
  პროფესიული მომზადების პროგრამა:   კომპიუტერის ქსელური  და პროგრამული  

                                                                          მხარდაჭერა        

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:   მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 16 კვირა (240 სთ) 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:  15 სთ 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:    მინიმალური 8;   მაქსიმალური 12 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრულწლოვანი პირი, რომელსაც აქვს საბაზო 

განათლება 

პროგრამის მიზნები:  პროგრამის მიზანია  კომპიუტერული ქსელის კვალიფიცირებული 

სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც აქვს შემდეგი ცოდნა და უნარები:  

პერსონალური კომპიუტერული ტექნიკის შემადგენელი ნაწილების იდენტიფიცირება; 

პერსონალური კომპიუტერის აწყობა/განახლება; ხელსაწყოების გამოყენება უსაფრთხო 

ლაბორატორიული პროცედურების ჩასატარებლად; პერიფერიული მოწყობილობების 

მონტაჟი. ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია; ოპერაციული სისტემის გამართვა; გამოყენებითი 

პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია; ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა. ქსელების ფუნდამენტური პრინციპების და ტიპების გარჩევა; ქსელური 

ტექნოლოგიებისა და ქსელის ორგანიზების ძირითადი პრინციპების გარჩევა; კომპიუტერის 

ქსელში ჩართვა; მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელის გამართვა. 

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და 

ზოგადი კონცეფციების ცოდნა. 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ 

სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში და კერძო საკუთრებაში მყოფ კომპანიაში, სადაც 

გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები. 

 

სწავლის შედეგები:  

სწავლის შედეგი 1:  პერსონალური კომპიუტერის შემადგენელი ნაწილები,  

აწყობა/განახლება 

სწავლის შედეგი 2: პერიფერიული მოწყობილობების მონტაჟი 

სწავლის შედეგი 3: ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია/გამართვა 

სწავლის შედეგი 4: გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია 

სწავლის შედეგი 5: ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

სწავლის შედეგი 6: ქსელების ფუნდამენტური პრინციპების და ტიპების გარჩევა 

სწავლის შედეგი 7: კომპიუტერის ქსელში ჩართვა 



სწავლის შედეგი 8: ინტერნეტ ტექნოლოგიების აღწერა 

სწავლის შედეგი 9: მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელის გამართვა 

 

პროგრამის მოკლე აღწერა:  პროფესიული მომზადების პროგრამაზე „კომპიუტერის ქსელური  

და პროგრამული მხარდაჭერა“   სწავლა შეუძლია საბაზო განთლების მქონე სრულწლოვან 

პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში შეიძინოს   და განიმტკიცოს კონკრეტული 

ცოდნა /უნარები  პროგრამიდან გამომდინარე და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. 

  პროგრამა  განხორციელდება სსიპ კოლეჯ „ოპიზარში“, სტანდარტის მოთხოვმის შესაბამისად 

აღჭურვილ B გარემოში, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ, შრომის უსაფრთხოების 

თანამედროვე რეგულაციების გათვალისწინებით.  

  პროგრამის ხანგრძლიობაა 16 კვირა,  240 საკონტაქტო საათის მოცულობით და კვირეული 

სასწავლო საათობრივი დატვირთვაა  15 სთ.  სწავლების მეთოდებია: ინტერაქციული ლექცია; 

პრეზენტაცია; პრაქტიკული სავარჯიშო, კეთება ინსტრუქტაჟით; დემონსტრირება სწავლის 

შედეგები შეფასება მოხდება განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებით.  

განმავითარებელი შეფასება ჩატარდება - ყოველ კვირას, განმსაზღვრელი შეფასება კი-მე-11 

და მე-16 კვირის ბოლოს, შეფასების მეთოდით - პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით და 

ზეპირი ან/და წერილობითი 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. 

 

 

 


