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კოლეჯის ისტორია 
სსიპ კოლეჯი „ოპიზარი“  მდებარეობს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ- გეოგრაფიულ არეალზე, 

რომელსაც მრავალწლიანი ისტორია აქვს. პროფესიული სასწავლებელი დაარსდა ქ. ახალციხეში 1977 წელს. 

 წლების განმავლობაში იხვეწებოდა და ვითარდებოდა დაწესებულება. მრავალი წარმატებული რეფორმის შედეგად 2014 წელს, 

სასწავლებლის ბაზაზე, შეიქმნა საზოგადოებრივი კოლეჯი, გაიარა ავტორიზაცია და მიენიჭა საზოგადოებრივი კოლეჯის 

„ოპიზარი“ სტატუსი. რომელიც ახორციელებს პროფესიულ საგანმანათლებლო საქმიანობას და გეგმავს პრიორიტეტებს 

ადგილობრივი შრომის ბაზარის მოთხოვნების შესაბამისად, კოლეჯს აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს ფორმალური 

განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამები, პროფესიული 

მომზადებისა და გადამზადების პროგრამები. 

ავტორიზაციის პროცესების პარალელურად იხვეწებოდა სასწავლო პროგრამები, შესაბამისი მატერიალური რესურსები. 

2015 წლიდან კოლეჯი აქტიურად ჩაერთო ჩარჩო დოკუმენტების შემუშავების პროცესებში,  ასევე მოდულური პროგრამების 

პილოტირებაში, 2016 წელს კოლეჯმა პირველმა გაიარა პილოტირება დუალური მიდგომით პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამა მეცხოველეობა (მესაქონლეობა)-ში. 

დღევანდელი მდგომარეობით კოლეჯში ავტორიზებულია 18 მოდულური საგანამანთლებლო პროგრამა (მათ შორის 4 დუალური). 

კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და აღჭურვილობა პასუხობს თანამედროვე სტანდარტების მოთხოვნებს.  კოლეჯი 

ადაპტირებულია შშმ პირებისათვის. საბიუჯეტო გრძელვადიან პროგრამებთან ერთად კოლეჯი ახორციელებს კერძო პირების, 

სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაძიების დაკვეთით მოკლევადიან მომზადება-გადამზადების კურსებს. 

კოლეჯი მუდმივად ზრუნავს ხარისხის ამაღლებისათვის, ჩართულია საქართველოში განხორციელებულ ყველა მნიშვნელოვან 

პროცესში . 2016 წელს კოლეჯმა ერთერთმა პირველმა გაიარა პროფესიულ განათლების სივრცეში ხარისხისმართვის/მენეჯმენტის 

ევროპული მოდელი EFQM-ის (გზა სრულყოფისაკენ) ვალიდაცია. 

 

ამჟამად კოლეჯში დასაქმებულია 57 მაღალკვალიფიციური პედაგოგი, კოლეჯს ყავს ასევე მოწვეული პერსონალი, მათი 

გადამზადება  განხორციელდა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში და 

უცხოელი პარტნიორების დახმარებით. კოლეჯი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა პროფესიული განათლების 

დაწესებულებებთან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. აღსანიშნავია მჭიდრო თანამშრომლობა ესტონეთის ქ. 

ტალინის „სამშენებლო სკოლასთან.“ 

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯის“ოპიზარი“ საკუთრებაშია ქ. ახალციხე რუსთაველის ქ. #111 -ში მდებარე მიწის ნაკვეთიფართი 

3067,00 კვ.მმასზე დამაგრებული შენობა ნაგებობებით: N1 საერთო ფართით 2170.7 კვ.მ. 
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დაწესებულების ბაზაზე არსებობს სასწავლო ლაბორატორიები და აუდიტორიები თეორიული სწავლებისათვის. კოლეჯი 

ადაპტირებულია შშმ პირებისათვის. აგებულია სტანდარტული პანდუსი, ლიფტი და ა. შ. 

  

კოლეჯში პროფესიული სტუდენტებისათვის ინოვაციური იდეების განხორციელებისა და სტუდენტების მოტივაციის 

გაზრდის მიზნით, შეიქმნა და წარმატებისთ მუშაობს „ სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატიორია“ „ ფაბლაბ“ ლაბორატორია 

აღჭურვილია უახლესი ტექნიკით და ეხმარება ყველა პროფესიის სტუდენტებს საკუთარი კრიატიული იდეების 

განხორციელებაში, ინფორმაციული ტექნოლოგიის კაბინეტში დამონტაჟებულია სმარტ- დაფა. კოლეჯში ასევე ჩაერთო CISCO-ს 

საერთაშორისო ინფორმაციული ტექნოლოგიების ამერიკული აკადემიის ქსელში. 

 

 

 

კოლეჯის მისია და ხედვა 
 

კოლეჯის მისიაა სასწავლებლის მომსახურებით დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს პროფესიული განათლების მაღალი 

ხარისხის მომსახურება ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით და ამით შექმნას პირობები მათი 

საგანმანათლებლო მიზნების განხორციელებისა დაწარმატებული თვითრეალი ზაციისთვის მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე.                                                                                  

კოლეჯის ხედვაა 2025 წლისათვის გახდეს ერთ-ერთი ცნობილი პროფესიული სასწავლებელი სწავლებისა და მომსახურების 

მაღალი ხარისხით, პროფესიონალი/მოტივირებული პროფესიული განათლების მასწავლებლებით, მოტივირებული 

სტუდენტებით, წარმატებული კურსამთავრებულებით, მოქნილი ადმინისტრირებით, დაფინანსების დივერსიფიცირებული 

წყაროებითა და მრავალფეროვანი პარტნიორებით. 

http://opizarivet.ge/
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კოლეჯის რუკა 
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კოლეჯის დირექტორი    

ბელა ავალიშვილი 

კოლეჯს გააჩნია თანამედროვე  მატერიალურ  ტექნიკური ბაზა, 

უსაფრთხო და პოზიტიური სასწავლო გარემო, სსსმ პირებისათვის 

ადაპტირებული, უნივერსალური დიზაინის სასწავლო კურპუსი და 

მიმდებარე ტერიტორია.  

            ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი ავტორიზებული 

პროგრამები, გაიცემა შესაბამისი კვალიფიკაციის დიპლომი და 

სერთიფიკატი.   

          კოლეჯს გააჩნია კვალიფიციური, გადამზადებული  ადამიანური 

რესურსი. წარმატებული, სიახელეებზე ორიენტირებული  მენეჯმენტი. 

კოლეჯი მჭიდროდ თანამშრომლობს პარტნიორ ორგანიზაციებთან, 

რომლებიც რეგიონის მაშტაბით წარმატებულ ბიზნეს აწარმოებენ და  

ორიენტირებული არიან დასაქმების მაჩვენებლის ზრდაზე. 

დამსაქმებლებთან არსებული მჭიდრო თანამშრომლობა უზრუნველყოფს 

კურსადამთავრებულთა დასაქმების მაღალ მაჩვენებელს.  

          კოლეჯი წარმატებიით ახაორციელებს ხსვადასხვა პროექტებს  

საერთაშორისო ორგანოზაციების მხარდაჭერით.  

კოლეჯში ფუნქციონირებს: თანამედროვე ტექნოლოგიების ფაბლაბ - 

ლაბორატორია, საერთაშორისო ამერიკული ciscos აკადემია,  

ბიბლიოთეკა, რომელიც არჭურვილია მატერიალური და ელექტრონული 

წიგნადი ფონდით.  კოლეჯი აქტიურად არის ჩართული ადგილობრივი თვითმართველობის ღონისძიებებში, ხშირად 

მასპინძლობს პროფესიულ ასოციაციებს და კავშირებს, აწყობს  ერთობლივი ღონისძიებებს.  

 

http://opizarivet.ge/
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პარტნიორი ორგანიზაციები 

1. შპს  სასტუმრო „ლომსია“  

2. შპს „ლაზარე“  

3. რესტორანი „იმერეთი“  

4. ინდ. საწარმო „გიორგი პეტაშვილი“  

5. შპს „დუბლი“  

6. ინდ. საწარმო „ხის 

დამამუშავებელი“  

7. სავაჭრო ცენტრი „ახალციხე“  

8. შპს „ვალე მოტორსი“  

9. შპს სასოფლო საკონსულტაციო 

სამსახური  

10. შპს „ბიზნეს ზონი“  

11. შპს  „სოკარი“  

12. ინდ. საწარმო“სამკერვალო 

სალონი“  

13. შპს „სვის კაფე“  

14. შპს „ვეტ-აფთიაქი  

15. შპს“ნეო-პროჯექტი“  

16. საქართველოს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს   

17. სურსათის ეროვნული სააგენტო  

18. სსიპ საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია  

19. შპს  „ნადათი“   

20. შპს „მექანიზატორი“  

21. „ნამცხვრის სახლი“  

22. ინდ. საწარმო „მანანა 

ფიცხელაური“  

23. შპს  „იმპერია“  

24. სსიპ ასპინძის საჯარო სკოლა  

25. სსიპ ახალციხის  N 2 საჯარო 

სკოლა  

26. სსიპ ახალციხის N 5 საჯარო 

სკოლა სსიპ ახალციხის N 1 

საჯარო სკოლა  

27. სსიპ ახალციხის N 3 საჯარო 

სკოლა  

28. სსიპ ახალციხის N6 საჯარო სკოლა     

29. სსიპ ახალციხის N7 საჯარო სკოლა  

30. სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 

ს/ჯავახეთის სატყეო სამსახური  

31. სასტუმრო „ტიფლისი“  

32. რ.კ. „მესხი მეფუტკრე“  

33. კოპერატივი „კოდი“  

34. შპს „ახალციხის საკალმახე 

მეურნეობა“  

35. ქართული „ნექტარი“  

36. შპს „ზეკარი“  

37.  ააიპ  „ახალციხის ციხე“   

38. მიკრო ბიზნესი.  

39. ნოვატორი ფერმერი  

40. შპს „აგროფუდი“  

41. სამცხე ჯავახეთის ვეტერინართა 

რეგიონალური ასოციაცია  

42. შპს „ახალშენი“  

43. შპს „მესხეთ ავტოგზა“  

44. შპს „არალი“  

45. შპს „საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო  

46. საქართველოს ბიზნეს 

განვითარების ცენტრი „კავკასია“  

47. ვეტერინალური კლინიკა „დადუ“  

48. შპს კეთილმოწყობა  

49. სამცხე ჯავახეთის მართვის 

სამსახური  

50. შპს „მესხეთ-პროდაქტი“  

51. შპს „გეოფლაუერი“  

52. შპს „ტაოფუდი“  

53. შპს „ირქა“  

54. კერძო პირი „სასათბურე 

მეურნეობა“  

55. რესტორანი „ხარება“  

56. რესტორანი „ვარძია

http://opizarivet.ge/
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 

 

ამჟამად მიმდინარე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები: 

 

1. შედუღება 

2. იატაკისა და ფილის სამუშაოები 

3. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა 

4. ხის მხატვრული დამუშავება 

5. საავტომობილო გზების მშენებლობა (დუალური) 

6. ბუღალტრული აღრიცხვა 

7. ელექტროობა 

8. მეთევზე 

9. ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება (დუალური) 

10. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 

11. თმის სტილისტი 

12. მეფუტკრე (დუალური) 

13. ვეტერინარია 

14. სატყეო საქმე 

15. მცენარეების დამამზადებელი (სამკურნალო, არომატული) 

16. ავტომობილის ზეინკალი 

17. ინტერნეტტექნოლოგი(ვებსპეციალისტი) 

18. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი 

19. მზარეული 

20. სარესტორნო საქმის მწარმოებელი 

 

 

http://opizarivet.ge/
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მილევად რეჟიმში მიმდინარე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები: 

 

1. ბუღალტრული აღრიცხვა 

2. ელექტროობა 

3. მეთევზეობა 

4. ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება 

5. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 

6. თმის  სტილისტი 

7. მეფუტკრე  

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები რომელთა განხორციელების მოპოვება (ავტორიზაცის გზით)  სურს კოლეჯს მიმდინარე 

წლის საშემოდგომო მიღებისათვის 

1. აგრომექანიზაცია 

2. ელექტროობა 

3. ავტომობილის სავალი ნაწილის შეკეთება. 

4. სასტუმრო მომსახურება (დუალური) 

5. შედუღება 

6. ვებტექნოლოგიები 

7. ვეტერინარია 

8. იატაკის და ფილის სამუშაოები 

9. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა 

10. საავტომობილო გზების მშენებლობა (დუალური) 

11. სატყეო საქმე  

12. ხის მხატვრული დამუშავება . 

        

http://opizarivet.ge/
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შედუღება 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია  პროგრამა: შედუღება/Welding 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც 

შექმნილია პროგრამა  07310-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციია ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში/ Basic Vocational 

Qualification in Welding 

აღნიშნული კვალიფიკაცია  განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის 

ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - მექანიკა და 

ლითონის საქმე - კოდი 0715. აღმწერი - „შეისწავლისმანქანების, 

მექანიკურისაწარმოებისადასისტემების, 

ასეველითონისპროდუქციისდაგეგმვას, პროექტირებას, განვითარებას, 

წარმოებას, ფუნქციონირებასა და მონიტორინგს. ის მოიცავს პროდუქციის 

წარმოებისა და მომსახურებისთვის განკუთვნილი მანქანა - დანადგარების 

პროექტირებასა და ფუნქციონირებას. ეს დეტალური სფერო 

ფოკუსირებულია მანქანებზე/მოწყობილობებზე, მექანიკურ სისტემებსა და ლითონის პროდუქციაზე“. 

4. მიზანი - ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულიაპროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: „შედუღება“, რომელიც 

უზრუნველყოფს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადებას. 

5.დაშვების წინაპირობები 

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია  - საბაზო განათლება; 

 „სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV -100/ა“, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა; 

5. დასაქმებისსფერო და შესაძლებლობები 

 შედუღების საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ისეთ პროფესიებზე როგორიცაა - 

შემდუღებლები და აირმჭრელები, რომლებიც ადუღებენ და ჭრიან ლითონის ნაწილებს აირის სანთურის, ელექტრორკალური ან სხვა 

გამაცხელებელი საშუალებების გამოყენებით, შესაბამისად დასაქმების შესაძლებლობებია შესაბამის ორგანიზაციებსა და სფეროში. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 25. 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7212 

http://opizarivet.ge/
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6. სტრუქტურა და მოდულები 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში მოიცავს 2 ზოგად მოდულს ჯამური 6 კრედიტის რაოდენობით. 9  საერთო პროფესიულ 

მოდულს ჯამური 32 კრედიტის რაოდენობით. შედუღებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის ქართულენოვანი 

სტუდენტი აგროვებს 38 კრედიტს,  ხოლო არაქართულენოვანი პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხული სტუდენტი  - 53 კრედიტს. 

მოდულის ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 

დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა 

 მოცულობა: ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 38კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 7 სასწავლო თვე 

მოცულობა: არაქართულენოვანი   სტუდენტებისათვის 53 კრედიტი 

სავარაუდო ხანგრძლივობა:  9სასწავლო თვე 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამისისწავლის შედეგები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

სწავლის შედეგები საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაციის შედუღების მიმართულებით 

1. შეადუღოს ლითონის ნაწილები აირისსანთურით,  ელექტრორკალით,  თერმულინაერთებითანსხვამეთოდებით 

2. გამოიყენოს სარჩილავი ტყვიის შემცველი ნაკეთობების (მილების, ზედაპირების და სხვა) შესაკეთებლად 

3. შეაერთოს ლითონის ნაწილები მყარი კომპონენტით 

4. დაჭრას ლითონი აირის სანთურის ან ელექტრორკალის გამოყენებით 

5. შეაერთოს ლითონის ნაწილები   ხელის სარჩილავით, რბილი კომპონენტით 

6. შეარჩიოს თერმული  მომზადების,  მორგების,  შედუღების პროცესის რეჟიმი მასალის არასასურველი დეფორმაციის,   გადახურების,   

გადაგრეხვის,   შეკუმშვის, გაფართოების  აცილების  მიზნით 

7. დაადგინოს დეფექტები და წუნები 

8. შეამოწმოს შესრულებულისამუშაოებისსიზუსტესპეციფიკაციით დადგენილნორმებთანშესაბამისობაზე. 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

 სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯს „ოპიზარი“  ჩარჩო დოკუმენტის „შედუღება“ საფუძველზე  შემუშავებული აქვს  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა“ შედუღება“. 

http://opizarivet.ge/
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სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

 განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე    

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში. ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო 

კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული 

კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი 

კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 

შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

http://opizarivet.ge/
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 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში „შედუღება“განსაზღვრული 

მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

 

http://opizarivet.ge/


 სსიპ კოლეჯი „ოპიზარი“ 2019 წ 

 

ქ.ახალციხე რუსთაველის ქ. #111;     ტელ: 22 17 41;  ელ. ფოსტა: opizari2011@gmail.ge ;  ვებ გვერდი: http://opizarivet.ge/  

                                                                                                                                                                          
   15  

   

იატაკისა და ფილის სამუშაოები  

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია  პროგრამა: -  მშენებლობის წარმოება - Construction 

manufacturing 

  2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც 

შექმნილია პროგრამა -  07320-პ 

3.მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია იატაკისა და ფილის სამუშაოებში / Basic 

Vocational Qualification in Floor and Tile Works 

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის 

ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - მშენებლობა და 

სამოქალაქო ინჟინერია - კოდი 0732. აღმწერი  - „შეისწავლის საჯარო 

(საზოგადოებრივი), კომერციული, ინდუსტრიული და საცხოვრებელი 

სტრუქტურების (ასევე მათი აღჭურვის) მონტაჟის, აგებისა და ტექნიკური 

მომსახურების მეცნიერებას, ტექნოლოგიებსა და ტექნიკას/მეთოდებს. 

სამოქალაქო ინჟინერია შეისწავლის დიდი ზომის შენობა-ნაგებობებისა და 

სტრუქტურების, მათ შორის სატრანსპორტო სისტემების, წყალმომარაგებისა 

და არინების და ა.შ. დაგეგმვას, პროექტირებას, ტესტირებასა და მშენებლობის ხელმძღვანელობას“. 
4. მიზანი 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამა“იატაკისა და ფილის სამუშაოები“რომელიც მშენებლობის 

სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას. კერძოდ იატაკისა და ფილის სამუშაოების შესასრულებლად. 

 

5. დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები: საბაზო განათლება 

6. დასაქმების შესაძლებლობები 

„იატაკისა და ფილის სამუშაოებში“ სამუშაოებში“ საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს სამოქალაქო და 

სამრეწველო შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია ან/და დახურულ სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან 

დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, 

რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების 
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შესრულება  მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში. დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: სხვადასხვა სახის იატაკის მომწყობი; 

მომპირკეთებელი; ფილის დამგები;  სამუშაო რგოლის უფროსი; ბრიგადის უფროსი. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 43 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7122 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია „იატაკისა და ფილის სამუშაოები“ მოიცავს ზოგად მოდულებს ჯამურად--18 კრედიტს,  საერთო 

პროფესიული/დარგობრივი მოდულებს ჯამურად  5 კრედიტს და  სავალდებულო პროფესიულ/დარგობრივ მოდულს ჯამური 59 

კრედიტის ოდენობით. 

საგანმანათლებლო პროგრამაში „იატაკისა და ფილის სამუშაოები“ კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 

82 კრედიტი, ხოლო ხოლო არაქართულენოვანი პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულმა სტუდენტმა - 97 კრედიტი. 

მოდულის ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 

დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის -  82 კრედიტი; 

ხანგრძლივობა - 15 სასწავლო თვე; 

 მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის -  97 კრედიტი; 

 ხანგრძლივობა - 18 სასწავლო თვე. 

8.მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

სწავლის შედეგები - იატაკისა და ფილის სამუშაოების შემსრულებლის მიმართულებით 

1. მოამზადოს იატაკი და კედელი მოსაპირკეთებლად  

2. დაახარისხოს  ფილები სხვადასხვა ფორმებად 

3. დაჭრას ფილები სხვადასხვა ფორმებად 

4. მოამზადოს დუღაბი და წებო-ცემენტის ნაზავი  ფილებისა და მოზაიკური ფილების დასაგებად 

5. დააგოს მეტლახის, გრანიტის, ვინილის ტიპის, რბილი და სხვადასხვა ზედაპირის იატაკი 
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6. განახორციელოს ბეტონისა და პოლიმერული სამრეწველო იატაკის მოჭიმვა 

7. დაამუშაოს  გამშრალი დუღაბის და ქვიშა-ცემენტის ხსნარით დამზადებული იატაკი 

8. მოაწყოს ფილისქვეშა ჰიდროიზოლაცია 

9. მოაწყოს  იატაკი ხის მასალისგან უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯს „ოპიზარი „ ჩარჩო დოკუმენტის „მშენებლობის წარმოება“ საფუძველზე შემუშავებული აქვს  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა „ იატაკის და ფილის სამუშაოები“. 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 

მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 
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აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 

შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

11. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში „იატაკისა და ფილის 

სამუშაოები“ განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

http://opizarivet.ge/
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ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია  პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია/Information 

Technology 

2.  ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც 

შექმნილია პროგრამა 06112-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  ქართულ და ინგლისურ ენაზე  

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში / BasicVocational Qualification in Information Technology 

Support; 

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის 

ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - მონაცემთა 

ბაზებისა და ქსელების დიზაინი და ადმინისტრირება - კოდი 0612. 

აღმწერი - „შეისწავლის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების 

დიზაინს, ფუნქციონირებასა და ინტეგრაციას. მოიცავს კომპიუტერულ 

მედია აპლიკაციებსაც”. 

4.მიზანი: ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშევებული პროფესიული პროგრამა“ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერა“უზრუნველყოფს ინფორმაციის ტექნოლოგიების სფეროსათვისკონკურენტუნარიან კადრის აღზრდას;პერსონალური 

კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადებას, რომელიც ფლობს 

აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, 

დიაგნოსტირებისა და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი 

ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად 

აუცილებელ ნაბიჯებს. 

5.დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერისსაბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის 

მფლობელსშეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და 

კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები. 

http://opizarivet.ge/
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 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 62.09.0; 95.11; 95.11.0 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 3512 

7. სტრუქტურა და მოდულები:  

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერამოიცავს 6 ზოგად მოდულს ჯამური 16 კრედიტის 

ოდენობით. 3 პროფესიულ მოდულს ჯამური 13 კრედიტის ოდენობით. საერთო პროფესიული 5 მოდული 31 ჯამური კრედიტების 

რაოდენობით.ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის  სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს 60 კრედიტი,  ხოლო არაქართულენოვანი პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულმა სტუდენტმა  - 75 კრედიტი. 

მოდულის ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 

დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

პროგრამისმოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

მოცულობა: ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის  60 კრედიტი 

სავარაუდო ხანგრძლივობა, 11  თვე 

მოცულობა არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  75  კრედიტი,  

სავარაუდო ხანგრძლივობა14  თვე 

8.მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

სწავლის შედეგები საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის მიმართულებით 

 

ააწყოსდა დააკომპლექტოს პერსონალურიკომპიუტერი; 

დაამონტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები; 

დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემი; 

დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; 

უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება; 

განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები; 

http://opizarivet.ge/
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გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე მომუშავე პორტები და ოქმი; 

გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელი; 

შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული ზომები; 

მოახდინოს აპარატურულიდაპროგრამულიპრობლემისიდენტიფიცირება და აღმოფხვრას გაუმართაობა.  

9.ჩარჩო დოკუმენტისსაფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

სსიპ საზოგადოებრივმა კოლეჯმა „ოპიზარი“ ჩარჩო დოკუმენტის „ინფორმაციის ტექნოლოგია „ საფუძველზე, შეიმუშავა პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა -„ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა“.  

11. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 

მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

http://opizarivet.ge/
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ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 

შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

11.  კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში -„ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერა“. განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

http://opizarivet.ge/


 სსიპ კოლეჯი „ოპიზარი“ 2019 წ 

 

ქ.ახალციხე რუსთაველის ქ. #111;     ტელ: 22 17 41;  ელ. ფოსტა: opizari2011@gmail.ge ;  ვებ გვერდი: http://opizarivet.ge/  

                                                                                                                                                                          
   23  

   

საავტომობილო გზების მშენებლობა (დუალური) 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია  პროგრამა: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა/Construction of Transport Infrastructure 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც 

შექმნილია პროგრამა07318-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საბაზო 

პროფესიული კვალიფიკაცია საგზაო მშენებლობაში/ Basic Vocational 

Qualification in RoadConstruction 

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის 

ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - მშენებლობა და 

სამოქალაქო ინჟინერია- კოდი 0732. აღმწერი - „შეისწავლის საჯარო 
(საზოგადოებრივი), კომერციული, ინდუსტრიული და 
საცხოვრებელისტრუქტურების (ასევემათიაღჭურვის) მონტაჟის, 
აგებისადატექნიკურიმომსახურებისმეცნიერებას, ტექნოლოგიებსადა 
ტექნიკას/მეთოდებს.  

4.მიზანი: პროგრამის: ,,საავტომობილო გზების მშენებლობის“  მიზანია, 

უზრუნველყოს  პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სფეროს უზრუნველყოფს 

კომპეტენტური კადრებით, რომლებიც შეძლებენ გზების (საავტომობილო და სარკინიგზო) მშენებლობას, მომსახურებას. 

5.დაშვების წინაპირობა-საბაზო განათლება.  -მინიმალური ასაკი 18 წელი 

6.დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

,,საავტომობილო გზების მშენებლობის“კონცენტრაციის გავლის შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო ან კერძო 

ორგანიზაციაში, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებული იქნება გზების მშენებლობასთან, რეაბილიტაციასა დ აექსპლუატაციასთან. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 42.1 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 9312 

 7.სტრუქტურა და მოდულები 

„საავტომობილო გზების მშენებლობის“ გავლის  შემდეგ საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად ქართულენოვანმა 

სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 84 კრედიტი,ხოლო არაქართულენოვანი პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულმა 

http://opizarivet.ge/
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სტუდენტმა- 99 კრედიტი, რომელთაგან 14 კრედიტი არის ზოგადი მოდულები, 18 კრედიტი არის საერთო პროფესიული მოდულები, 47 

კრედიტი არის კონცენტრაცია საავტომობილო გზების მშენებლობის მოდულები 

და  ერთი არჩევითი მოდული  5 კრედიტის მოცულობით. 

„მოდულის, ,,ქართულიენა A2“ (15კრედიტი) გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების 

გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის: 84 კრედიტი, 18  თვე 

არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის:  99კრედიტი, 22 თვე 

8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციისაღწერა-სწავლის შედეგები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

საერთო სწავლის შედეგები ყველა კონცენტრაციისათვის: 

 მართოს ინფორმაცია პროფესიის შესახებ 

 აღწეროს კონკრეტულ პროფესიაში ორგანიზაციული მოწყობის ძირითადი პრინციპები 

 დასახოს და განახორციელოს პროფესიული ზრდისა და განვითარების კონკრეტული მიზნები. 

სწავლის შედეგები კონცენტრაციისთვის „საავტომობილო გზების მშენებლობა“ 
 შეარჩიოს სამშენებლომასალები, ხელსაწყო – იარაღები და ინვენტარი 

 შეამოწმოს საგზაო საფარის მოწყობისთვის მიწის ვაკისის მზადყოფნა 

 შეასრულოს სამუშაოუბანზეასფალტობეტონისსაფარისმოწყობის სამუშაოები 

 შეასრულოს სამუშაოუბანზეცემენტობეტონისსაფარის მოწყობის სამუშაოები 

 შეასრულოს სამუშაოუბანზექვაფენილის მოწყობის სამუშაოები 

 მართოს საგზაომასალების ნარჩენები 

 გამოავლინოს არსებულისაავტომობილოგზებისდაზიანებულიუბნები 

 მონაწილეობა მიიღოს საავტომობილოგზებზემოძრაობისშეზღუდვისპროცესში 

 შეაკეთოს საავტომობილოგზებისსამოსის დაზიანებულიუბანი 

 გაუშვას ექსპლუატაციაში შეკეთებული უბანი. 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

http://opizarivet.ge/
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სსიპ საზოგადოებრივმა კოლეჯმა „ოპიზარი“ ჩარჩო დოკუმენტის „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა“ საფუძველზე 

შეიმუშავა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა „საავტომობილო გზების მშენებლობა“, რომელიც ითვალისწინებს არჩევითი 

სტატუსის მოდულებს ამავე პროგრამის მოდულების კრედიტთა მოცულობის არა უმეტეს 20 %-ისა ე.ი. არჩევითი მოდული 5 კრედიტის 

მოცულობით. „საავტომობილო გზების მშენებლობის“ პროფესიული სპეციალიზაცისთვის შემუშავებული 

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამა ხორციელდება დუალურიმიდგომით. კერძოდ, სავალდებულო პროფესიული მოდულებით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგებისთვის გამოყოფილი კრედიტების საერთო მოცულობის 67,7% მიიღწევარეალურსამუშაო 

გარემოში, პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებების ფარგლებში. 

12. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; გ) 

სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში. ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო 

კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული 

კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი 

კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში 

http://opizarivet.ge/
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შეფასდება ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში„საავტომობილო გზების 

მშენებლობა“ განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. პროგრამა „საავტომობილო გზების მშენებლობა“ დუალურია 

დაკვალიფიკაციის მინიჭების დამატებით პირობაა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. 

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის 

შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

http://opizarivet.ge/
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სატყეო საქმე  

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია  პროგრამა:  სატყეო საქმე / Forestry 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც 

შექმნილია პროგრამა  08201-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე-- საშუალო 

პროფესიული კვალიფიკაცია სატყეო საქმეში  /Secondary Vocational 

Qualification in Forestry 

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო 

კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს 

-  მეტყევეობა, კოდი - 0821; აღმწერი - „შეისწავლის ტყის გაშენებას, 
კულტივირებას, მოვლასა და მართვას. ის ასევე მოიცავს ნადირობასა და 
ხაფანგით დაჭერას“. 

4. მიზანი 

პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს პროფესიულ განათლებაში 

პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს კვალიფიციური სატყეო საქმის სპეციალისტს, რომელიც აღჭურვილი იქნება 

შესაბამისი უნარ-ჩვევებით და უსაფრთხოდ განახორციელებს ტყეში სატყეო სამეურნეო ღონისძიებებს, მათ შორის: ხე-ტყის დამზადებას, 

ტყის აღდგენის ღონისძიებებს (თესლის შეგროვება, თესვა, დარგვა, სანერგის მოწყობა და სხვა).  განახორციელებს ხე-ტყის დახარისხებას, 

უზრუნველყოფს ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვასა და მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების 

განხორციელებას. 

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

„სატყეო საქმეში“ საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს მენახშირედ, ტყის მჭრელად, ხე-ტყის 

დამამზადებლად, მეტყევედ, ხის მჭრელად, ხე-ტყის კრეისერად, ტყის მუშად სახელმწიფო სტრუქტურაში, ასევე, წვრილ, საშუალო და 

მსხვილ ბიზნეს ორგანიზაციაში (ლიცენზიის მფლობელები). 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 02.1; 02.10; 02.10.0; 02.2; 02.20; 02.20.0;  

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 9215 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

http://opizarivet.ge/


 სსიპ კოლეჯი „ოპიზარი“ 2019 წ 

 

ქ.ახალციხე რუსთაველის ქ. #111;     ტელ: 22 17 41;  ელ. ფოსტა: opizari2011@gmail.ge ;  ვებ გვერდი: http://opizarivet.ge/  

                                                                                                                                                                          
   28  

   

„სატყეო საქმის“ პროგრამა მოიცავს 5 ზოგად მოდულს ჯამური 15კრედიტის რაოდენობით ,9 პროფესიულ  მოდულს ჯამური 33კრედიტის 

რაოდენობით. კვალიფიკაციის მისაღებად  სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 48 კრედიტი, ხოლო ხოლო არაქართულენოვანი პროფესიული 

ტესტირების გზით ჩარიცხულმა სტუდენტმა - 78 კრედიტი. 

„სატყეო საქმის“  პროგრამაში: „მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების 

ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის 

ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ,აზერბაიჯანულ ან 

სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული 

ენის მოდულებით.“ 

 მოცულობა:  ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 48 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:   9  სასწავლო თვე 

 მოცულობა: არაქართულენოვანი   სტუდენტებისათვის 78 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 14 სასწავლო თვე 

8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს  შეუძლია: 

 სატყეო სამუშაოს ჩატარებისთვის ლოკაციის მომზადება; 

 მერქნული რესურსით სარგებლობა; 

 ხე-ტყის დამზადება და დახარისხება; 

 დამზადებულიხე-ტყისტრანსპორტირების უზრუნველყოფა; 

 ტყის მერქნიან სახეობათა თესლების წარმოება; 

 ტყის აღდგენის ღონისძიებების გატარება; 

 ტყის დაცვა ხანძრებისა და მავნებლებისაგან; 

 ტყის არამერქნული რესურსის დამზადება. 
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9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ „ოპიზარს“  ჩარჩო დოკუმენტის „სატყეო საქმე“  საფუძველზე, შემუშავებული აქვს  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა  „სატყეო საქმე,“   

 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში.  

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 
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 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს პროგრამის 

დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით 

მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 

მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 

შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

11.კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში“სატყეო საქმე“ 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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ხის მხატვრული დამუშავება  

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება,  

ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც შემუშავებულია  

პროგრამა: ხის, ქვისა და ლითონის მხატვრული დამუშავება / Wood, 

StoneandMetalArtisticProcessing 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც შექმნილია 

პროგრამა - 02123-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე  

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ხის მხატვრულ დამუშავებაში / 

BasicVocational Qualificationin Wood ArtisticProcessing მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის 

მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - გამოყენებითი ხელოვნება 

(ხელნაკეთობა), კოდი 0214, აღმწერი - “შეისწავლის საიუველირო ხელოვნების, 

კერამიკის, ქსოვის, ხის დამუშავების და ა.შ ტექნიკასა და უნარებს”; 

4.მიზანი 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულია  საგანმანათლებლო 

პროგრამა, რომელიც ხის, მხატვრული დამუშავების სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას.  

პროგრამის საფუძველზე მომზადდება კადრები  1. ხის მხატვრული დამუშავების პროფესიული პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს ისეთი 

პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს ხისმხატვრულიდამუშავების კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტს, რომელმაც 

იცის ხის მხატვრული დამუშავებისთვის საჭირო დანადგარების, ხელსაწყოებისა და მასალის შერჩევა, ესკიზისა და ნახაზის შესრულება, 

კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების გამოყენებით ხის ავეჯის კონსტრუირება, ესკიზის მიხედვით ხის მხატვრული კვეთა, ხის 

ავეჯისა და დეკორატიული ნივთების დამზადება უსაფრთხოების წესების დაცვით, ხის დაზიანებული  ავეჯის შეკეთება. 

5.დაშვების წინაპირობა -საბაზო განათლება 

6.დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

ხის მხატვრული დამუშავებაში საბაზო პროფესიული  კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა დასაქმდეს ავეჯის კონსტრუქტორად, 

ეკლესიების, სკოლების, რესტორნების ავეჯის მწარმოებლად, სპეციალური ავეჯის (დახლების, ვიტრინების, თაროების და მისთ) 

მწარმოებლად, საოფისე ავეჯის მწარმოებლად, ხის საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და სამზარეულოს საკუთნოების მწარმოებლად, ხის 

სტატუეტების და ორნამენტების, ხის ინკრუსტაციების, ხის ფერადი მოზაიკის მწარმოებლად, ხის ყუთების, საიუველირო ნაკეთობების, 

სასადილო საკუთნოების და მსგავსი ნაკეთობების მწარმოებლად. 

http://opizarivet.ge/
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პირს შეუძლია დასაქმდეს: ავეჯის დამამზადებელ საწარმოში, ხის დამამუშავებელ საწარმოში, ხის წნული ნივთების დამამზადებელ 

სახელოსნოში, შექმნასკერძოწარმოებადააწარმოოსსაკუთარიბიზნესი. 

 ეკონომიკურისაქმიანობებისსახეებისეროვნულიკლასიფიკატორის  კოდები: 16.29; 16.29.0; 31.0; 31.01; 31.01.0. 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდები: 7522; 7523. 

7.სტრუქტურა და მოდულები 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია “ხის მხატვრულ დამუშავებაში”მოიცავს 6 ზოგად მოდულს - ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, 5 

საერთო პროფესიულ მოდულს - ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, 9 პროფესიულ მოდულს - ჯამური 46 კრედიტის რაოდენობით. და 

2 არჩევითი მოდული - ჯამური 11 კრედიტის რაოდენობით. ხის მხატვრულ დამუშავებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის 

მინიჭებისათვის ქართულენოვანმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 89  კრედიტი,  ხოლო არაქართულენოვანი პროფესიული ტესტირების 

გზით ჩარიცხულმა სტუდენტმა -  - 104 კრედიტი. 

მოდულის ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 

დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

პროგრამისმოცულობადახანგრძლივობა 

 მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 89კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა : 16  სასწავლო თვე 

 მოცულობა არაქართულენოვანი   სტუდენტებისათვის: 104 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  19 სასწავლო თვე 

8.მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამი სწავლის შედეგები 

სწავლის შედეგები ხის მხატვრული დამუშავების მიმართულებით  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 შექმნას კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების გამოყენებით  ხის ნაკეთობათა ესკიზი/ნახაზი 

 დაამუშავოს მერქანი და მერქნული მასალა 

 ააწყოს და მოაპირკეთოს ხის ნაკეთობები 

 განახორციელოს მარტივი და რთული მხატვრული კვეთა ხეში 

 განახორციელოს კომპიუტერული დანადგარების გამოყენებით ხის მხატვრული დამუშავება 

 დაამზადოს ხის მხატვრული ნიმუში მოზაიკური ტექნოლოგიით 

http://opizarivet.ge/
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 შექმნას ხის წნული ნაკეთობები 

 განახორციელოს ხის ნაკეთობების შეკეთება. 

9.ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯს „ოპიზარი“  ჩარჩო დოკუმენტის“ხის, ქვისა და ლითონის მხატვრული დამუშავების“საფუძველზე  

შემუშავებული აქვს  პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამა“- ხის მხატვრული დამუშავება“.რომელიც ითვალისწინებს არჩევითი 

სტატუსის მოდულებს ამავე პროგრამის მოდულების კრედიტთა მოცულობის  არაუმეტეს 20 %-ისა.(11კრედიტი). 

 

 

10.სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის 

დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით 

მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

http://opizarivet.ge/
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აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში 

შეფასდება ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

11.კვალიფიკაციის მინიჭება 

                კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში“ხის 

მხატვრული დამუშავება“ განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის 

შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით.             
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აგრომექანიზაცია 

  

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია  პროგრამა: - აგრომექანიზაცია/ Agromechanization 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც 

შექმნილია პროგრამა 07121-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საშუალო 

პროფესიული კვალიფიკაცია აგრომექანიზაციაში / Secondary Vocational 

Qualification in Agromechanization 

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის 

ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - 

„ძრავიანიტრანსპორტი, გემებიდასაფრენიაპარატები”, კოდი:- 0716, აღმწერი  - 
შეისწავლისძრავიანიტრანსპორტის (მ.შ. 
დედამიწაზემოძრავიმანქანებიდასასოფლო - სამეურნეომანქანები, გემები, 
მატარებლები, საჰაეროხომალდები) დაპროექტებას, განვითარებას, წარმოებას, 
ექსპლუატაციას, ხარვეზებისდიაგნოსტიკას, რემონტსა და მომსახურებას. ამ 
სფეროსთვის ჩვეულებრივია ლითონის სტრუქტურისა და ძრავების შესწავლის 
კომბინირება“. 
4. მიზანი 

პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს სოფლის  მეურნეობის სფეროში არსებული ტექნიკური საშუალებების  ექსპლუატაციის, 

დიაგონისტრებისა და მომსახურების კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა. 

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს კერძო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოს მიერ შექმნილ მექანიზაციის 

ცენტრებში, მსხვილი ფერმერების მფლობელობაში არსებული ტექნიკური სერვისის საწარმოებში,  სოფლის მეურნეობის რეგიონულ და 

რაიონულ საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურებში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 

რეგიონებში განლაგებულ  საცდელ ბაზებზე,რაიონებში კერძო პირების მიერ შექმნილ ფერმერთა მომსახურების ცენტრებში. აგერთვე 

შესაძლებელია იყოს თვითდასაქმებული. 

 ეროვნული კლასიფიკატორი - ეკონომიკური საქმიანობის სახეები - განყოფილება 33, მანქანების და მოწყობილობების რემონტი - 33. 12 
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 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) - კოდი 7233 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

     საშუალო  პროფესიული კვალიფიკაცია აგრომექანიზაციაში მოიცავს საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის შესაბამისი პროგრამის 

შემუშავების შესაძლებლობას. კვალიფიკაციის მისანიჭებლად კრედიტების ჯამური რაოდენობაა  -  92, ხოლო არაქართულენოვანი 

პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულმა პირმა - 122, ამათგან ზოგადი მოდულების მოცულობა შეადგენს 13 კრედიტს, პროფესიული 

მოდულების მოცულობა 70კრედიტს, ხოლო სავალდებულო არჩევითი მოდულების 28 კრედიტიდან  შეირჩეულია 9 კრედიტის 

მოცულობის მოდულები. 

  „მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის,რომლებმაც 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის 

ბრძანება№152/ნბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ,აზერბაიჯანულ ან 

სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული 

ენის მოდულებით.“ 

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

 მოცულობა  :   ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის     92 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა, 17  თვე 

 მოცულობა არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  122  კრედიტი,  

 სავარაუდო ხანგრძლივობა 22  თვე 

8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამი სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. აგრარული ტექნიკა უზრუნველყოს საწვავ-საცხები მასალებით 

2. მოახდინოს აგრარული ტექნიკის დიაგნოსტირება 

3. განახორციელოს აგრარული ტექნიკის რემონტი 

4. აგრარული ტექნიკის სერვისისთვის გაიანგარიშოს სამუშაო ძალისა და სხვა ფულადი დანახარჯები 

5. განახორციელოს აგრარული ტექნიკის ექსპლუატაცია და გაიანგარიშოს აგრარული ტექნიკის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები 

6. უზრუნველყოს  სამელიორაციო ტექნიკის და სისტემების ტექნიკური სერვისი 

7. განახორციელოს აგრარული დანიშნულების  შენობა-ნაგებობების მოვლითი ღონისძიებები. 
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 9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

 სსიპ საზოგადოებრივმა კოლეჯმა „ოპიზარი“  ჩარჩო დოკუმენტის „აგრომექანიზაცია“  საფუძველზე, შემუშავებული აქვს პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა  „აგრომექანიზაცია“ ; შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  ითვალისწინებს არჩევითი 

სტატუსის მოდულებს ამავე ჩარჩო დოკუმენტის მოდულების კრედიტთა მოცულობის  არა  უმეტეს 20 %-ისა. (9 კრედიტი). 

 

13. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის 

დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით 

მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 

http://opizarivet.ge/
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შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

1. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

„აგრომექანიზაცია“განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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სავალი ნაწილის შეკეთება   

1. სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც 

შემუშავებულია  პროგრამა: - ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებისა და 

სპეცდანიშნულების   ავტოტრანსპორტის  სერვისი / Vehicles Body and Special 

Purpose Techniques Service  

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც 

შექმნილია პროგრამა 07119-პ  

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენებზე: 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში / Basic 

Vocational Qualification in Vehicle Repair  

  აღნიშნული კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის 

ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ძრავიანი ტრანსპორტი, 

გემები და საჰაერო ხომალდები, კოდი - 0716, აღმწერი - „შეისწავლის  ძრავიანი 

ტრანსპორტის  (მ.შ.  დედამიწაზე  მოძრავი  მანქანები  და  სასოფლო  -  სამეურნეო  

მანქანები, გემები,  მატარებლები,  საჰაერო  ხომალდები)  დაპროექტებას,  

განვითარებას,  წარმოებას, ექსპლუატაციას,  ხარვეზების  დიაგნოსტიკას,  

რემონტსა  და  მომსახურებას.  ამ  სფეროსთვის ჩვეულებრივია ლითონის 

სტრუქტურისა და ძრავების შესწავლის კომბინირება.“ 
4. მიზანი: ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: „სავალი ნაწილის 

შეკეთება“,რომელიც უზრუნველყოფს პროფესიულ განათლებაში პროფესიული პროგრამების დანერგვას, რომლებიც ახდენს  

სატრანსპორტო სფეროში აგრარული ტექნიკისა და ავტომობილების დაიგნოსტირებას, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას, 

მოდერნიზებასა  და  შეკეთებას.   

5. დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 

6. დასაქმების სფერო და  შესაძლებლობები:   მსუბუქი ავტომობილის შეკეთაბაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს 

შეუძლია დასაქმდეს ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის ტექნიკოსად, ძრავას მექანიკოსად (საავტომობილო ტრანსპორტი), ძრავას 

მექანიკოსად (აგრარული ტექნიკა), ავტოსერვისის მექანიკოსად, ელექტრიკოსად, სავალი ნაწილის მექანიკოსად, დიაგნოსტიკოსად. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 45.2; 45.20; 45.20.0 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7231. 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

http://opizarivet.ge/
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საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში -  მოიცავს 6 ზოგად მოდულს ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, 

6 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 17 კრედიტის რაოდენობით, 4 პროფესიულ მოდულს ჯამური 10 კრედიტის რაოდენობით და 

კონცენტრაციას:სავალი ნაწილის შეკეთება  - მოიცავს 5 კონცენტრაციის მოდულს ჯამური 15 კრედიტის რაოდენობით 

3 არჩევით   მოდულს  ჯამური 10 კრედიტის ოდენობით 

ქართულენოვანმა სტუდენტმა მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად უნდა 

დააგროვოს 68 კრედიტი, ხოლო არაქართულენოვანი პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულმა სტუდენტმა  - 83 კრედიტი. 

მოდულის ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 

დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

 პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა:  

 ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის - 68 კრედიტი, 11თვე 

 არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის  - 83  კრედიტი, 14 თვე 

 პროგრამა მოიცავს  3 არჩევით   მოდულს  ჯამური 10 კრედიტის ოდენობით 

8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების  შესაბამისი სწავლის შედეგები კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

საერთო სწავლის შედეგები: 

 მოახდინოს სატრანსპორტო საშუალებების, დაკიდების სისტემის საჭით მართვისა და სამუხრუჭე სისტემების, ტრანსმისიის და შიგა 

წვის ძრავების კლასიფიცირება 

 შეარჩიოს სათადარიგო ნაწილები 

 დაიცვას საგზაო მოძრაობის წესები 

 ჩაატაროს  ზოგადი ელექტროტექნიკური და ელექტრონული გაზომვები 

 წარმართოს საქმიანობა შრომის უსაფრთხოებისა  და გარემოს დაცვითი წესების გათვალისწინებით 

 წარმართოს  დამკვეთთან ეფექტური კომუნიკაცია. 

სწავლის შედეგები  მსუბუქი  ავტომობილის  შეკეთების  მიმართულებით: 

  მოახდინოს დაკიდების, საჭით მართვის, სამუხრუჭე  სისტემის კლასიფიკაცია 

1. წაიკითხოს და გაანალიზოს ბლოკ-სქემები და პრინციპული სქემები 

2. მოახდინოს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების,   გადაცემათა კოლოფების,   წამყვანი ხიდების და მათი ამძრავების    კლასიფიკაცია 

მუშაობის პრინციპის მიხედვით 

http://opizarivet.ge/
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3. მოახდინოს  შიგაწვის ძრავების  კლასიფიკაცია აგებულების,  ცილინდრების განლაგების, საწვავის  ტიპების  და  ჰაერის მიწოდების 

სისტემის  მიხედვით 
სწავლის შედეგები კონცენტრაციისთვის „სავალი ნაწილის შეკეთება“ : 
1. განახორციელოს ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის, დაკიდების სისტემის, საჭით მართვის სისტემების, წამყვანი ხიდებისა და 

ამძრავების სერვისი 

2. მოხსნას და დააყენოს გადაცემათა კოლოფი. 

9.   ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

 სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯს „ოპიზარი“  ჩარჩო დოკუმენტის „ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებისა და სპეცდანიშნულების   

ავტოტრანსპორტის  სერვისის“ საფუძველზე  შემუშავებული აქვს  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „სავალი ნაწილის შეკეთება“    

რომელიც ითვალისწინებს არჩევითი სტატუსის მოდულებს  ამავე ჩარჩო დოკუმენტის მოდულების კრედიტთა მოცულობის არა უმეტეს 

20%-ისა. (10კრედიტი). 

 სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; გ) 

სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს პროგრამის 

დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით 

მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 
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დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 

მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 

შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება;ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) 

სწორად გამოყენება;პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება;წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა;არ უნდა 

იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები;ინფორმაციის 

გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა/მსმენელმა უნდა გაიაროს ზოგადი სავალდებულო მოდულები  და საერთო 

დარგობრივი მოდულები. ასევე, მსუბუქი  ავტომობილების შეკეთების კონცენტრაციის მოდულები. 

 12. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

 შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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სასტუმრო მომსახურება  (დუალური) 

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება,  

ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც შემუშავებულია  პროგრამა: 

სასტუმრო, რესტორანი და კვება/Hotel, Restaurants and Catering 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც შექმნილია 

პროგრამა 10117-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სასტუმრო მომსახურებაში/Secondary 

Vocational Qualification in Hotel Service 

აღნიშნული კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-

ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - სასტუმრო, რესტორანიდაკვება - 

კოდი 1013. აღმწერი - „შეისწავლის საკვების, სასმელის, დაბინავების და სხვა 
დაკავშირებულ მომსახურებებს სასტუმროსა დარესტორანში“. 
4. მიზანი 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: „სასტუმრო მომსახურება“, რომელიც 

უზრუნველყოფს პროფესიულ განათლებაში პროფესიული პროგრამების დანერგვას, რომელიც როგორც ადგილობრივ, ასევე 

საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის მოამზადებს სასტუმრო საქმის სპეციალისტებს.  

5. დაშვების  წინაპირობა 

 სრული ზოგადი განათლება 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 სასტუმროს მომსახურების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს სასტუმროებსა და განთავსების 

მსგავს ორგანიზაციებში (რესტორნებით და რესტორნების გარეშე) შემდეგ პოზიციაზე: სასტუმროს მიმღების ოპერატორები,ოფისების, 

სასტუმროებისა და სხვა დაწესებულებების დასუფთავება-დალაგების მეთვალყურეები. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 55; 55.1; 55.10. 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 4224; 5151. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია  საკუთარი ბიზნესის წარმოება - თვითდასაქმება. 

7. სტრუქტურა და მოდულები  

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სასტუმროს მომსახურება  მოიცავს 2 ზოგად მოდულს ჯამური 8 კრედიტის ოდენობით, 7 საერთო 

პროფესიულ მოდულს ჯამური 18 კრედიტის ოდენობით, 11 პროფესიულ მოდულს ჯამური 54 კრედიტის ოდენობით. საშუალო 

http://opizarivet.ge/
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პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის ქართულენოვანმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 80 კრედიტი, ხოლო არაქართულენოვანი 

პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულმა სტუდენტმა 110 კრედიტი. 

პროგრამა ითვალისწინებს  „გაცნობითი პრაქტიკისა“ და ,,პრაქტიკული პროექტის“ მოდულებს. „გაცნობითი პრაქტიკის“ მიზანია, 

პროფესიულ სტუდენტს/მსმენელს სწავლების დასაწყისში შეუქმნას წარმოდგენა შესაბამისი სფეროს, დასაქმების შესაძლებლობების, 

ორგანიზაციული მოწყობისა და პოზიციების, შრომითი ურთიერთობების შესახებ. პრაქტიკული პროექტი  განსაზღვრავს 

ინტეგრირებული დავალების ტიპს, რომლის შესრულებისას პროფესიული /მსმენელი სპეციალიზაციისთვის საჭირო უნარებს 

დაადასტურებს.  

 მოცულობა: ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის  80 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:სასწავლო   18 თვე 

 მოცულობა: არაქართულენოვანი   სტუდენტებისათვის 110 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  22   სასწავლო თვე 

„მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ,აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების 

გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.“ 

8. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:სწავლის შედეგები სასტუმროს მომსახურების მიმართულებით  

 განახორციელოს დაჯავშნისა და მიღება-განთავსების პროცედურა  

 უზრუნველყოს დასუფთავების მომსახურება 

 შეასრულოს სასტუმროს შიდა, მარტივი მარკეტინგული საქმიანობა 

 უზრუნველყოს სასტუმროს უსაფრთხოების წესების დანერგვა 

 სასტუმროში მართოს პრობლემური სიტუაციები 

 აკონტროლოს ცვლების მონაცვლეობა 

 უზრუნველყოს სასტუმროს ძირითადი და დამატებითი მომსახურებების მიწოდება. 

9. ჩარჩო დოკუმენტისსაფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება     სსიპ  კოლეჯ „ოპიზარს“  ჩარჩო დოკუმენტის 

„სასტუმრო, რესტორანი და კვება“საფუძველზე, შემუშავებული აქვს  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  „სასტუმრო 

მომსახურება“.  

http://opizarivet.ge/
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„სასტუმრო მომსახურების“პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება დუალური მიდგომით. კერძოდ, სავალდებულო 

პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგებისთვის გამოყოფილი კრედიტების საერთო მოცულობის 53,1% 

მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში, პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ურთიერთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებების 

ფარგლებში, სადაც  საწარმოო პრაქტიკა საშუალებას აძლევს სტუდენტს/მსმენელს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შეძენილი 

თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული  უნარები რეალურ სამუშაო გარემოში  განამტკიცოს.  

14. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 

შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

http://opizarivet.ge/
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 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში „სასტუმრო 

მომსახურება“განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაში“ სასტუმრო მომსახურება“  პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული  სწავლის 

შედეგებისთვის გამოყოფილი კრედიტების საერთო მოცულობის 53,1% მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში. 

  კვალიფიკაციის მინიჭების დამატებითი პირობაა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.  

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

კოლეჯი მილევად რეჟიმში ახორციელებს შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს: 

http://opizarivet.ge/
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ბუღალტრული აღრიცხვა  

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება,  

ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც  

შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამა  -  ბუღალტრული აღრიცხვა / Accounting 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც შექმნილია 

პროგრამა 04114-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციაქართულ და ინგლისურ ენაზე - უმაღლესი პროფესიული 

კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში / HigherVocational Qualification in Accounting 

აღნიშნული კვალიფიკაციაგანათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის 

მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - „საბუღალტრო აღრიცხვა და დაბეგვრა“, 

კოდი 0411, აღმწერი - ,,შეისწავლის ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას, 

აუდიტირებასა და აღრიცხვას.“ 

4. მიზანი:  

პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, 

რომელიც მოამზადებს და შრომის ბაზარს შესთავაზებს კვალიფიციურბუღალტერს, 

რომელიც შეძლებს მონაწილეობის მიღებას სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის/დაწესებულების ან პირის 

სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ფინანსური, ბუღალტრული ანგარიშებისა და ჩანაწერების 

შემოწმებასა და ანალიზს, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა დადგენილ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან; განახორციელებს 

ბუღალტრულ გატარებებს; შეადგენს და დადგენილი წესით წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს საგადასახადო 

ვალდებულებების გადარიცხვას სახელმწიფო ბიუჯეტში; ასევე შეძლებს ფინანსურ ანგარიშგების, პირველად სააღრიცხვო და სხვადასხვა 

სახის ფინანსურ დოკუმენტაციის შედგენას  გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის. 

5. დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

 6.დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

ბუღალტრულ აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს კერძო და საჯარო უწყებებში, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში საბუღალტრო და საფინანსო სამსახურებში, აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში მთავარ 

ბუღალტრად, ბუღალტრის თანაშემწედ/ასისტენტად, ბუღალტერ-მოანგარიშედ. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც, კერძო პროფესიული 

პრაქტიკის განხორციელების გზით. 

http://opizarivet.ge/
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 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 69, 69.20.1 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3313 

 

7.სტრუქტურა და მოდულები 

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია „ბუღალტრულ აღრიცხვაში „ მოიცავს 3 ზოგადი მოდულს 11 კრედიტის მოცულობით და 16 

პროფესიულ მოდულს 88 კრედიტის  მოცულობით. 

ბუღალტრული აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად ქართულენოვანმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

ჯამურად 99 კრედიტი, ხოლო არაქართულენოვანმა 129 კრედიტი. 

„„ბუღალტრულ აღრიცხვაში “ პროგრამაში: „მოდულების, ქართულიენა A2 და ქართულიენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ 

პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 

სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

რუსულ,აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.“ 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 99 კრედიტი 18 თვე 

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის: 129 კრედიტი 24 თვე 

8. სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა 

 შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები) 

 აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები 

 შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები 

 მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება 

 აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკურისაქმიანობისზოგიერთისახეობისმიხედვით 

 აწარმოოს კონტროლი სამეურნეოსუბიექტისსაბუღალტროაღრიცხვაზე 

 აწარმოოს მმართველობითიაღრიცხვა 

 შეასრულოს ეკონომიკურიანალიზი. 

9.ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

http://opizarivet.ge/
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სსიპ საზოგადოებრივმა კოლეჯმა „ოპიზარი“ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა 

„ბუღალტრული აღრიცხვა“ 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 

შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 
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 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

11.კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით 

გათვალისწინებული კრედიტები.  

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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ელექტროობა  

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც  

შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამა  -  ელექტროობა / Electricity 

2.  ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი,  რომლის საფუძველზე 

შემუშავებულია  საგანმანათლებლო პროგრამა -07313-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - საშუალო  

პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში / Secondary Vocational 

Qualification in  Electricity; 

აღნიშნული კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო 

კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - 

ელექტროტექნიკა და ენერგია - კოდი 0713. აღმწერი - „შეისწავლის 

სამრეწველო და კომერციულ საწარმოებში, ასევე საყოფაცხოვრებო 

პირობებში ელექტრო გაყვანილობისა და ელექტრომოწყობილობების 

მონტაჟს, ექსპლუატაციას, შეკეთებასა და ხარვეზების დიაგნოსტიკას. 

მოიცავს მიწისქვეშა და მიწისზედა ელექტროგაყვანილობის 

სადისტრიბუციო ქსელების მონტაჟსა და ექსპლუატაციას. ენერგია შეისწავლის ენერგიის გენერირებას“. 
4. მიზანი: ჩარჩო დოკუმენტის საფუძვლეზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  „ელექტროობა“ მიზანია, 

უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება ელექტროობაში.  პროგრამის საფუძველზე მომზადდება   მაღლი ძაბვის 

ელექტროობაში. 

5. დაშვების წინაპირობა:  

 საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციისათვის - სრული ზოგადი განათლება; 

 6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 ელექტროობის საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ  ორგანიზაციაში, რომელიც 

ფლობს ან ოპერირებას უწევს ქვესადგურებს და მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებს, მას შეუძლია აწარმოოს ელექტროენერგიის 

გადამცემი სისტემების ექსპლოატაცია წარმოების ადგილიდან გამანაწილებელ სისტემამდე, აწარმოოს იმ გამანაწილებელი (ელექტრული 

ხაზების, ბოძების, მრიცხველების და კაბელებისაგან შემდგარი) სისტემების ექსპლოატაცია, რომლებიც აწვდიან წარმოების ადგილიდან 
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ან გადაცემის სისტემიდან მიღებულ ელექტროენერგიას საბოლოო მომხმარებელს. დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: 

მონტიორი; მონტიორის თანაშემწე და ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემების სპეციალისტი. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 35. 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 7411; 7412; 74137411; 7412; 7413. 

7.   სტრუქტურა და მოდულები 

 საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობა მოიცავს 4 ზოგად მოდულს ჯამური 11 კრედიტის ოდენობით. 9 სავალდებულო 

პროფესიულ მოდულს ჯამური 45 კრედიტის ოდენობით.  

 ელექტროობაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 70 კრედიტი,ხოლო 

არაქართულენოვანი პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულმა სტუდენტმა 100 კრედიტი 

„მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ,აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების 

გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.“ 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის: 70 კრედიტი 13 თვე 

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის: 100 კრედიტი  18 თვე 

8.მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და შესაბამისი სწავლის შედეგები კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

სწავლის შედეგები საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის ელექტროობის მიმართულებით 

 ჩაატაროს გაზომვითი სამუშაოები სხვადასხვა ტიპის ელექტროტექნიკურ მასალებზე  

 გაზომოს ელექტრული ფუნქციების მახასიათებელი სიდიდეები 

 შეასრულოს   საზეინკლო სამუშაოები ნახაზის მიხედვით 

 განახორციელოს  მაღალი ძაბვის ეგხ-ის მშენებლობა და გაუწიოს მას მომსახურება 

 დაამონტაჟოს ქვესადგურები და  გაუწიოს მათ მომსახურება 

 მოიპოვოს და გამოიყენოს  საინჟინრო ინფორმაცია  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT) გამოყენებით 

 წაიკითხოს  და დახაზოს  საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის  კომპიუტერზე დაფუძნებული ხაზვის 

სისტემის (CAD) გამოყენებით 

http://opizarivet.ge/
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 დააპროექტოს პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების სქემები და დაამონტაჟოს პროგრამირებადი ლოგიკური 

კონტროლერების აპარატურა 

 გაუწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება დაზარალებულს. 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

       კოლეჯმა „ოპიზარი“ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე, შეიმუშავა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  „ელექტროობა“ 

(საშუალო 

       პროფესიული კვალიფიკაცია). 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 

მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

http://opizarivet.ge/
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ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 

შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის  „ელექტროობა“  

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

http://opizarivet.ge/
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ელექტროობა (III საფეხური) 

1. სახელწოდება: ელექტროობა/ Electricity 

2. სარეგისტრაციო ნომერი: 07313-პ 

პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

მიხედვით:მესამე 

3.მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები  

მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში/Third level 

vocational qualification in  electricity; 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო 

კლასიფიკატორს შეესაბამება სფეროს “ელექტროობა ენერგეტიკა“ კოდი 

0713. 

4.მიზანი 

ჩარჩო დოკუმენტის მიზანია, შემუშავებული იქნას ისეთი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს  

კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას ელექტროობაში.  პოგრამის 

საფუძველზე შესაძლებელია მომზადდეს კადრი დაბალი ძაბვის 

ელექტროობაში, მაღლი ძაბვის ელექტროობაში, მექატრონიკაშიდა 

რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობაში. 

5.დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები 

მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაციისათვის - საბაზო განათლება; 

6.დასაქმების შესაძლებლობები 

 

მესამე საფეხურის ელექტროობის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების შემთხვევაში პირი შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ  

ორგანიზაციაშიელექტრულ დანადგარებისა და სხვა ელექტრულ აპარატურის მომსახურე პირად:  

     დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: 

 ელექტრიკოსი 

 ელექტროტექნიკური სისტემების მემონტაჟე 

 შენობის ელექტრიკოსი 

 მომმარაგებელ-ელექტრიკოსი 
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 ელექტრო-მექანიკოსი 

 ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟე 

 განათების სისტემების მემონტაჟე 

 ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟე 

 დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟე 

 ქუჩების განათების და ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობების მემონტაჟე 

 ასფრენ-დასაფრენი ბილიკების განათების მემონტაჟე 

 მზის ენერგიის ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟე 

 

7.პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები 

 

პროგრამით განისაზღვრება მესამე  საფეხურების კვალიფიკაციათა მოდულები. 

მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 52  კრედიტი, საიდანაც 

ზოგად მოდულთა კრედიტების ჯამური რაოდენობაა 10 კრედიტი, დანარჩენი პროფესიული მოდულებია. სავარაუდო ხანგრძლივობაა 1 

წელი. 

მესამე საფეხურის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებული სწავლას თუ გააგრძელებს მეოთხე ან მეხუთე საფეხურის შესაბამის 

პროფესიულ პროგრამაზე უკვე გავლილი ზოგადი და პროფესიული მოდულები (რომელიც ქვემოთ განსაზღვრულია ცხრილში) 

უღიარდება შესაბამისი კრედიტების რაოდენობით. იგივე მიდგომა განიხილება მეოთხე საფეხურის კურსდამთავრებულის შემთხვევაშიც. 

8.პროგრამისმოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

მოცულობა: 52 კრედიტი, 1წელი 

არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  67კრედიტი, 12 თვე 

პროგრამისსტრუქტურა და მოდულები:  

9.მისანიჭებელიკვალიფიკაციის/კვალიფიკაციების აღწერა - სწავლის შედეგები 

 

მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში 

 გაუწიოს დაზარალებულსპირველადი სამედიცინო დახმარება; 

 გამოიყენოს ელექტრული ტექნოლოგიები, ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების საშუალებები; 

 დაამონტაჟოს  და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე საწარმოო გარემოში; 
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 მოიპოვოს და გამოიყენოს  საინჟინრო ინფორმაცია  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT) გამოყენებით; 

 გამოთვალოს ფიგურათა მოცულობა, ფართობი და გამოიყენოს მონაცემთა გამოსახვის სტატისტიკური მეთოდები; 

 წაიკითხოს  და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის  კომპიუტერზე დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) 

გამოყენებით; 

 შექმნას და წარადგინოს  პროექტი. 

 

 

მესამე საფეხურის პროგრამებში: „მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების 

გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.“ 

 

10. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

11.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

სტუდენტის სატატუსმოპოვებული სსსმ პირები საგანმათლებლო მოდულურ პროგრამებზე   დაიშვებიან მოდულის 

წინაწირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  #199 20/03/2017წ 

ბრაძანებით განხორციელებული ცვლილების სესაბამისად. 
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მეთევზეობა 

1. სახელწოდება: მეთევზეობა/Fisheries 

2. ჩარჩო დოკუმენტისსარეგისტრაციო ნომერი:   08305-პ 

3.პროფესიული სპეციალიზაცია/სპეციალიზაციები და მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები:მეოთხე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია მეთევზეობაში - FourthlevelvocationalqualificationinFisheries 

4. პროგრამის  შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები 

 საქართველოს კანონი - „პროფესიული განათლების შესახებ“ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 პროფესიული სტანდარტები: 

 თევზისმოშენებისტექნიკოსი -08303-ს 

 თევზისმომშენებელ-ოპერატორი -08301-ს 

 თევზისა და ზღვის პროდუქტების ლაბორატორიის ტექნიკოსი -08304-ს 

 ფერმერი  - 08111 -ს 

5. მიზანი: პროგრამის მიზანია, შემუშავებულ იქნას ისეთი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მეთევზეობის სფეროსთვი 

სუზრუნველყოფ სკონკურენტუნარიან ისამუშაო ძალის მომზადებას  შემდეგი მიმართულებებით: თევზისგადამუშავება, ფერმერობა 

მეთევზეობაში, ლაბორატორიული საქმე მეთევზეობაში, თევზჭერა. 

6. დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: „ფერმერობა მეთევზეობაში”(Farminginfisheries)კონცენტრაციის გავლის შემდეგ პირს 

შეუძლია მართოს მეთევზეობის ფერმერული მეურნება, დასაქმდეს  ფერმერულ მეურნეობებსა და საწარმოებში, ასევე თევზსაშენებში,  

შეუძლია თვითდასაქმება. 

სოფლისმეურნეობისსამინისტროსმიერდასაქმებისპოზიციებისჩამონათვალიდანდასაქმებისპოზიციები - 

მეთევზეობისდარგისკვალიფიციურიმუშაკები:თევზმომშენებელ-ოპერატორი,  თევზმომშენებელ-ტექნიკოსი,  ფერმერი-

თევზმომშენებელი 

მეთევზის დასაქმების პოზიციები:(ISCO) 

 თევზის მომშენებელი 

 მეთევზე 
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 თევზის და წყლის კულტურების მწარმოებელი 

 ღრმა წყლების მეთევზეები 

 აკვაკულტურის სპეციალისტები 

 თევზეულის ფერმერი 

 შიდა და სანაპირო წყლების სპეციალისტი 

 მეთევზე (შიდა წყლების) 

7. საერთოსწავლისშედეგებიყველაკონცენტრაციისათვის 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 განახორციელოს  თევზის საარსებო გარემოს ოპტიმიზაცია; 

 მართოს გარემოზე ზემოქმედება მეთევზეობაში; 

 დაიცვას შრომის უსაფრთხოების წესები თევზისა და ზღვის პროდუქტების ლაბორატორიაში; 

 უზრუნველყოს სამუშაო გარემოს ორგანიზება თევზის გადამუშავებაში; 

 მიიღოს თევზი და ზღვის პროდუქტები; 

 განახორციელოს მათი პირველადი დამუშავება; 

 მართოს მეთევზეობის ფერმერული მეურნეობა; 

 აიღოს ნიმუში თევზიდან/ზღვის პროდუქტებიდან, თევზის საკვებისა და თევზის საარსებო გარემოდან. 

8. სწავლისშედეგებიკონცენტრაციისთვის „ფერმერობა მეთევზეობაში“ 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:შეაფასოს თევზის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობა; განახორციელოს თევზის კულტივირების ორგანიზება; 

გამოზარდოს თევზი; გამოკვებოს თევზი; უზრუნველყოს თევზის ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. 

9.პროგრამისმოცულობა დასავარაუდოხანგრძლივობა: 

მოცულობა:100 კრედიტი18  სასწავლო თვე; 

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 130 კრედიტისავარაუდო23  სასწავლო თვე; 

10.სტრუქტურა და მოდულები 

„ფერმერობა მეთევზეობაში“პროგრამა განსაზღვრავს მეოთხე საფეხურის პროფესიულ კვალიფიკაციას. პროგრამა მოიცავს შვიდ ზოგად 

მოდულს (ჯამში  45 კრედიტი), 13  საერთო პროფესიული სავალდებულო მოდულს (ჯამში  55 კრედიტი) და ხუთ არჩევითი კონცენტრაცია 

- ფერმერობა მეთევზეობაში(ჯამში  30 კრედიტი). 

2. საგანმანათლებლოდაწესებულებამჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეშეიმუშავა კონკრეტულად „ფერმერობა 

მეთევზეობაში“კონცენტრაციისპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამა. 

http://opizarivet.ge/


 სსიპ კოლეჯი „ოპიზარი“ 2019 წ 

 

ქ.ახალციხე რუსთაველის ქ. #111;     ტელ: 22 17 41;  ელ. ფოსტა: opizari2011@gmail.ge ;  ვებ გვერდი: http://opizarivet.ge/  

                                                                                                                                                                          
   60  

   

ჩარჩო დოკუმენტი შემუშავებულია „ინოვაციური პროფესიული განათლების დანერგვა საქართველოს მეთევზეობის ინდუსტრიაში“ პროექტის 

ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს“ მიერ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე 

კომპაქტის ფარგლებში. 

11. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით (ჩათვლა); 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი 

წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

       არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება: 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) 

სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

14. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამითგანსაზღვრულიმოდულებითგათვალისწინებულიკრედიტები. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია განსაზღვრულია სოფლის მეურნეობის 

სფეროში- ენიჭება პროფესიული კვალიფიკაცია „მეთევზეობაში“.  

12. მეოთხესაფეხურისპროგრამაში: „მოდულების, ქართულიენა A2 და ქართულიენა B1გავლასავალდებულოა 

მხოლოდიმპროფესიულისტუდენტებისთვის, რომლებმაცპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლისუფლებამოიპოვეს 

„პროფესიულიტესტირებისჩატარებისდებულებისდამტკიცებისთაობაზე“ საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრის 2013 წლის 27 

სექტემბრისბრძანება №152/ნბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლისმე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ ,აზერბაიჯანულ ან 

სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის 

პროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლებაიწყებაქართულიენისმოდულებით.“ 

13. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის სტუდენტის სატატუსმოპოვებულისსსმ პირები საგანმათლებლომოდულურ პროგრამებზე   დაიშვებიან მოდულის 

წინაწირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  #199 20/03/2017წ 

ბრაძანებით განხორციელებული ცვლილების სესაბამისად. 

http://opizarivet.ge/
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ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება  (დუალური) 

1.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: 

ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება 

2.სარეგისტრაციო ნომერი 09112-პ 

3.მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სასურსათო პროდუქტების 

წარმოებაში  

განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორში აღნიშნული კვალიფიკაციები 

შეესაბამება - ,,საკვები პროდუქტების გადამუშავება“- კოდი 0721, აღმწერი - „საკვები 

პროდუქტების გადამუშავება - შეისწავლის საკვები პროდუქტებისა და სასმელების 

გადამუშავებასა და შეფუთვას, ასევე საკვები პროდუქტების წარმოებისა და 

დისტრიბუციის დროს გამოყენებულ მოწყობილობებსა და პროცედურებს“. 

4.მიზანი 

შემუშავებული იქნას ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ისეთი სპეციალისტის მომზადება,რათა შრომის ბაზარი 

უზრუნველყოფილ იქნას  კონკურენტუნარიან კადრით სასურსათო პროდუქტების 

წარმოებისთვის. 

5.დაშვების წინაპირობა 

სრული ზოგადი განათლება 

6.დასაქმების შესაძლებლობები 

სასურსათო პროდუქტების წარმოებისშესაბამისი მიმართულების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისკურსდამთავრებულს 

შეუძლია დასაქმდეს ხორცის გადამმუშავებლად,საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორად 

სახელმწიფო ან კერძო კომპანიებში. 

ეროვნული კლასიფიკატორი ეკონომიკური საქმიანობის სახეები(2016წ.) სფერო განსაზღვრულია - სექცია C - დამამუშავებელი მრეწველობა: 

10 -კვების პროდუქტების წარმოება. 

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO): 8160 - საკვებისა და მსგავსი პროდუქტების დასამუშავებელი მანქანების ოპერატორები, 

7511 - ხორცის და მსგავსი საკვები პროდუქტების გადამმუშავებლები. 

7. სტრუქტურა და მოდულები 

http://opizarivet.ge/
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ,,სასურსათო პროდუქტების წარმოება“ მოიცავს  მეოთხე საფეხურის პროფესიულ 

კვალიფიკაციას სასურსათო პროდუქტების წარმოებაში კერძოდ  „ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება“;  

სასურსათო პროდუქტების წარმოებაში მეოთხე საფეხური სპროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად ,,ხორცისა და 

ხორცპროდუქტების წარმოების“ კონცენტრაციის/არჩევითი მიმართულების გავლის შემთხვევაში,პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს ჯამურად 85 კრედიტი,  

რომელთაგან 15 კრედიტი არის ზოგადი მოდულები,18 კრედიტი არის საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი მოდულები, 

52კრედიტი არის პროფესიული/დარგობრივი მოდულები. 

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

მოცულობა:   85 კრედიტი, 18  თვე 

არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  115 კრედიტი, 22 თვე 

 8 სწავლის შედეგები 

კონცენტრაცია/არჩევითი მიმართულება ,,ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება“  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 დაკვლის წინ მოამზადოს სასოფლო-სამეურნეო ცხოველი (მათ შორის ფრინველი); 

 უზრუნველყოსსასოფლო-სამეურნეო ცხოველის (მათ შორის ფრინველის) ტრანსპორტირება; 

 დაკლას სასოფლო-სამეურნეო ცხოველი (მათ შორის ფრინველი); 

 პირველადად დაამუშაოს ტან-ხორცი; 

 მოამზადოს ტან-ხორცი სარეალიზაციოდ; 

 მოამზადოს ტან-ხორცი გადასამუშავებლად; 

 დაამზადოს შაშხი;დაამზადოს ლორი;დაამზადოს ძეხვი. 

9 ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე საგანმანათლებლო დაწესებულებამშეიმუშავა პროფესიულია საგანმანათლებლო პროგრამა,  „ხორცისა 

და ხორცპროდუქტების წარმოება“;  

 

წინამდებარეპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისფარგლებშისავალდებულოპროფესიულიმოდულებითგათვალისწინებულისწავ

ლისშედეგების50%-ზემეტიმიიღწევარეალურსამუშაოგარემოში 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

http://opizarivet.ge/
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 კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით; 

ბ) არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებითგანათლებისდამეცნიერებისმინისტრის მიერ 

დადგენილიწესით; გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის  

გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის 

დასრულებამდე მოითხოვოსსწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით 

მოცემულია მოდულებში.  

პროგრამის მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას(მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 

მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომელიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთის მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ, სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 

შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა, შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

http://opizarivet.ge/
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 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

11. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები, რომელიც უნდა იყოს არანაკლებ 85 კრედიტი.პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების50%-ზე 

მეტი რეალურ სამუშაო გარემოში მიიღწევა, კვალიფიკაციის მინიჭების დამატებითი პირობაა კვალიფიკაციის გამოცდის ჩაბარება.  

12.მეოთხესაფეხურისპროგრამაში: „მოდულების, ქართულიენა A2 და ქართულიენა B1გავლასავალდებულოა 

მხოლოდიმპროფესიულისტუდენტებისთვის,რომლებმაცპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლისუფლებამოიპოვეს 

„პროფესიულიტესტირებისჩატარებისდებულებისდამტკიცებისთაობაზე“ საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრის 2013 

წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლისმე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, 

აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება 

იწყებ აქართული ენის მოდულებით.“ 

13.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

 შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის 

შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 

1.სახელწოდება: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 

2.სარეგისტრაციო ნომერი: 07201 

3.პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

მიხედვით:   მესამე 

4.მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:    სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

5.საკანონმდებლო ბაზა: 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის პროფესიული სტანდარტი 

6.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება 

7.კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესროგორც მსხვილ, 

საშუალო ისე მცირე საწარმოში, მოდის ატელიებში დარგის სპეციალისტად. 

8.პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს სამკერვალო ნაწარმის 

სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ტანსაცმლის კერვას. 

კერვისათვის საჭირო ესკიზის შექმნას, მასალების ხელსაწყოების საკერავი 

მანქანებისა და თბურ- დანამვითი მოწყობილობების შერჩევა/გამოყენებას, 

ტანსაცმლის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიურ დამუშავებას. პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, 

რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს ხარისხისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. 

სპეციალისტი აღჭურვილი იქნება პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.  

9. სწავლის შედეგები: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 სამუშაო ადგილის  ორგანიზება სხვადასხვა ტანსაცმლის ესკიზის შექმნა 

 ქალის კაბის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება 

 მამაკაცის პიჯაკის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება 

 ბავშვის ქურთუკის კონსტრუქსიულ/ტექნოლოგიური დამუშავება 

 

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა: 

http://opizarivet.ge/
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მოცულობა:   91   კრედიტი;  17 სასწავლო თვე;    

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის   106 კრედიტი;  20  სასწავლო თვე 

11.პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება  

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის 

შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე. 

5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.  

12.პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

პროფესიულ კვალიფიკაციას ანიჭებს საზოგადოებრივი კოლეჯ „ოპიზარის“ დირექტორი საკვალიფიკაციო კომისიის რეკომენდაციით. 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით 

გათვალისწინებული კრედიტები.  

მესამე საფეხურის პროგრამებში: „მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.“ 

13.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

 შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის 

შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

http://opizarivet.ge/
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თმის სტილისტი 

1.სახელწოდება: თმის სტილისტი 

2.სარეგისტრაციო ნომერი: 10106-პ 

3.პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

მიხედვით:    მესამე 

4.მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:     თმის სტილისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

საკანონმდებლო ბაზა: 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 თმის სტილისტის პროფესიული სტანდარტი 

5.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:საბაზო განათლება 

6.კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდესსილამაზის 

სალონებსა და ცენტრებში, ტელე და კინო სტუდიებში,   თეატრებში,  დაბადების 

დღისა და საქორწილო სალონებში და ყველგან,  სადაც ხორციელდება თმის 

მოვლის პროცედურები. 

7.პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიცირებული თმის სტილისტი, რომელიც  

შეძლებს საპარიკმახერო სფეროში დამოუკიდებლად მომსახურებას.  

 8.სწავლის შედეგები 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვით მამაკაცის თმის შეჭრა, 

 ქალის თმის შეჭრა,  

 თმის დავარცხნა, 

 თმის შეღებვა, მელირება, გაღიავება,   

 თმის მოვლასა და იერ-სახის შეცვლასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მანიპულაციების ჩატარება. 

პროგრამისმოცულობა და ხანგრძლივობა 

 მოცულობა:    72 კრედიტი 

http://opizarivet.ge/
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 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  13    სასწავლო თვე 

არაქართულენოვანიენოვანი  სტუდენტებისათვის 87 კრედიტი 

სავარაუდო ხანგრძლივობა:  16   სასწავლო თვე 

9.პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება  

შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის 

შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე. 

შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.  

მესამე საფეხურის პროგრამებში: „მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების 

გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.“ 

10.პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულების პრეროგატივას. პროფესიული 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველაზოგადი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით 

გათვალისწინებული კრედიტები. 

11. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

სტუდენტის სატატუსმოპოვებული სსსმ პირები საგანმათლებლო მოდულურ პროგრამებზე   დაიშვებიან მოდულის 

წინაწირობის/წინაპირობების    დაძლევის გარეშე  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  #199 

20/03/2017წ ბრაძანებით განხორციელებული ცვლილების სესაბამისად. 

http://opizarivet.ge/
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მეფუტკრე   (დუალური) 

1.სახელწოდება:    მეფუტკრე 

2.ჩარჩო დოკუმენტის  სარეგისტრაციო ნომერი:        08101-პ 

3.პროგრამის  შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები: საქართველოს კანონი 

პროფესიული განათლების შესახებ; ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო; 

მეფუტკრის პროფესიული სტანდარტი; მეფუტკრის პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი. 

4.პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს პროფესიონალ მეფუტკრეთა მომზადება, 

რომლებიც დააკმაყოფილებენ დარგში მზარდ მოთხოვნებს. მეფუტკრეობის 

დარგთან დაკავშირებული უნარების გარდა, სტუდენტები შეიძენენ ფართოდ 

გამოყენებად, ზოგად/ტრანსფერულ უნარებს. ისინი აღჭურვილნი იქნებიან 

ცვალებადი შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტირების უნარ-ჩვევებით. ასევე 

არჩევითი მოდულების ბლოკი სტუდენტებს საშუალებას მისცემს ცოდნა გაიღმავონ 

პროფესიაში ან მომიჯნავე სფეროში, ან შეიძინონ დამატებითი ტრანსფერული 

უნარები. პროგრამის მოდულური სტრუქტურა ხელს შეუწყობს როგორც ქვეყნის 

შიგნით სტუდენტთა მობილობას, ისესტუდენტთა საერთაშორისო მობილობას. 

5. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს საფუტკრე 

მეურნეობებში ან შესაბამისი პროფილის გადამამუშავებელ საწარმოში, ასევე 

შეუძლია საკუთარი ბიზნესის წამოწყება და თვითდასაქმება. 

6. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: მეფუტკრის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

7. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 

პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:  მესამე 

სწავლის შედეგები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: საფუტკრე მეურნეობის მოწყობა, მეფუტკრეობისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

შექმნა, ფუტკრის მოვლა-პატრონობა, მეფუტკრეობის პროდუქტების წარმოება, ვეტერინარულ-სანიტარიული და სანიტარიულ-

ჰიგიენური, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, საფუტკრე მეურნეობის ტექნოლოგიური და პირადი პროფესიული 

განვითარებისათვის მუდმივი ზრუნვა 

http://opizarivet.ge/
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8პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

8. პროგრამის მოცულობა  და სავარაუდო ხანგრძლივობა:   72   კრედიტი;  18 სასწავლო თვე;    

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის   87 კრედიტი;  22 სასწავლო თვე 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

წინამდებარე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების 50%-ზე მეტი მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში  

10.პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება: 

სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პროფესიულ სტუდენტს კრედიტი მიენიჭება მიღწეული სწავლის შედეგის დადასტურებისას. 
სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებშიც: 
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით (ჩათვლა); 
ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება  განათლების და მეცნიერების მინისტროს მიერ  

დადგენილი წესით; 

 გ)  სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

   არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა მოხდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის  შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში.  
რეალურ საწარმოში მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურებისათვის მტკიცებულებს წარმოადგენს პროფესიული სტუდენტის მიერ 

წარმოებული დღიური, რომელსაც საკუთარი ხელმოწერით ადასტურებს საწარმოში სწავლებაზე პასუხისმგებელი პირი და აფასებს 

სტუდენტის მიერ სწავლის შედეგების მიღწევას.   
11.პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

http://opizarivet.ge/
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პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება  წარმოადგენს სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ოპიზარის პრეროგატივას.   პროფესიული 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა, უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

     კვალიფიკაციის მინიჭების პირობაა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება.   

12. მესამე საფეხურის პროგრამებში: „მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების 

გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით.“ 

13.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურებისას, ხოლო კვალიფიკაცია ენიჭება მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

http://opizarivet.ge/
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ვებტექნოლოგიები  

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტის სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის 

საფუძველზეც  შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამა  - 

ვებტექნოლოგიები / Web Technology 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის 

საფუძველზეც შექმნილია პროგრამა 06114-ს 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციაქართულ და ინგლისურ ენაზე - 

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ვებტექნოლოგიებში/SecondaryVocational Qualification in Web 

Technology  

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო 

კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ 

სფეროს - „მონაცემთა ბაზებისა და ქსელების დიზაინი და 

ადმინისტრირება“, კოდი 0612, აღმწერი - „შეისწავლის პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციების დიზაინს, ფუნქციონირებასა და 

ინტეგრაციას. მოიცავს კომპიუტერულ მედია აპლიკაციებსაც” 

4.  მიზანი:  

პროგრამის მიზანია ვებტექნოლოგიების სფეროსთვის უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, რომლებიც შეძლებენ 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნან ვებგვერდისთვის ვებინტერფეისის როგორც დიზაინი, ასვე - დეველოპინგი (front_ის 

მხარე). 

5. დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

 6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

ვებტექნოლოგიებში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ვებდეველოპერად, ვებგვერდის 

მხარდამჭერ სპეციალისტად ან ვებდიზაინერად. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 62,62.0, 62.01. 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3514 
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7. სტრუქტურა და მოდულები 

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის პროგრამა „ვებტექნოლოგიები“ მოიცავს 6 ზოგად მოდულს - ჯამური 17 კრედიტის მოცულობით, 

9 პროფესიულ მოდულს - ჯამური 46 კრედიტის მოცულობით.  ერთი არჩევითი მოდული  2 კრედიტის მოცულობით.  

ვებტექნოლოგიებში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 65 კრედიტი, ხოლო 

არაქართულენოვანი პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულმა სტუდენტმა   95 კრედიტი. 

„ვებტექნოლოგიიის“ “ პროგრამაში: „მოდულების, ქართულიენა A2 და ქართულიენა B1გავლასავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების 

ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის 

ბრძანება№152/ნბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლისმე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან 

სომხურენაზე ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული 

ენის მოდულებით.“ 

პროგრამისმოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

 მოცულობა  :   ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის     65 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა, 12  თვე 

 მოცულობა არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  95  კრედიტი,  

 სავარაუდო ხანგრძლივობა 17  თვე 

8.მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

1. შექმნას ვებგვერდისმაკეტი და მოარგოს სხვადასხვა მოწყობილობას 

2. გააფორმოს ვებგვერდისფონი, შრიფტი და  ელემენტები სტილების საშუალებით 

3. გადაწყვიტოს მარტივი ამოცანა JavaScript ენის ძირითადი ელემენტებისა  და კონსტრუქციების  გამოყენებით 

4. მოახდინოს JavaScript-ის ბიბლიოთეკების ინტეგრაცია ვებგვერდთან 

5. დააინსტალიროს გვერდის მართვის სისტემები (CMS) და ააწყოს ვებგვერდის დიზაინი 

6. შეიმუშავოს გვერდისინტერაქტივი და ეფექტები 

7. მოახდინოს გვერდის მარკირება  Bootstrap-ის სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების საშუალებით 

8. შეიმუშაოს გვერდისინტერაქტივი და ეფექტები Angular-ის საშუალებით 

9. მოამზადოს ვებინტერფეისის გრაფიკული  დიზაინი 

http://opizarivet.ge/
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10. დაამუშაოს ვექტორულიგამოსახულება 

11. შექმნას ვებგვერდის  მულტიმედიური კონტენტი 

9.ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

სსიპ საზოგადოებრივმა კოლეჯმა „ოპიზარი“ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა 

„ვებტექნოლოგიები“, რომელიც ითვალისწინებს   არჩევითი სტატუსის მოდულებს ამავე პროგრამის მოდულების კრედიტთა მოცულობის 

არა უმეტეს 20 %-ისა  (2  კრედიტი). 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების 

ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა 
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 სსიპ კოლეჯი „ოპიზარი“ 2019 წ 

 

ქ.ახალციხე რუსთაველის ქ. #111;     ტელ: 22 17 41;  ელ. ფოსტა: opizari2011@gmail.ge ;  ვებ გვერდი: http://opizarivet.ge/  

                                                                                                                                                                          
   75  

   

შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში „ვებტექნოლოგიები“ 

განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

 

12.  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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ვეტერინარია  

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის 

სახელწოდება,  ქართულ და ინგლისურ ენაზე ,  რომლის საფუძველზეც 

შედგენილია საგანმანათლებლო პროგრამა ვეტერინარია / Veterinary 

2. ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის საფუძველზეც 

შექმნილია პროგრამა -  09111-პ 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე  

ა) ასოცირებული ხარისხი ვეტერინარიაში/Associate Degree in Veterinary 

(ამოქმედდეს 2020 წლის 29 თებერვლიდან) 

ბ) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ვეტერინარიაში/Fifth 

Level Vocational Qualification in Veterinary (მოქმედების ვადა 2020 წლის 29 

თებერვალი1).   

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის 

ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - „ვეტერინარია“, კოდი 

0841. აღმწერი - „შეისწავლის ცხოველების დაზიანებებისა და დაავადებების 

პრევენციას, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას, ასევე მათ ზოგად მოვლას. მოიცავს ვეტერინარულ კლინიკაში ავადმყოფი, დაშავებული და 

დაუძლურებული ცხოველების მკურნალობას. ასევე მოიცავს ვეტერინარის ასისტენტის პროგრამასაც.“. 

4. მიზანი პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური ვეტერინარი ტექნიკოსის 

მომზადება, რომელიც, უფლებამოსილების ფარგლებში, შეძლებს ცხოველთა მკურნალობას, მათ დაავადებებსა და დაზიანებებზე 

რეაგირებას, საზოგადოებისა და პიროვნებებისთვის რჩევების მიცემას, ოპერაციის შემდგომ ცხოველთა მდგომარეობის მონიტორინგს, 

ამბულატორიულ მკურნალობას, ცხოველთა ხელოვნურად განაყოფიერების მიზნით ტექნიკური დავალებების შესრულებას, 

ვეტერინარისთვის ცხოველთა ჯანმრთელობის პრობლემების დიაგნოსტირებისას რადიოგრაფების, ნიმუშებისა და სხვა 

ლაბორატორიული ტესტების შეგროვებაში დახმარებას, ვეტერინარი ქირურგის ასისტირებას, დაკვლის წინა და დაკვლის შემდგომ 

პროცესებში მონაწილეობას და სხვ. 

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

ვეტერინარიაში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ვეტერინარულ კლინიკაში, ფერმერულ მეურნეობაში, ვეტერინარულ 

აფთიაქში, ზოოპარკში, ზოომაღაზიაში, ცხოველთა თავშესაფარში, ვეტერინარულ ლაბორატორიაში, საკონსულტაციო ცენტრებში, 
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ვივარიუმში, ცხოველთა სასაკლაოზე, ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოებში, ვეტერინარული პრეპარატების, ხელოვნური დათესვლის 

საწარმოებში, ცხოველური ნედლეულის გადამამუშავებელ საწარმოებში. ასევე შესაძლოა იყოს თვითადასაქმებული.  

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 75.00.0 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3240 

7. სტრუქტურა და მოდულები  

პროგრამა ითვალისწინებს 5 ზოგად მოდულს, ჯამური 16 კრედიტის მოცულობით; 18 პროფესიულ მოდულს, ჯამური 64 კრედიტის 

მოცულობით და 8 კლინიკური სწავლების მოდულს ჯამური 40 კრედიტის მოცულობით. 

ვეტერინარიაში კვალიფიკაციის მისანიჭებლად ქართულენოვანმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 120 კრედიტი, ხოლო 

არაქართულენოვანი პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულმა სტუდენტმა    150 კრედიტი. 

„ვეტერინარიის“ პროგრამაში: „მოდულების, ქართულიენა A2 და ქართულიენა B1გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის,რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლისუფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების 

ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის 

ბრძანება№152/ნბრძანებითდამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლისმე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

რუსულ,აზერბაიჯანულანსომხურენაზეტესტირებისგზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.“ 

პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

მოცულობა:   120 კრედიტი, 22 თვე 

არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  150 კრედიტი, 27 თვე 

8. სწავლის შედეგები კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. უმკურნალოს ცხოველებს ვეტერინარის დანიშნულების მიხედვით 

2. კომპეტენციის ფარგლებში გასცეს რეკომენდაციები/რჩევები ცხოველთა დაავადებებსა და დაზიანებებზე 

3. უზრუნველყოს პირველადი ვეტერინარული დახმარება ცხოველის, მათ შორის შინაური ცხოველის მსუბუქი დაზიანებისა და 

გადაუდებელი შემთხვევების დროს 

4. განახორციელოს ვეტერინარი ქირურგის ასისტირება 

5. ცხოველთა ხელოვნურად განაყოფიერების მიზნით, შეასრულოს ტექნიკური დავალებები 

6. აიღოს ლაბორატორიული სინჯები, მოაგროვოს და ჩაატაროს ექსპრესტესტები 

7. ვეტერინარს გაუწიოს ასისტირება ცხოველთა ჯანმრთელობის პრობლემების დადგენისას და რუტინულ სტომატოლოგიურ 

პროცედურებში 

8. განახორციელოს ცხოველთა საკვებისა და კვების პროცესის მონიტორინგი 
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9. აღრიცხოს და ჩამოწეროს მედიკამენტები, ქიმიკატები და სხვა ფარმაცევტული მასალები 

10. მიიღოს მონაწილეობა ცხოველთა ზოგად პროფილაქტიკურ, საკარანტინე-შემზღუდველ, გეგმიურ და იძულებით ეპიზოოტიის 

საწინააღმდეგო (ვაქცინაცია, დეზინფექცია, დერატიზაცია, დეზინსექცია, დეგაზაცია, დეზოდორაცია, დეზაკარიზაცია) ღონისძიებებში 

11.  განახორციელოს ცხოველთა დაკვლისწინა და დაკვლის პროცესის მონიტორინგი 

12. ვეტერინარის ზედამხედველობით განახორციელოს ცხოველთა დაკვლის შემდგომი შემოწმება. 

9. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება სსიპ საზოგადოებრივმა კოლეჯმა 

„ოპიზარი“ ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შეიმუშავა საგანმანათლებლო პროგრამა „ვეტერინარია“ (120 კრედიტი). 

საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კლინიკური სწავლება უზრუნველყოფილია  შესაბამის ორგანიზაციასთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე. მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს მშობლიური/საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელების ენის კომპეტენციის შეფასების მიდგომებს. 

შემუშავებული საგანმანათლებლო პროგრამა, კლინიკური სწავლების მოდულების გარდა, ასევე ითვალისწინებს დამატებით სხვა 

მოდულების საწარმოო პირობებში სწავლებასაც. 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პირს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს 

სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის 

განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 

მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის 

აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის 

http://opizarivet.ge/
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განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს 

ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების 

ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, 

ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად.შესაბამისად. 

11.კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა, უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის           

„ვეტერინარია“განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები, და  ჩააბაროს  საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

12. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების 

სწავლებისათვის 

 შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების 

დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის 

შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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ვეტერინარია (V საფეხური) 

1. ვეტერინარია  V საფეხური 

2. სარეგისტრაციო ნომერი  -  პ 09111 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

ვეტერინარიაში 

განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის მიხედვით აღნიშნული 

კვალიფიკაცია განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - „ვეტერინარია“ (კოდი 0841), 

აღმწერი- „შეისწავლისცხოველებისდაზიანებებისადადაავადებებისპრევენციას, 

დიაგნოსტიკასადამკურნალობას, ასევემათზოგადმოვლას. მოიცავს 

ვეტერინარულკლინიკაშიავადმყოფი, 

დაშავებულიდადაუძლურებულიცხოველებისმკურნალობას. 

ასევემოიცავსვეტერინარისასისტენტისპროგრამასაც.“. 

4. მიზანი 

პროგრამის მიზანია უზრუნველყოს შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, 

კვალიფიციური ვეტერინარი ტექნიკოსის მომზადება, რომელიც, 

უფლებამოსილების ფარგლებში,შეძლებს ცხოველთამკურნალობას, 

მათდაავადებებსადადაზიანებებზე 

რეაგირებას,საზოგადოებისადაპიროვნებებისთვისრჩევებისმიცემას,ოპერაციისშემდგომცხოველთამდგომარეობისმონიტორინგს, ამბულატორიულ 

მკურნალობას, ცხოველთახელოვნურადგანაყოფიერების 

მიზნითტექნიკურიდავალებებისშესრულებას,ვეტერინარისთვისცხოველთაჯანმრთელობისპრობლემებისდიაგნოსტირებისასრადიოგრაფების, 

ნიმუშებისადასხვალაბორატორიულიტესტებისშეგროვებაშიდახმარებას, ვეტერინარი ქირურგის ასისტირებას, დაკვლის წინა და დაკვლის 

შემდგომ პროცესებში მონაწილეობას და სხვ. 

5. დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება 

 

6. დასაქმების შესაძლებლობები 

 

ვეტერინარიაში მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა დასაქმდეს ვეტერინარულ კლინიკაში, ფერმერულ 

მეურნეობაში, ვეტერინარულ აფთიაქში, ზოოპარკში, და ლექსიკა - ზოომაღაზიაში, ცხოველთა თავშესაფარში, ვეტერინარულ ლაბორატორიაში, 

საკონსულტაციო ცენტრებში, ვივარიუმში, ცხოველთა სასაკლაოზე, ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოებში, ვეტერინარული პრეპარატების, 

ხელოვნური დათესვლის საწარმოებში, ცხოველური ნედლეულის გადამამუშავებელ საწარმოებში. ასევე შესაძლოა იყოს თვითადასაქმებული.  

http://opizarivet.ge/
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დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის - ISCO-08–ს მიხედვით დასაქმების სფეროები (3240) 

- დამხმარე პერსონალი/სპეციალისტი ვეტერინარიაში 

- ვეტერინარ-ტექნიკოსი 

- ექთან-ვეტერინარი 

- ვეტერინარის ასისტენტი 

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი ეკონომიკური საქმიანობის სახეები (2016 წ.) - სექცია M პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური 

საქმიანობები, განყოფილება 75 - ვეტერინარული საქმიანობები 

7. სტრუქტურა და მოდულები  

ვეტერინარიის ჩარჩო დოკუმენტი მოიცავს 120 კრედიტის რაოდენობის შემდეგი სახის მოდულებს: 

 ზოგადი მოდულები  ჯამურად 16 კრედიტი 

 დარგობრივი საბაზისო მოდულები ჯამურად 42 კრედიტი 

 პროფესიული/დარგობრივი მოდულები ჯამურად 22 კრედიტი 

 კლინიკური სწავლების მოდულები ჯამურად 40 კრედიტი 

 
პროგრამის მოცულობა და სავარაუდო ხანგრძლივობა: 

მოცულობა:   120 კრედიტი, 22 თვე 

არაქართულენოვან სტუდენტებისათვის  150 კრედიტი, 27 თვე 

8. სწავლის შედეგები  

 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 

 ვეტერინარის დანიშნულების მიხედვით უმკურნალოს ცხოველებს; 

 კომპეტენციის ფარგლებში გასცეს რეკომენდაციები/რჩევები ცხოველთა დაავადებებსა და დაზიანებებზე; 

 უზრუნველყოს პირველადი ვეტერინარული დახმარება ცხოველის, მათ შორის შინაური ცხოველის მსუბუქი დაზიანებისა და გადაუდებელი 

შემთხვევების დროს; 

 განახორციელოს ვეტერინარი ქირურგის ასისტირება; 

 ცხოველთა ხელოვნურად განაყოფიერების მიზნით, შეასრულოს ტექნიკური დავალებები; 

 აიღოს ლაბორატორიული სინჯები, მოაგროვოს და ჩაატაროს ექსპრესტესტები; 

 გაუწიოს ვეტერინარს ასისტირება ცხოველთა ჯანმრთელობის პრობლემების დადგენისას და რუტინულ სტომატოლოგიურ პროცედურებში; 

 განახორციელოს ცხოველთა საკვებისა და კვების პროცესის მონიტორინგი; 

 აღრიცხოს და ჩამოწეროს მედიკამენტები, ქიმიკატები და სხვა ფარმაცევტული მასალები; 

http://opizarivet.ge/
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 მიიღოს მონაწილეობა ცხოველთა ზოგად პროფილაქტიკურ, საკარანტინე-შემზღუდველ, გეგმიურ და იძულებით ეპიზოოტიის საწინააღმდეგო 

(ვაქცინაცია, დეზინფექცია, დერატიზაცია, დეზინსექცია, დეგაზაცია, დეზოდორაცია, დეზაკარიზაცია) ღონისძიებებში; 

  განახორციელოს ცხოველთა დაკვლისწინა და დაკვლის პროცესის მონიტორინგი; 

 ვეტერინარის ზედამხედველობით განახორციელოს ცხოველთა დაკვლის შემდგომი შემოწმება. 

 

1. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე საგანმანათლებლო დაწესებულებამშეიმუშავა 120 კრედიტის მოცულობის მეხუთე საფეხურის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამა.  

პროფესიული პროგრამით განსაზღვრული კლინიკური  სწავლება უზრუნველყოფილია შესაბამის ორგანიზაციასთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებები. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს მშობლიური/საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ენის 

კომპეტენციის შეფასების მიდგომებს. 

9. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

           სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) 

სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას 

(მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის 

უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული 

გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან 

http://opizarivet.ge/
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ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, 

კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა, შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროისლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიულილექსიკისგამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლადდა თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, 

ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელისიტყვებისსწორადგამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენინიშნების (წერტილი,  კითხვისადაძახილისნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიულილექსიკისსათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად,გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

10. პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული 

მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

12.მეხუთე საფეხურისპროგრამაში: „მოდულების, ქართულიენა A2 და ქართულიენა B1გავლასავალდებულოა 

მხოლოდიმპროფესიულისტუდენტებისთვის,რომლებმაცპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლისუფლებამოიპოვეს 

„პროფესიულიტესტირებისჩატარებისდებულებისდამტკიცებისთაობაზე“ საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრის 2013 წლის 27 

სექტემბრისბრძანება№152/ნბრძანებითდამტკიცებულიდებულებისმე-4 მუხლისმე-2 

პუნქტითგათვალისწინებულრუსულ,აზერბაიჯანულანსომხურენაზეტესტირებისგზით. აღნიშნული პირებისათვის 

პროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლებაიწყებაქართულიენისმოდულებით.“ 

13.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის 

 შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის 

უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 

პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 
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მცენარეების დამამზადებელი (სამკურნალო, არომატული)  
1. ზოგადი ნაწილი 

1.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სამართლებრივი საფუძვლები 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  ეფუძნება: 

”პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონს (2010); 

 ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს (დანართი 2-  პროფესიულ კვალიფიკაციათა ჩარჩო  

და  დანართი 4 - მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვე-

დარგების/სპეცილობებისა და პროფესიულ სპეციალიზაცათა ჩამონათვალი); 

შესაბამის პროფესიულ სტანდარტს მცენარეების დამამზადებელი (სამკურნალო, 

არომატული)პროფესიულ სტანდარტს; 

განათლებისა და მეცნიერების მისისტრის 121/ნ.(10.12.2010)-ე ბრძანებას   ”პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის” შესახებ; 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემუშავებულ  შიდა  მარეგულირებელ 

დოკუმენტებს : 

“სწავლის პროცესის მარეგულირებელი წესი“  

1.2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

მცენარეების დამამზადებელი (სამკურნალო, არომატული)                                       

1.3. პროფესიული სპეციალიზაცია 

მცენარეების დამამზადებელი  (სამკურნალო, არომატული)  010158                                   

  1.4. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

მცენარეების დამამზადებელის (სამკურნალო, არომატული) მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.                                   

 1.5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებში 

60 კრედიტი (1500სთ); თეორიულ კურს ეთმობა 50% ,30 კრედიტი (750 სთ); სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას 50%, 30 კრედიტი (750 სთ). 1 კრედიტი 

ტოლია 25 საათია. 

1.6. სწავლების ხანგრძლივობა 

პროგრამისხანგრძლიობაა(41კვირა),თეორიული სწავლებისა და სასწავლო პრაქტიკის ხანგრძლივობაა 

-32 კვირა,საწარმოო პრაქტიკის-9 კვირა. (მათ შორის თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობე- 

ბის შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის საჭირო დრო). 

2. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 
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2.1. მინიმალური განათლება 

 საბაზო განათლება .  

2.2. მინიმალური ასაკი 

2.3. კვალიფიკაცია 

2.4. შიდა შესარჩევი კონკურსის წესი და პირობები 

2.5. ქართული ენის ფლობის დონე პროგრამის გავლის მსურველთათვის, ვისთვისაც ქართული ენა არ არის მშობლიური 

 ქართული ენის ცოდნა  ზოგადი განათლების საბაზო   დონეზე, რომელიც აუცილებელია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასაძლევად.    

 2.6. უცხოენოვან პროგრამებზე იმ უცხოური ენის ფლობის დონე, რომელზეც მიმდინარეობს სწავლება 

3.დასაქმებისა და შემდგომი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები  

აღნიშნული  საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება: 

დასქმდეს შრომით ბაზარზე მინიჭებული მცენარეების დამამზადებელის (სამკურნალო არომატული)   მესამე  საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაციის შესაბამისად; შეუძლია იმუშაოს სხვადასხვა სახის აგროფირმებში; წამალთმცოდნეობის სხვა დასხვა სფეროს სამეცნიერო-კვლევით 

დაწესებულებებში, აგრეთვე შესაბამის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და დაწესებულებებში.  

განაგრძოს სწავლა პროფესიული კვალიფიკაციის გასაახლებლად და ასამაღლებლად სწავლის მეშვეობით. 

4. პროფესიული პროგრამის  მიზნები: 

მცენარეების დამამზადებელი (სამკურნალო არომატული)  მესამე      საფეხურის პროგრამის მიზანია, მოამზადოს  მცენარეების 

დამამზადებელი(სამკურნალო, არომატული), რომელსაც ექნება ამ სფეროს საფუძვლების ცოდნა და   გააცნობიერებს  მარტივ და რთულ ამოცანების  

გადასაჭრელად აუცილებელ ნაბიჯებს . კერძოდ, ეცოდინება სამკურნალო მცენარეების მოვლა-მოყვანა, შეგროვება და გადამუშავების 

ტექნოლოგიები სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით. ამ პროფესიის შესასწავლად უნდა შეასრულოს განსაზღვრული დავალებები, შეისწავლოს 

ძირითადი მეთოდები მათი მოვლისა და მოყვანის , შესაბამისი ინსტრუმენტების, მასალების გამოყენებითა და   უსაფრთხოების წესების დაცვით. 

ამ პროგრამის გავლის შემდეგ  კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს სააფთიაქო ქსელში, ფერმერულ მეურნეობაში, ააწყოს საკუთარი ბიზნესი 

, ითანამშრომლოს ფიტოაფთიაქების ქსელთან. საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისას კურსდამთავრებულები ფლობენ შემდეგ 

კომპეტენციებს: 

  ძირითადი კომპეტენციები: 

კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის 

სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 

პრობლემის გადაჭრის 

ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

ფიზიკური ამტანობა 
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სიფრთხილე 

პასუხისმგებლობა 

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები: 

ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების 

სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა) 

დეფექტების გამოვლენის 

აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის  

სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების 

შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების 

   სტუდენტებს ასევე გამოუმუშავდებათ კრიტიკული, ანალიტიკური და რაოდენობრივი  აზროვნების უნარები. ისინი შეძლებენ საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას . 
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მზარეული  

1. ზოგადი ნაწილი 

1.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სამართლებრივი საფუძვლები 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  ეფუძნება: 

”პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონს (2010); 

 ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს (დანართი 2-  პროფესიულ კვალიფიკაციათა 

ჩარჩო  და  დანართი 4 - მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვე-

დარგების/სპეცილობებისა და პროფესიულ სპეციალიზაცათა ჩამონათვალი); 

შესაბამის პროფესიულ სტანდარტს  მზარეულის პროფესიულ სტანდარტს ; 

განათლებისა და მეცნიერების მისისტრის 121/ნ.(10.12.2010)-ე ბრძანებას 

”პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების 

წესის” შესახებ; 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემუშავებულ  შიდა 

დოკუმენტებს:“სწავლის პროცესის 

       მარეგულირებელი წესი“  

1.2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

     მზარეული 

1.3. პროფესიული სპეციალიზაცია 

       მზარეული (010463) 

1.4. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

         მზარეულის მეორე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

1.5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებში 

         45 კრედიტი (1125სთ); თეორიულ კურს ეთმობა 40% ,18 კრედიტი (450სთ); სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას 60%,27 კრედიტი (675 სთ). 

1კრედიტი ტოლია 25 საათის. 

1.6. სწავლების ხანგრძლივობა 

პროგრამისხანგრძლიობაა(32კვირა),თეორიული სწავლებისა და სასწავლო პრაქტიკის ხანგრძლივობაა 

-25კვირა,საწარმოო პრაქტიკის-7 კვირა. (მათ შორის თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობე- 

ბის შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის საჭირო დრო). 
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2. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

2.1. მინიმალური განათლება 

  საბაზო განათლება. 

.2. მინიმალური ასაკი 

2.3. კვალიფიკაცია 

2.4. შიდა შესარჩევი კონკურსის წესი და პირობები 

2.5. ქართული ენის ფლობის დონე პროგრამის გავლის მსურველთათვის, ვისთვისაც ქართული ენა არ არის მშობლიური 

ქართული ენის ცოდნა  ზოგადი განათლების საბაზო დონეზე, რომელიც აუცილებელია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასაძლევად.   

 2.6. უცხოენოვან პროგრამებზე იმ უცხოური ენის ფლობის დონე, რომელზეც მიმდინარეობს სწავლება 

3.დასაქმებისა და შემდგომი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები  

                 აღნიშნული  საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება: 

 დასქმდეს შრომით ბაზარზე მინიჭებული მზარეულის მეორე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის შესაბამისად:კერძოდ 

რესტორნებში,კაფეებში, ბარებში, სწრფი კვების ობიექტებში, სასაუზმეებში, სასტუმროებში,დასასვენებელ სახლებში, გასართობ 

კომპლექსებში და სხვა სადაც არის კვებითი მომსახურება. 

 განაგრძოს სწავლა უფრო მაღალი ,მე-3 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მისაღებად თუ აკმაყოფილებს საგანმანათლებლო 

დონის მისაღებ მოთხოვნებს; 

 განაგრძოს სწავლა პროფესიული კვალიფიკაციის გასაახლებლად და ასამაღლებლად სწავლის მეშვეობით. 

4. პროფესიული პროგრამის  მიზნები 

      პროგრამის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს მზარეულის II საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის 

 შესაბამისი ცოდნა და უნარები, რათა პროგრამის დასრულების შემდეგ შეძლოს შევიდეს შრომის ბაზარზე. 

 პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტებს ცოდნითა და გაცნობიერებით, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს მიღე- 

ბული ცოდნა სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებში მუშაობისას. შეძლოს ადგილობრივი და უცხოური საკვები პროდუქტების სწორი შერჩევა, ხარისხის 

შეფასება, დამუშავება, შენახვა. მათი გამოყენებით ქართული სამზარე- 

ულოს სხვადასხვა ტიპის კერძების მომზადება, მსოფლიო სამზარეულოს მარტივი კერძების მომზადება. მათი 

 ნორმირება, გაფორმება, წარდგენა. ასევე კერძების კვებითი ღირებულებისა და თვითღირებულების გაანგარიშება. მუშაობისას უსაფრთხოებისა და 

სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვა. 

    პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს შეეძლებათ: 

http://opizarivet.ge/
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–სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებზე სამუშაო არეალის მომზადება სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებისა და 

უსაფრთხოების წესების დაცვით. 

–საჭირო სამუშაო იარაღებისა და მანქანა–დანადგარების შერჩევა, უსაფრთხო გამოყენება, მოვლა–დეზინფექცია. 

–საკვები პროდუქტების მიღება–შენახვა–გადამუშავება, ხარისხის შეფასება, სურსათის უვნებლობის უზრუნველ 

ყოფა. მათი კვებითი ღირებულებისა და ხარჯის ნორმების გაანგარიშება. 

–ქართული სამზარეულოს კერძების მომზადებას რეგიონული თავისებურებების გათვალისწინებით. მსოფლიო სამზარულოს ზოგიერთი მარტივი 

კერძის მომზადებას რეცეპტურისა და ტექნოლოგიური ბარათის გამოყენებით. 

 კერძების ტესტირება–დაგემოვნებას მომზადების პროცესში, კალკულაციას. 

–ცომის სახეების გარჩევა და მათი მომზადების ტექნოლოგია, მარტივი დესერტების მომზადება. 

–მენიუს სახეები, სტრუქტურა. 

         სტუდენტებს ასევე გამოუმუშავდებათ კრიტიკული, ანალიტიკური და რაოდენობრივი ანალიზის უნარები. 

 ისინი შეძლებენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას პროფესიული საქმიანობის 

 სრულყოფის საქმეში. 

კურსდამთავრებული შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭების შემდეგ შესაძლებელია დასაქმდეს სხვადასხვა  

ტიპის კვების ობიექტებში, როგორიცაა: რესტორნები, კაფეები, ბარები, სწრაფი კვების ობიექტები,  

სასაუზმეები, ბუნგალოები; დიდი, საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროები , დასასვენებელი სახლები,  

საკურორტო კომპლექსები, გასართობი კომპლექსები, კლუბები, კაზინოები;  დიდი სუპერმარკეტები და სხვა 

 ობიექტები, სადაც არის კვებითი მომსახურება.   

       ძირითადი კომპეტენციები:კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის 

 სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 

 პრობლემის გადაჭრის 

 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები: 

 ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების 

 სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა) 

 დეფექტების გამოვლინების და მათი აღმოფხვრის გზების 

 შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების 
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სარესტორნო საქმის მწარმოებელი  
1. ზოგადი ნაწილი 

1.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სამართლებრივი საფუძვლები 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  ეფუძნება: 

”პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონს (2010); 

 ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს (დანართი 2-  პროფესიულ კვალიფიკაციათა ჩარჩო  

და  დანართი 4 - მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვე-

დარგების/სპეცილობებისა და პროფესიულ სპეციალიზაცათა ჩამონათვალი); 

შესაბამის პროფესიულ სტანდარტს -სარესტორნო საქმის მწარმოებელის პროფესიულ 

სტანდარტს; 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 121/ნ,2010 წლის 10 დეკემბრის  ბრძანებას 

”პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის” 

შესახებ; 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემუშავებულ  შიდა  მარეგულირებელ 

დოკუმენტებს  

დოკუმენტებს:“სწავლის პროცესის  მარეგულირებელი წესი“  

1.2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

სარესტორნო საქმის მწარმოებელი; 

1.3. პროფესიული სპეციალიზაცია 

სარესტორნო საქმის მწარმოებელი (020554); 

1.4. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

 მესამე  საფეხურის  სარესტორნო საქმის მწარმოებლის  პროფესიული კვალიფიკაცია; 

1.5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებში 

         45 კრედიტი (1125სთ); თეორიულ კურს ეთმობა 40% ,18 კრედიტი (450სთ); სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას 60%,27 კრედიტი (675 სთ). 

1კრედიტი ტოლია 25 საათის. 

1.6. სწავლების ხანგრძლივობა 

პროგრამისხანგრძლიობაა(32კვირა),თეორიული სწავლებისა და სასწავლო პრაქტიკის ხანგრძლივობაა 

-25კვირა,საწარმოო პრაქტიკის-7 კვირა. (მათ შორის თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობე- 

ბის შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის საჭირო დრო). 
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2. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

2.1. მინიმალური განათლება 

საბაზო განათლება . 

2.2. მინიმალური ასაკი 

წინაპირობა არ არის განსაზღვრული; 

2.3. კვალიფიკაცია 

წინაპირობა არ არის განსაზღვრული; 

2.4. შიდა შესარჩევი კონკურსის წესი და პირობები 

- 

2.5. ქართული ენის ფლობის დონე პროგრამის გავლის მსურველთათვის, ვისთვისაც ქართული ენა არ არის მშობლიური 

 ქართული ენის ცოდნა  საბაზო  დონეზე, რომელიც აუცილებელია სარესტორნო საქმის მწარმოებლის  პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასაძლევად.   

3.დასაქმებისა და შემდგომი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები  

  აღნიშნული  საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება: 

დასაქმდეს შრომით ბაზარზე მინიჭებული მესამე  საფეხურის სარესტორნო საქმის მწარმოებელი  პროფესიული კვალიფიკაციის 

შესაბამისად;სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტები: რესტორნები, კაფეები, ბარები, სწრაფი კვების ობიექტები, სასაუზმეები, ბუნგალოები; დიდი, 

საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროები, სასტუმრო სახლები, დასასვენებელი სახლები, საკურორტო კომპლექსები, გასართობი კომპლექსები, 

კლუბები, კაზინოები; საკრუიზო გემები; დიდი სუპერმარკეტები და სხვა ობიექტები, სადაც არის კვებითი მომსახურება.  

განაგრძოს სწავლა უფრო მაღალი ,მე-4 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის   მისაღებად თუ აკმაყოფილებს საგანმანათლებლო დონის მისაღებ 

მოთხოვნებს; 

განაგრძოს სწავლა პროფესიული კვალიფიკაციის გასაახლებლად და ასამაღლებლად სწავლის მეშვეობით. 

4. პროფესიული პროგრამის  მიზნები 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სარესტორნო საქმის სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებისა და ბარების 

ყოველდღიური გამართული მუშაობის ორგანიზება;სანიტარულ-ჰიგიენური და შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა;სურსათის უვნებლობის 

პრინციპების დაცვა;ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, ცხელი სასმელების შერჩევა, შეთავაზება და მიწოდება; რეალიზაციისა და 

მარკეტინგის პრინციპების გამოყენება; ანგარიშსწორება,ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია; სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.პროგრამა 

შედგება თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო კურსებისაგან.პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ: 

 

ინსტრუქციების დაცვით რესტორნის დარბაზისა და სამუშაო არეალის მომზადება, 

რესტორნის ჭურჭლის ,ჭიქების,დანა-ჩაგლის და სხვა აქსესუარების დანიშნულებისამებრ მოხმარება; 
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სერვირება და მომსახურება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებზე კვების განსხვავებული დროის მონაკვეთებისათვის(საუზმე,ლანჩი, 

სადილი,ვახშამი); 

მომხმარებლის მომსახურება; 

რამოდენიმე კაცისაგან შემდგარი გუნდის ზედამხედველობა და მართვა; 

კომფლიქტური სიტუაციების მართვა; 

რესტორნის/ბარის მართვის პროგრამული სისტების,“თაჩ კომპიუტერი“-ს გამოყენება; 

ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე როგორც ქართულ ასევე უცხო ენაზე. 

კურსდამთავრებული პროფესიისათვის საჭირო ცოდნის გარდა სწავლის პროცესში გამოიმუშავებს სარესტორნო საქმის სპეციალისტისათვის 

აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. პროგრამის დასრულების შემდეგ მათ მუშაობა შეეძლებათ სერვისის სფეროს უმცროსი რგოლის ზედამხედველებად 

სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებში (კაფეში, ბარში, რესორანში, სასტუმროში, სწრაფი კვების ობიექტებში და ნებისმიერი რესტორნის ტიპის 

დაწესებულებებში) 

       უნდა ფლობდეს ძირითად  კომპეტენციებს: 

კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის 

სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 

პრობლემის გადაჭრის 

ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

       ტექნიკური და სპეციფიურ  კომპონენტებს: 

სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა) 

დეფექტების გამოვლენის 

აღმოჩენილი უწესივრობების აღმოფხვრის  

შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების 

http://opizarivet.ge/
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ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) 
1. ზოგადი ნაწილი 

1.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სამართლებრივი 

საფუძვლები 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  ეფუძნება: 

”პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონს (2010); 

 ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს (დანართი 2-  პროფესიულ 

კვალიფიკაციათა ჩარჩო  და  დანართი 4 - მიმართულებების, 

დარგების/სპეციალობების, ქვე-დარგების/სპეცილობებისა და პროფესიულ 

სპეციალიზაცათა ჩამონათვალი); 

შესაბამის პროფესიულ სტანდარტს ინტერნეტტექნოლოგი 

(ვებსპეციალისტი)-ს                                        პროფესიულ სტანდარტს; 

განათლებისა და მეცნიერების მისისტრის 121/ნ.(10.12.2010)-ე ბრძანებას  

”პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების 

წესის” შესახებ; 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემუშავებულ  შიდა  

მარეგულირებელ დოკუმენტებს  : 

“სწავლის პროცესის მარეგულირებელი წესი“  

1.2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი). 

1.3. პროფესიული სპეციალიზაცია 

ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) 040151 

1.4. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)-ს   მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია   

1.5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებში 

60 კრედიტი (1500სთ); თეორიულ კურს ეთმობა 50% ,30 კრედიტი (750 სთ); სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას 50%, 30 კრედიტი (750 სთ). 1 კრედიტი 

ასახავს 25 საათს. 

1.6. სწავლების ხანგრძლივობა 

პროგრამისხანგრძლიობაა(42კვირა),თეორიული სწავლებისა და სასწავლო პრაქტიკის ხანგრძლივობაა 

-32 კვირა,საწარმოო პრაქტიკის-9 კვირა. (მათ შორის თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობე- 
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ბის შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის საჭირო დრო). 

2. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

2.1. მინიმალური განათლება 

 საბაზო განათლება .  

2.2. მინიმალური ასაკი 

- 

2.3. კვალიფიკაცია 

- 

2.4. შიდა შესარჩევი კონკურსის წესი და პირობები 

- 

2.5. ქართული ენის ფლობის დონე პროგრამის გავლის მსურველთათვის, ვისთვისაც ქართული ენა არ არის მშობლიური 

 ქართული ენის ცოდნა  ზოგადი განათლების საბაზო  დონეზე, რომელიც აუცილებელია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასაძლევად.    

 2.6. უცხოენოვან პროგრამებზე იმ უცხოური ენის ფლობის დონე, რომელზეც მიმდინარეობს სწავლება 

3.დასაქმებისა და შემდგომი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები  

აღნიშნული  საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება: 

დასქმდეს შრომით ბაზარზე მინიჭებული ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი). 

  მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის შესაბამისად;  პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეეძლება იმუშაოს სამთავრობო 

დაწესებულებებსა და კერძო კომპანიებში რომელთაც სჭირდებათ უკვე არსებული ვებ საიტის ტექნიკური თუ ინფორმაციული მხარდაჭერა, ასევე 

საიტისათვის ახალი ვებ გვერდების ესკიზების შემუშავება და მარკირება.  

განაგრძოს სწავლა უფრო მაღალი ,მე-4 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მისაღებად თუ აკმაყოფილებს საგანმანათლებლო დონის მისაღებ 

მოთხოვნებს; 

განაგრძოს სწავლა პროფესიული კვალიფიკაციის გასაახლებლად და ასამაღლებლად სწავლის მეშვეობით. 

4. პროფესიული პროგრამის  მიზნები 

ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)ის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადეოს  

ვებსპეციალისტი, რომელიც ფლობს პროფესიასთან დაკავშირებულ ძირითად ფაქტებს, პრინციპებს და ზოგად კონცეფციებს, აგრეთვე შეძლებს:  

ვებ–საიტის პროექტირების ეტაპების თანმიმდევრული და  სწორი განსაზღვრას, ვებ გვერდის  ლოგიკური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას, საშუალო 

დონის   ხარისხიანი და მიმზიდველი ვებ საიტების დამზადებას,  მარტივი მართვის სისიტემის დამოუკიდებლად შექმნას, უზრუნველყოს  საიტზე 

არსებული ინფორმაციის განახლებას, ფოტო, ვიდეო და გრაფიკული მასალის განთავსებას.  

 

http://opizarivet.ge/


 სსიპ კოლეჯი „ოპიზარი“ 2019 წ 

 

ქ.ახალციხე რუსთაველის ქ. #111;     ტელ: 22 17 41;  ელ. ფოსტა: opizari2011@gmail.ge ;  ვებ გვერდი: http://opizarivet.ge/  

                                                                                                                                                                          
   95  

   

დააგეგმარებს კლიენტის მოთხოვნას პროექტის სახით და ეტაპობრივი მექანიზმით გაანაწილებს შესასრულებელი სამუშოს რესურსებს, შეძლებს  

საჭირო ინფორმაციის მოძიებას საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და უცხო ენის გამოყენებით; კლიენტთთან ურთიერთობისას იმოქმედებს  

იურიდიული, ეთიკური და პროფესიული ქცევის ნორმების ფარგლებში, უზრუნველყოფს  სამუშაოს დროულ და ხირისხიან შესრულებას. გაეცნობა 

პროფესიასთან დაკავშირებულ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ინოვაციებს  და განაგრძობს შემდგომ პროფესიულ და კარიერულ ზრდას.  

ძირითადი კომპეტენციები: 

კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის 

სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 

პრობლემის გადაჭრის 

პასუხისმგებლობა 

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები: 

 ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების 

 დეფექტების გამოვლენის 

 სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების 

 შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების   სტუდენტებს ასევე გამოუმუშავდებათ კრიტიკული, ანალიტიკური და რაოდენობრივი  აზროვნების უნარები. 

ისინი შეძლებენ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას 
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 სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი  

1. ზოგადი ნაწილი 

1.1 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სამართლებრივი საფუძვლები 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  ეფუძნება: 

”პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონს (2010); 

 ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს (დანართი 2-  პროფესიულ კვალიფიკაციათა 

ჩარჩო  და  დანართი 4 - მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვე-

დარგების/სპეცილობებისა და პროფესიულ სპეციალიზაცათა ჩამონათვალი); 

შესაბამის პროფესიულ სტანდარტს ელექტრიკოსის პროფესიულ სტანდარტს; 

განათლებისა და მეცნიერების მისისტრის 121/ნ.(10.12.2010)-ე ბრძანებას -ე 

ბრძანებას ”პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 

გაანგარიშების წესის” შესახებ; 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემუშავებულ  შიდა  მარეგულირებელ   

დოკუმენტებს: 

“სწავლის პროცესის მარეგულირებელი წესი“  

1.2. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი 

1.3. პროფესიული სპეციალიზაცია 

 სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი (041059) 

1.4. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

1.5. პროგრამის მოცულობა კრედიტებში 

60 კრედიტი (1500სთ); თეორიულ კურს ეთმობა 40% ,24 კრედიტი (600სთ); სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას 60%,36 კრედიტი (900 სთ). 1 კრედიტი 

ასახავს 25 საათს. 

1.6. სწავლების ხანგრძლივობა 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობაა-41  კვირა, თეორიული სწავლების ხანგრძლი 

ვობაა -32 კვირა, საწარმოო პრაქტიკის-9 კვირა.(მათ შორის თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობე- 

ბის შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის საჭირო დრო). 

http://opizarivet.ge/
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2. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

2.1. მინიმალური განათლება 

  საბაზო განათლება. 

2.2. მინიმალური ასაკი 

2.3. კვალიფიკაცია 

2.4. შიდა შესარჩევი კონკურსის წესი და პირობები 

2.5. ქართული ენის ფლობის დონე პროგრამის გავლის მსურველთათვის, ვისთვისაც ქართული ენა არ არის მშობლიური 

 ქართული ენის ცოდნა  ზოგადი განათლების საბაზო  დონეზე, რომელიც აუცილებელია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასაძლევად.    

 2.6. უცხოენოვან პროგრამებზე იმ უცხოური ენის ფლობის დონე, რომელზეც მიმდინარეობს სწავლება 

3.დასაქმებისა და შემდგომი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები  

                 აღნიშნული  საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება: 

 დასქმდეს შრომით ბაზარზე მინიჭებული  სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის  მესამე  საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაციის შესაბამისად; სასურსათო პროდუქტების წარმოების მცირე და დიდი საწარმოებში, სასერტიფიკაციო და კვლევით 

ლაბორატორიებში, მონიტორინგის უწყებებში და ორგანიზაციებში 

 განაგრძოს სწავლა უფრო მაღალი ,მე-4 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მისაღებად თუ აკმაყოფილებს საგანმანათლებლო 

დონის მისაღებ მოთხოვნებს; 

 განაგრძოს სწავლა პროფესიული კვალიფიკაციის შესაცვლელად და ასამაღლებლად სწავლის მეშვეობით. 

4. პროფესიული პროგრამის  მიზნები 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტის  მესამე  საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია , მოამზადოს მესამე  

საფეხურის სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ამ სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი 

ფაქტების,პრინციპების და ზოგადი კონცებციების ცოდნა და გააცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასარულებლად  აუცილებელ  

ნაბიჯებს.შეძლოს სასურსათო პროდუქტების წარმოებისასთვის განკუთვნილი  ნედლეულის ხარისხის განსაზღვრა, ტექნოლოგიური ოპერაციების 

ჩატარება, ხელსაწყო -აპარატურის მუშა მდგომარეობაში მოყვანა, კვების პროდუქტების ტექნო-ქიმიური მაჩვენებლის განსაზღვრა. საჭიროა 

გამოუმუშავდეს უნარ-ჩვევები რომ კურსდამთავრებული საამქროში, ხორცის გადამამუშავებელ  საწარმოში, თევზსაშენ მეურნეობებში, სურსათის 

უვნებლობის სამსახურში. 

 

 ძირითადი კომპეტენციები: 

 კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის 

http://opizarivet.ge/
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 სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 

 პრობლემის გადაჭრის 

 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

 ფიზიკური ამტანობა 

 სიფრთხილე 

 პასუხისმგებლობა 

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები: 

 ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების 

 სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა) 

 დეფექტების გამოვლენის 

 აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის  

 სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების 

 შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების 

   სტუდენტებს ასევე გამოუმუშავდებათ კრიტიკული, ანალიტიკური და რაოდენობრივი  აზროვნების უნარები. ისინი შეძლებენ საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას . 

 

ამთავრებული დასქმდეს: რძის გადამამუშავებელ კომბინატებში, პურისა და პურ-პროდუქტების  
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ავტომობილის ზეინკალი  

1.   ზოგადი ნაწილი 

პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის  სამართლებრივი  საფუძვლები 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  ეფუძნება: 

”პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონს (2010); 

 ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს (დანართი 2-  პროფესიულ კვალიფიკაციათა 

ჩარჩო  და  დანართი 4 - მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვე-

დარგების/სპეცილობებისა და პროფესიულ სპეციალიზაცათა ჩამონათვალი); 

შესაბამის პროფესიულ სტანდარტს  ავტომობილის ზეინკლის პროფესიულ 

სტანდარტს  ; 

განათლებისა და მეცნიერების მისისტრის 121/ნ.(10.12.2010)-ე -ე ბრძანებას 

”პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის” 

შესახებ; 

 საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემუშავებულ  შიდა  

მარეგულირებელ დოკუმენტებს : “სწავლის 

 პროცესის მარეგულირებელი წესი“  

1.1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: 

                           ავტომობილის  ზეინკლის მესამე  საფეხური პროფესიული 

საგანმანათლებლო  პროგრამა 

1.2  პროფესიული  სპეციალიზაცია 

                          ავტომობილის  ზეინკალი  040772  

 1.4       მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

                            ავტომობილის  ზეინკლის   მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

1.5  პროგრამის  მოცულობა კრედიტებში 

     60 კრედიტი (1500სთ); თეორიულ კურს ეთმობა 40% ,24 კრედიტი (600სთ); სასწავლო და საწარმოო      პრაქტიკას 60%,36 კრედიტი (900 სთ) 

1.6. სწავლების ხანგრძლივობა 

http://opizarivet.ge/
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობაა-41  კვირა, თეორიული სწავლების ხანგრძლი 

ვობაა -32 კვირა, საწარმოო პრაქტიკის-9 კვირა.(მათ შორის თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობე- 

ბის შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის საჭირო დრო). 

            2.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

   2.1.მინიმალური განათლება 

            საბაზო  განათლება 

2.2.     მინიმალური ასაკი 

         წინაპირობა არ არის განსაზღვრული 

   2.3.         კვალიფიკაცია 

               შიდა  შესარჩევი  კონკურსის  წესი და პირობები 

                    ეროვნული გამოცდები -ტესტირება 

          3.        დასქმებისა და შემდგომი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები 

                 აღნიშნული  საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება: 

დასქმდეს შრომით ბაზარზე მინიჭებული ავტომობილის  ზეინკლის   მესამე  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის შესაბამისად; მოცემული 

სტანდარტის მიხედვით ავტომობილის ზეინკალი  არის ავტოსარემონტო სამსახურის პერსონალი, რომელიც მუშაობს შესაბამისი სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის ხელმძღვანელობის მეთვალყურეობის ქვეშ.დასაქმების სფეროს წარმოადგენს   ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა მარკისა და 

მოდელის სერვისცენტრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტრანსპორტის ტექნიკურ მდგომარეობასა და მოითხოვენ ავტოშემკეთებლების 

მრავალმხრივ პროფილიზაციას. 

 განაგრძოს სწავლა უფრო მაღალი ,მე-4 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მისაღებად თუ აკმაყოფილებს საგანმანათლებლო 

დონის მისაღებ მოთხოვნებს; 

 განაგრძოს სწავლა პროფესიული კვალიფიკაციის გასაახლებლად და ასამაღლებლად სწავლის მეშვეობით. 

             4.      პროფესიული  პროგრამის მიზანი:  

ავტომობილის  ზეინკლის პროფესიის მესამე საფეხურის პროგრამის მიზანია, მოამზადოს მესამე  საფეხურის   ავტომობილის  ზეინკალი, რომელსაც 

ექნება   ამ  სფეროს საფუძვლების  ცოდნა და გააცნობიეროს რთული ამოცანების  შესასრულებლად   აუცილებელი  ნაბიჯები.  შეისწავლოს 

სტაბილურ გარემოში გარკვეული დამოუკიდებლობით და შეასრულოს  წინასწარ   განსაზღვრული   დავალებები, ძირითადი მეთოდების, 

ინსტრუმენტების და მასალების გამოყენებით. შეისწავლოს ავტომობილის ტექნიკურ მდგომარეობაზე მოქმედი ფაქტორები და მისი ცვლილების 
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მიზეზები, ავტომობილის შეკეთების ტექნოლოგიური პროცესის ძირითადი პრინციპები და დებულებები, ავტომობილის ცალკეული აგრეგატებისა 

და მექანიზმების მუშაობის პრინციპების თავისებურებები, მათი აწყობის ტექნოლოგიური რუკები, ტექნოლოგიური პირობების მოთხოვნები და 

გამოყენებული მოწყობილობა-დანადგარები; გამოყენებული სათადარიგო დეტალების შემოწმების მეთოდები და მათი შეცვლის რესურსები; 

შეისწავლოს საზეინკლო სამუშაოები, სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება საბურღ და საფრეზ ჩარხებზე, ავტომობილის დეტალების და კვანძების 

შეერთება ჭანჭიკებით,ქანჩებით და მოქლონვით. გამოუმუშავდეს უნარ-ჩვევები, რომ შეეძლოს მუშაობა ავტო.შემკეთებელ და ამწყობ საწარმოებში 

. ავტომობილების ტექნიკური მომსახურებისა და სერვისის ცენტრებში. ინდივიდიალურ საწარმოებში. მუშაობის პროცესში დაიცვას 

უსაფრთხოების წესები.  

პროგრამის დასრულებისას კურსდამთავრებულები ფლობენ შემდეგ კომპეტენციებს: 

      ძირითადი კომპეტენციები: 

 კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის 

 სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 

 პრობლემის გადაჭრის 

 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

 ფიზიკური ამტანობა 

 სიფრთხილე 

 პასუხისმგებლობა 

       ტექნიკური და სპეციფიური კომპონენტები: 

 ტექნიკური და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენების 

 სამუშაო გარემოს სწორად ორგანიზების (მომზადება, მოწყობა) 

 დეფექტების გამოვლენის 

 დემონტაჟის განხორციელების 

 აღმოჩენილი დაზიანებებისა  და სხვა უწესივრობების აღმოფხვრის  

 მონტაჟის განხორციელების 

 სამუშაოს შემოწმების (ტესტირება) და დოკუმენტურად გაფორმების 

 შესრულებული სამუშაოს  ჩაბარების 

   სტუდენტებს ასევე გამოუმუშავდებათ კრიტიკული, ანალიტიკური და რაოდენობრივი  აზროვნების უნარები. ისინი შეძლებენ საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას . 
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საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამების შაფასების სისტემა 

ა) პროფესიული სტანდარტების საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შაფასების სისტემა                

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია მხოლოდ  სილაბუსით გათვალისწინებული  სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც აისახება 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #121/ნ 2010წლის 10 დეკემბერი ქ. თბილისი.“პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის  დამტკიცების შესახებ“მუხლი 4. პროფესიული სტუდენტის 

მიღწევების შეფასება ამ მუხლის პუნქტით 2 (ა) გათვალისწინებული ერთ–ერთი დადებითი შეფასების მეშვეობით.  შეფასების სისტებით 

დასაშვებია:   ა) ხუთი სახის დადებითი შეფასება:   

ა.ა) (ა) ფრიადი -  მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;   

ა.ბ) (ბ) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;   

ა.გ) (გ) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71–80%;   

ა.დ) (დ) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61–70%;   

ა.ე) (ე) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60%;   

ბ) ორი სახის  უარყოფითი შეფასება:   

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასები 41–50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება 

და რომ ეძლევა შესაძლებლობა, ჩააბაროს დამატებითი გამოცდა დამოუკიდებლად მუშაობის შემდეგ;   

ბ.ბ) (F) ჩაჭრა 40% ან ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია და მითითებულია 100 ქულაში 

შუალედური და საბოლოო შეფასების წილი.  დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგების ერთჯერადი შეფასება 

მხოლოდ საბოლოო გამოცდის საფუძველზე. შეფასება უნდა მოიცავდეს: ა) შუალედურ შეფასებას;   

ბ) საბოლოო გამოცდის შეფასებას; საბოლოო გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში გამოცდიდან, სულ მცირე, 10 დღეში 

პროფესიულ სტუდენტს დამატებითი გამოცდის ჩაბარების უფლება აქვს. სასწავლო კომპონენტისათვის გამოყოფილი კრედიტების 

ჩათვლა შესაძლებელია საბოლოო შეფასებისას დადებითი შედეგების მიღების შემთხვევაში;  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში გათვალისწინებულ საკონტაქტო საათებზე დასწრება სავალდებულოა კოლეჯის მიეერ შემუშავებული მარეგულირებელი 

აქტის შინაგანაწესის, სესაბამისად. სტუდენტის მიერ პროგარმის ფარგლებში გამოყოფილი საკონტაქტო  საათების 20%-ზე მეტის გაცდენის 

შემთხვევაში სტუდენტს უწყდება სტუდენტის სტატუსი .  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის შეფასება 

ხდება მრავალკომპონენტიანი სისტემით და დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად-

მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე  შეფასება. შეფასების სისტემა შედგენილია მოქმედი სტქნდრტის შესაბამისად და გაწერილია 

სილაბუსში. ნებისმიერ სასწავლო კომპონენტში შეფასება ითვალისწინებს I/II შუალედურ შეფასებას და დასკვნით გამოცდის შეფასებას.   
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ბ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროგრამების  შეფასების სისტემა:  

 

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.   

 

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.   

 

3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე 

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:  

 

 ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;   

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.   

 

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის 

შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე.   

 

5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.  
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 გ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი სამუშაოზე დაფუძნებულ  (დუალური) 

პროგრამების  შეფასების სისტემა:  

 

სამუშაოზე დაფუძნებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელშიც განსაზღვრულია 50% ან მეტი სწავლის 

შედეგების რეალურ სამუშაო გარემოში მიღწევა, საკვალიფიკაციო კომისია პროფესიული სტუდენტისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების 

მიზნით, უზრუნველყოფს საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარებას, რომლის ჩაბარებაც პროფესიული სტუდენტისათვის კვალიფიკაციის 

მინიჭების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. 

კრედიტი მიენიჭება მიღწეული სწავლის შედეგის დადასტურებისას. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია  

შემდეგ შემთხვევებშიც:   

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით (ჩათვლა);   

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება  განათლების და მეცნიერების მინისტროს მიერ  

დადგენილი წესით;   

გ)  სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.  არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.   

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა მოხდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.   

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე  

დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:   

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;   

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

 

კოლეჯსა და კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში, პროფესიული სტუდენტი მუშაობს საწარმოს 

ინსტრუქტორის ზედამხედველობის ქვეშ აწარმოებს სტუდენტის ჩანაწერების ჟურნალს რომელსაც ამოწმებს ინსტრუქტორი და მიღწევის 

შემთხვევაში უდასტურებს სწავლის შედეგებს.  
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