
პროგრამის სახელწოდება: სამკურნალო მცენარეების დამზადება 

პროგრამის სახე:   პროფესიული მომზადება   

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:     3    

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:  21 კვირა 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:  სულ 310 სთ       

20 კვირის განმავლობაში კვირაში 15 საათი, ჯამში 300 საათი 

2 კვირის განმავლობაში კვირაში 5 საათი,  ჯამში 10 საათი 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:                  

  მინიმალური - 6 მაქსიმალური -  10      

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:  საბაზო განათლება  

პროგრამის მიზნები: 

მოამზადოს  შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრი, რომელიც შეძლებს  

სამკურვალო მცენარეების იდენტიფიცირებას, სამკურნალო მცენარეების კულტივირებას, შეგროვებას, 

სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დაამუშვებას, შეფუთვას და მარკირებას, ასევე მცენარეული 

ნედლეულის  მავნებლებისაგან დაცვას, მცენარეთა ჰერბარიუმის გამზადებას 

 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან/და  უნარით ან/და კომპეტენციით) 

1. სამკურნალო მცენარის იდენტიფიცირების, კულტივირების, შეგროვების, დამუშავება-

შრობის, შეფუთვა–მარკირებისა და  შენახვის თავისებურებათა დახასიათება; 

2. სხვადასხვა სახის სამკურნალო სამკურნალო მცენარის ამოცნობა;  

3. სამკურნალო მცენარეების კულტივირება (მიწის დამუშავება,  თესვა, მოვლა, მოსავლის 

აღება უსაფრთხოების წესების დაცვით; 

4. სხვადასხვა სახის სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის შეგროვება,  დამუშავება-

შრობა უსაფრთხოების წესების დაცვით; 

5. სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის შეფუთვა–მარკირება, შენახვა უსაფრთხოების 

წესების დაცვით; 

6. მცენარეთა დაცვის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენება; 

7. მცენარეული ნედლეულის  მავნებლებისაგან დაცვა; 

8. მცენარეთა ჰერბარიუმის გამზადება. 

 

პროგრამის შემუშავების საფუძველი:  
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტის სოფლის მეურნეობა/Agriculture  

(09114-პ)  

მოდულები: 



 მცენარეთა მავნე ორგანიზმების ამოცნობა 0911428; 

 მცენარეთა დაცვის მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენება 0911432; 

 ნიადაგის დამუშავების საფუძვლები 0911424; 

 სამკურნალო მცენარეების იდენტიფიცირება  0911475; 

 სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის შეგროვება 0911476; 

 სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დამუშავება-შრობა 0911477; 

 სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის შეფუთვა–მარკირება 0911478; 

 სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის შენახვა 0911479; 

 სამკურნალო მცენარეების კულტივირება 0911480. 

 

 

პროგრამის მოკლე აღწერა: 

„სამკურნალო მცენარეების დამზადების“ პროფესიული მომზადების პროგრამა საშუალებას 

აძლევს პირებს, რომლებიც აღნიშნულ პროგრამაზე ისწავლიან,გაეცნონ სხვადასხვა სახის 

სამკურნალო მცენარეთა თავისებურებებს, მათ თვისებებს, შეძლონ მათი ამოცნობა, 

კულტივირება (მიწის დამუშავება, თესვა, მოვლა, მოსავლის აღება); განახორციელონ 

სამკურნალო  მცენარეული  ნედლეულის  შეგროვება, პირველადი დამუშავება, ბუნებრივი და 

ხელოვნური შრობა; მცენარეული ნედლეულის შეფუთვა-მარკირება და უსაფრთხო შენახვა.  

პროგრამის ხანგრძლიობა შეადგენს 22 კვირას, 20 კვირის განმავლობაში კვირაში 15 საათი, 2 

კვირის განმავლობაში კვირაში 5 საათი,   

პროფესიული მომზადების პროგრამით გათვალისწინებულია როგორც თეორიული ცოდნის 

შეძენა ,ასე პრაქტიკული  უნარების განვითარება. თეორიული სწავლება  განხორციელდება 

კოლეჯის კეთილმოყწობილ სასწავლო აუდიტორიებში, ლექციები ინტერაქქტიულ ფორმაში 

ჩატარდება; ფართოდ იქნება გამოყენებული პრეზენტაციები, ვიდეო ჩვენება, სასწავლო 

მასალების დემონსტრირება. მსმენელები  განახორციელებენ  

კოლეჯის სასწავლო ნაკვეთში და სამკურნალო მცენარეების გავრცელების არეალში 

მსმენელები მსმენელებს ასწავლიან სამკურნალო სამკურნალო მცენარეების  ამოცნობას, 

მცენარეული ნედლეულის შეგროვებას, დამუშავებას.  სწავლის პერიოდში მსმენელები ასევე 

შეისწავლიან სხვადასხვა სახის სამკურნალო მცენარეთა კულტივირებას, ხოლო შერჩეული 

სახის მცენარეთა კულტივირებასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს  ისინი კოლეჯის სასწავლო 

ნაკვეთში განახორციელებენ. სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დამუშავება-შრობას და 

შეფუთვა–მარკირებას მსმენელები პრაქტიკის ობიექტზე შეისწავლიან.  აღსანიშნავია,რომ 

სეზონურობის და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, შესაძლოა   პროგრამაში 

წარმოდგენილი თემების სწავლების თანმიმდევრობა შეიცვალოს.  

მსმენელების შეფასებისთვის გამოყენებული იქნება, ტესტები, ზეპირი გაამოკითხვა, 

პრაქტიკული დავალებები, მსმენელების მიერ შესრულებულ სამუშაოზე დაკვირვება. 

მსმენელების განმავითარებელი შეფასება  მოხდება ყოველ  კვირას, ხოლო განმსაზღვრელი 

შეფასება ჩატარდება ორჯერ -მე-15 და 22-ე კვირას. 



პროგრამის გავლის შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები ხელს შეუწყობს 

მსმენელების დასაქმებას ფერმერულ მეურნეობაში, სხვადასხვა სახის აგროფირმებში, 

ფიტოაფთიაქების ქსელში, ასევე თვითდასაქმდნენ და ააწყონ საკუთარი ბიზნესი.   
 

 


