას;



ახორციელებს შესრულების მტკიცებულებების შეგროვებასა და პროფესიული
სტუდენტის შეფასებას, როგორც შემფასებელი;



საჭიროებიდა მიხედვით ინსტრუქტაჟს უტარებს პრაქტიკული სწავლების
მენტორებს;



პროფესიული

სტუდენტის

მიერ

თავისი

ვალდებულებების

შეუსრულებლობის ან კომპანიის მიერ შრომის კოდექსის მოთხოვნების
დარღვევის შემთხვევაში ვალდებულია წერილობით მიაწოდოს ინფორმაცია
სასწავლებლის ადმინისტრაციას.
5. პროფესიული სტუდენტის უფლება და მოვალეობა
5.1.

პროფესიულ სტუდენტს აქვს უფლება:



მიიღოს კონსულტაციები პრაქტიკის საკითხებზე პრაქტიკის ხელმძღვანელთან
( პროფესიული განათლების მასწავლებელი, მენტორი);

5.2.

სტუდენტი პრაქტიკული სწავლების დროს ვალდებულია:
 გაიაროს პრაქტიკული სწავლება განსაზღვრულ ვადებში;
 დროულად, ზუსტად და სრულად შეასრულოს პრაქტიკის ხელმძღვანელის
მიერ

გაცემული

ინდივიდუალური

და

ჯგუფური

გათვლისწინებული ამოცანები და შეაგროვოს საჭირო მასალები;
 ზუსტად დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები;
 დაიცვას პრაქტიკის დაწესებულების სამუშაო რეჟიმი;
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6. პრაქტიკული კომპონენტის შეფასება
6.1.

პრაქტიკული სწავლების

პერიოდში პროფესიული სტუდენტის მიღწევების

შეფასება ხორციელდება სილაბუსის/მოდულის შესაბამისად.
6.2. პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია პრაქტიკული კომპონენტის შედეგის
დადასტურების/შეფასების არასამართლიანად ჩათვლის შემთხვევაში, გაცნობიდან 2
სამუშაო დღის ვადაში მიმართოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს

და

მოითხოვოს შედეგის დადასტურების/შეფასების გადასინჯვა.
6.3. პრაქტიკული კომპონენტის მტკიცებულებების შეგროვებაზე პასუხისმგებლობა
ეკისრება მოდულის განმახორციელებელ პირს (პროფესიული განათლების
მასწავლებელს), რომელიც აღნიშნულ მტკიცებულებებს ათავსებს პროფესიული
სტუდენტის პორტფოლიოში, ხოლო მოდულის დასრულების შემდეგ გადასცემს
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს;
6.4. მტკიცებულებები ინახება მათი მოპოვებიდან შესაბამისი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებამდე/პროფესიული სტუდენტებისათვის
კვალიფიკაციის
მინიჭებამდე/სტატუსის
შეწყვეტამდე/მობილობით
სხვა
დაწესებულებაში გადასვლამდე .
6.5. პრაქტიკული კომპონენტის სწავლის შედეგების დადასტურების უწყისები
კვალიფიკაციის მინიჭების შემდეგ გადაეცემა კანცელარიას და ინახება უვადოდ.
7. დასკვნითი დებულება
7.1
წინამდებარე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკული
კომპონენტის განხორციელების წესი ძალაში შედის დირექტორის მიერ ბრძანების
გამოცემის გზით.
7.2 წინამდებარე წესში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა
შესაძლებელია
განხორციელდეს კოლეჯის დირექტორის მიერ ბრძანების გამოცემის გზით.
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