
პროფესიული მომზადების პროგრამა:   მეფილე - მომპირკეთებელი         

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:   მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:  15 კვირა   (246 სთ) 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:  16-18 სთ 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:   მინიმალური  6;   მაქსიმალური  10       

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:  სრულწლოვანი პირი, რომელსაც აქვს საბაზო 

განათლება 

 

პროგრამის მიზნები:    პროფესიული მომზადების  პროგრამის  „მეფილე - 

მომპირკეთებელი“   მიზანია მოამზადოს პირი პროფესიის საჭირო ცოდნა/უნარებით, 

კერძოდ მსმენელს შეასწავლოს შემდეგი საკითხები: არქიტექტურული და სამშენებლო 

ნახაზების კითხვა  სხვადასხვა  ზედაპირების  ფართობების და  მოცულობების  

განსაზღვრა, შენობებისა და ნაგებობების ესკიზების შექმნა, ყველა ტექნოლოგიური 

პროცესების წარმართვა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვით,  ელექტრო და 

მექანიკური სამარჯვებისა და ინსტრუმენტების უსაფრთხოდ გამოყენებას, კედლისა და 

იატაკის  მომზადებისა და მოპირკეთებისათვის საჭირო მასალების შერჩევა-

გამოყენებას, დაზიანების აღმოფხვრას, ნაზავების მომზადებას, ნიშნულებისა და 

შუქურების მოწყობა-მობათქაშებას, დუღაბის მოსაჭიმი იატაკის მოწყობას, კედლის და 

იატაკის დაკვალვით სამუშაოების შესრულებას, ფილების გაკვრას კედელზე და დაგებას 

იატაკზე, ნაკერების შევსებას. 

მსმენელმა გამოიმუშაოს სპეციალობის  შესაბამისი უნარები და კომპეტენციები, შეძლოს 

მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკაში გამოყენება და გახდეს 

კონკურენტუნარიანი კადრი შრომის ბაზარზე, ან შეძლოს თვითდასაქმება. 

 

სწავლის შედეგები: 

1. არქიტექტურული და სამშენებლო ნახაზების კითხვა, ფართობების და  მოცულობების  

განსაზღვრა 



2. შენობებისა და ნაგებობების ესკიზების შექმნა  

3. კედლის და იატაკის ხარისხობრივი მაჩვენებლის დახასიათება, ლოკალური 

დაზიანებების აღმოფხვრა 

4. ნიშნულებისა და შუქურების მოწყობა-მობათქაშება და დუღაბის  მოსაჭიმი იატაკის 

მოწყობა                                                 

5. ფილის სწორხაზოვნად  მრუდწირულად და წრიულად  გაჭრა ამოჭრა 

 

6.კედლის და იატაკის დაკვალვითი სამუშაოების წარმოებია 

 

7. ფილების გაკვრა იატაკზე და კედელზე  

 

8.ნაკერების შევსება სხვადასხვა შემავსებლით 

 

 

პროგრამის მოკლე აღწერა:   პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია 

პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში შეიძინოს   კონკრეტული ცოდნა 

/უნარები  კედლისა და იატაკის ფილებით მოპირკეთების საქმეში და დასაქმდეს 

აღნიშნული მიმართულებით.  

პროგრამა განხორციელდება სსიპ კოლეჯ „ოპიზარის“ ბაზაზე,  თეორიული 

მეცადინეობა ჩატარდება სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად აღჭურვილ სასწავლო 

აუდიტორიაში ( A გარემო) , ხოლო პრაქტიკული მეცადინეობა -  სასწავლო 

სახელოსნოში  (C გარემო). 

სწავლა განხორციელდება მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტების მიერ, შრომის 

უსაფრთხოების თანამედროვე რეგულაციების გათვალისწინებით.  

პროგრამის ხანგრძლიობაა 15 კვირა,  246 საკონტაქტო საათის მოცულობით და 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვაა  საშუალოდ  16-18 სთ.   

სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება შემდეგი სწავლის მეთოდები: 

ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა, პრაქტიკული სავარჯიშო,   ხოლო შეფასებისათვის - 

განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებები, კერძოდ, მსმენელების 

განმავითარებელი შეფასება  მოხდება ყოველ  კვირას, ხოლო განმსაზღვრელი 

შეფასება ჩატარდება მე-2, მე-5 და მე-15  კვირას, სხვადასხვა შეფასების მეთოდების 

გამოყენებით:  გამოკითხვა,  პრაქტიკული დავალების შესრულებაზე დაკვირვება,  

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. 

 


