
პროგრამის სახელწოდება: სატყეო სამეურნეო სამუშაოების შესრულება 

პროგრამის სახე:    პროფესიული გადამზადება               

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:        4       

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 21 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:   8-13 

                სულ საკონტაქტო საათების რაოდენობა - 223 სთ 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:                  

  მინიმალური -10    მაქსიმალური 15 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: პირი რომელმაც მიაღწია 18 წელს და ყველა 

დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება „ 

სატყეო საქმეში“ და სურვილი აქვს მოკლე დროში შეიძინოს კონკრეტული ცოდნა-უნარები  

„სატყეო სამეურნეო სამუშაოების შესრულება“ პროგრამაში 

 

პროგრამის მიზნები:  

პროგრამის მიზანია გაიღრმავონ ცოდნა/უნარები  სატყეო სამეურნეო სამუშაოების 

შესრულებაში 

 ხის ჭრის პროცესის მომზადება   

 ხის მოჭრა   

 მოჭრილი ხის გაწმენდა   

 დამზადებული ხე-ტყის დახარისხება   

 ჭრის ნარჩენების განთავსება  

 დამზადებული ხე-ტყის გამოზიდვა  

 სატრანსპორტო საშუალებებზე ხე-ტყის  დატვირთვა 

 ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების აღწერა   

 სამუშაოს ორგანიზება  

 ფართობის მომზადება თესვისა და დარგვისათვის  

 სარგავი მასალის მომზადება   

 ნერგის/თესლნერგის დარგვა  



 .სამოქმედო ტერიტორიაზე ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების 

განხორციელება 

აგრეთვე სპეციალობასთან დაკავშირებული  კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები,  

გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და კომპეტენციები,  შეძლოს  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება;  იყოს 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი. 

 

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

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 ხის ჭრის პროცესის მომზადება   

 ხის მოჭრა   

 მოჭრილი ხის გაწმენდა   

 დამზადებული ხე-ტყის დახარისხება   

 ჭრის ნარჩენების განთავსება  

 დამზადებული ხე-ტყის გამოზიდვა  

 სატრანსპორტო საშუალებებზე ხე-ტყის  დატვირთვა 

 ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების აღწერა   

 სამუშაოს ორგანიზება  

 ფართობის მომზადება თესვისა და დარგვისათვის  

 სარგავი მასალის მომზადება   

 ნერგის/თესლნერგის დარგვა  

 .სამოქმედო ტერიტორიაზე ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების 

განხორციელება 

 

პროგრამის შემუშავების საფუძველი:  

  პროგრამა შემუშავებულია:   სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომრის #656 

ბრძანებით დამტკიცებული ( ცვლილება: 80/ი 31.01.2019 წ.;   179/ი 07.03. 2019წ) „სატყეო საქმის“ 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 

შემუშავებულია სსიპ კოლეჯ  „ოპიზარის“ დირექტორის 2019 წლის  31 მაისის #41 ბრძანებით 

დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  „სატყეო საქმე“ 

პროგრამას  საფუძვლად უდევს საქართველოს პარლამენტის მიერ 2013 წელს დამტკიცებული 

„საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფცია“, საქართველოს ბიომრავალფეროვნების 



სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმა 2014-2020 (საქართველოს მთავრობის დადგენილება N343, 

08.05.2014წ) 

                  პროგრამის შემუშავებაში  მონაწილეობა მიიღო დამსაქმებლმა:  სსიპ ეროვნული სატყეო     

               სააგენტომ. 

პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე-“სატყეო სამეურნეო 

სამუშაოების შესრულება“ სწავლა შეუძლია პირს , რომლიც აკმაყოფილებს პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობებს, რომელსაც აქვს  სურვილი მიიღოს ცოდნა აღნიშნული მიმართულებით, 

გაიუმჯობესოს პრაქტიკული უნარები და გახდეს უფრო მაღალკვალიფიციური და 

კონკურენტუნარიანი კადრი ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისად. 

პროგრამის ხანგრძლივობა 21 კვირა,223 საკონტაქტო საათის მოცულობით და კვირეული 

სასწავლო საათობრივი დატვირთვა საშუალოდ 8-13 სთ. 

სწავლების მეთოდებია : ინტერაქციული ლექცია /პრაქტიკული მეცადინეობა, ხოლო შეფასების 

მეთოდებია :  პრაქტიკული დავალება/დაკვირვებით 

პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე-„სატყეო სამეურნეო სამუშაოების შესრულება“ სწავლა 

განხორციელდება მოდულური სწავლების მეთოდოლოგიით, სწავლება უზრუნველყოფილია 

დარგის პროფესიული მასწავლებლის მიერ. 

სსიპ  კოლეჯ ..ოპიზარი"  შესაბამისად აღჭურვილია კლას -კაბინეტებით;  სასწავლო 

ლაბორატორიებით და საცდელი მიწის ნაკვეთით; 

სატყეო სააგენტოს ტყის ჭრისათვის გამოყოფილი ფართობები; 

სწავლა განხორციელდება მაღალკვალიფიკაციური სპეციალისტების მიერ შრომის 

უსაფრთხოებისა და თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით; 

პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს 

მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერთიფიკატს 

 

 

 

 


