
პროგრამის სახელწოდება: „ელ.ქვესადგურების მომსახურება“ 

პროგრამის სახე:   პროფესიული გადამზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:        4     

     პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:   15. 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:  საშუალოდ  11—12- 14 სთ. 

     სულ საკონტაქტო საათების რაოდენობა - 200 სთ 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:                  

     მინიმალური -5     მაქსიმალური --10 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: პირი, რომელმაც მიაღწია მიაღწია 18 წელს,  აქვს 

გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება   ელექტროობის მიმართულებით და სურვილი აქვს მოკლე 

დროში შეიძინოს კონკრეტული ცოდნა და უნარები  პროგრამა „ელ.ქვესადგურების 

მომსახურება“საწარმოში“  და დასაქმდეს აღნიშნული სპეციალობით, კერძოდ 

ქვესადგურებში ; 

 

პროგრამის მიზნები:   

 „ელ.ქვესადგურების  მომსახურების" გადამზადების პროგრამის მიზანია აღწეროს : 

1. ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოების წესები   და  უსაფრთხოების ზომები; 

2.  პირველადი სამედიცინო დახმარება. 

3. ელექტროტექნიკური , ელექტროგამტარი  და ელექტროსაიზოლაციო მასალების  

თვისებები; 

 4. ელექტროსაიზოლაციო მასალების, დიელექტრიკების ელექტრული  და  არაელექტრული 

თვისებები; 

5. შეასრულოს გაზომვითი სამუშაოები სხვადასხვა ტიპის  ელექტროტექნიკურ მასალებზე; 

6. შეძლოს ორგანიზაციული და ტექნიკური ღონისძიებების ორგანიზება; 
7. შეასრულოს ძალური განათებისა და სუსტი დენების  სისტემების მონტაჟი; 

8. შეძლოს  ელ დანადგარების ტექნიკური მომსახურება. 

 

სწავლის შედეგები ( აღინიშნება ცოდნით და  უნარით ) 

„ელ.ქვესადგურების  მომსახურების" გადამზადების პროგრამის  დასრულების შემდეგ პირს 

შეუძლია:  

 



1. ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოების წესების აღწერა  და  უსაფრთხოების ზომების 

დაცვა;; 

2.  პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა. 

3. ელექტროტექნიკური და ელექტროგამტარი  და ელექტროსაიზოლაციო მასალების  

თვისებების აღწერა; 

 4. ელექტროსაიზოლაციო მასალების, დიელექტრიკების ელექტრული  და  არაელექტრული 

თვისებების აღწერა; 

5. გაზომვითი სამუშაოების ჩატარება სხვადასხვა ტიპის  ელექტროტექნიკურ მასალებზე 

6. ორგანიზაციული და ტექნიკური ღონისძიებების ორგანიზება; 
7. ძალური განათებისა და სუსტი დენების  სისტემების მონტაჟი; 

8. ტექნიკური მომსახურება. 

 

 

პროგრამის შემუშავების საფუძველი: 

პროგრამა შემუშავებულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

დირექტორის  მიერ დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტის  „დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსის“ (ცვლილება: ბრძ. #656 .2017 წლის 13 ოქტომბერი. 

ცვლილება # 458.2018 წლის 5 იანვარი). (ცვლილება # 80/ი. 2019.31 იანვარი) საფუძველზე  

შემუშავებული პროგრამა „ელექტროობა“ ,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -  კოლეჯის 

,,ოპიზარი“ დირექტორის 2019  წლის  27 ივნისის  №59    ბრძანებით დამტკიცებული 

 

პროგრამის მოკლე აღწერა:  პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია პირს, 

რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში შეიძინოს   და განიმტკიცოს კონკრეტული ცოდნა 

/უნარები  პროგრამიდან გამომდინარე და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. 

პროგრამა ძირითადად განხორციელდება სასწავლებელში,  ზოგიერთი სწავლის შედეგი 

მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში, პარტნიორ ორგანიზაციასთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების ფარგლებში. სწავლა განხორციელდება მაღალკვალიფიციურ 

სპეციალისტების მიერ, შრომის უსაფრთხოების თანამედროვე რეგულაციების 

გათვალისწინებით.  

პროგრამის ხანგრძლიობაა 15 კვირა,  200 საკონტაქტო საათის მოცულობით და კვირეული 

სასწავლო საათობრივი დატვირთვაა  საშუალოდ  11-12-14 სთ. სწავლების მეთოდებია: 

ლექცია/პრაქტიკული სავარჯიშო,  დემონსტრირება. ხოლო შეფასების მეთოდებია:  

პრაქტიკული დავალება/პროდუქტი. დაკვირვებით; გამოკითხვა. 

პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, 

სახელმწიფოს მიერ  აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს, 



დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა 

და უნარები.                                                                           

პროფესიული პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულის  

კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. პროფესიული მომზადების პროგრამა არის უმოკლესი  გზა 

დასაქმებისაკენ. 

 

 


