
პროფესიული მომზადების პროგრამა:    რეგიონული ტურის მეგზური 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:   5 - პროფესიული გადამზადება 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:  7 კვირა   (84  სთ) 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:  12 სთ 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:   მინიმალური  5 ;   მაქსიმალური  15 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:    

1. ტურის მეგზურად/გიდად მუშაობის გამოცდილება - მინიმუმ 1 წელი;   

2. უცხო ენის (ინგლისური ან რუსული) ცოდნა B2 დონეზე. 

პროგრამის მიზნები:  პროგრამის  მიზანია ინოვაციაზე ორიენტირებული ადგილობრივი 

ტურისტული მეგზურების გადამზადება და ამ გზით რეგიონის ტურისტული პოტენციალის 

განვითარების ხელშეწყობა;   ადგილობრივი მოსახლეობის ტურისტულ ინდუსტრიაში 

მიზნობრივი და კვალიფიციური ჩართულობის შესაძლებლობის ამაღლება.     

  პროგრამის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან ტურის მეგზურის/ გიდის სამუშაოს და 

ფუნქციებს, თანამედროვე საერთაშორისო დარგობრივ სტანდარტებს, ქცევის წესებსა და 

ეთიკის ნორმებს; უსაფრთხოების ნორმებს. დაეუფლებიან ადგილობრივი რესურსების 

გათვალისწინებით ტურისტული ინდუსტრიისთვის ახალი, საინტერესო 

პროდუქტის/შემეცნებითი ექსკურსიის შექმნის სპეციფიკას;  გაიუმჯობესებენ ტურისტული 

დანიშნულების ადგილის დემონსტრირების/პრეზენტაციის და ჯგუფის გაძღოლის 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. 

   სწავლების პროცესში აქტიურად გამოიყენებენ ისეთ უნარებს, როგორიცაა: ტექსტურ 

წყაროებთან მუშაობის უნარი; ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი; 

ინფორმაციის მოძიება/დახარისხება/დამუშავების უნარი; ახალი ტურისტული ობიექტის   

ინფრასტრუქტურის შეფასების უნარი; კომუნიკაციის უნარი; როგორც ქართულ, ასევე 

უცხოურ (ინგლისური ან რუსული) ენაზე.    

 პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულები შეძლებენ თავად შექმნან ახალი, 

ინოვაციური, აუთვისებელი მარშრუტები, მართონ  რეგიონალურ სპეციფიკაზე მორგებული 

ტურისტული პროდუქტები და დასაქმდნენ ტურის მეგზურის პოზიციაზე, როგორც კერძო 

ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებში. 

 

სწავლის შედეგები: 

სწავლის შედგი 1. ტურიზმის/მოგზაურობის ინდუსტრია და ტურის 

მეგზურის/გიდის პროფესიის სამუშაო აღწერილობა  

სწავლის შედეგი 2. ტურისტული რესურსების მახასიათებლები; ტურისტული 

პროდუქტის კონცეფციის ჩამოყალიბება 

სწავლის შედეგი 3. ახალი ექსკურსიის შექმნის მეთოდები და ხერხები 



სწავლის შედეგი 4. ობიექტზე საინფორმაციო ბარათების მომზადება და მისი 

დემონსტრირება 

სწავლის შედეგი 5. ტურის წარდგენა (მეთოდები/ხერხები) 

სწავლის შედგი 6. ჯგუფის გაძღოლა; ტურისტების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა 

სწავლის შედეგი 7. პრაქტიკული პროექტი: რეგიონის სპეციფიკაზე მორგებული 

ახალი ექსკურსიის შექმნა და პეოზენტაცია. 

 

პროგრამის მოკლე აღწერა:  პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე  სწავლა შეუძლია 

ყველა დაინტერესებულ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს პროგრამის დაშვების 

წინაპირობას და აქვს სურვილი, შეიძინოს ახალი ცოდნა და უნარები, აიმაღლოს 

კვალიფიკაცია და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით.    

  პროგრამის ხანგრძლივობაა:  7 კვირა,  კვირეული დატვირთვა 12 სთ,   სულ 84 საათი. 

პროგრამის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან შემდეგ საკითხებს: ტურის 

მეგზურის/გიდის სამუშაოს აღწერა და აღიარებული დარგობრივი 

სტანდარტები/ეთიკის ნორმები; რეგიონის სპეციფიკისა და კონტექსტის შესაბამისი 

ახალი, ინოვაციური ტურისტული პროდუქტის შექმნა; ტურისტული პროდუქტის 

დემონსტრირება/პრეზენტაცია და ტურისტული ჯგუფის გაძღოლა.    

 სწავლებისა და შეფასებისათვის გამოყენებული იქნება შესასწავლი  თემატიკის 

შესაბამისი მეთოდები. მსმენელთა განმავითარებელი შეფასება ჩატარდება ყოველი 

სწავლის შედეგის დასრულების ბოლოს, ხოლო განმსაზღვრელი შეფასება - 

პროგრამის ბოლო კვირას, წინასწარ შერჩეულ დესტინაციის ადგილზე, 

მომზადებული დავალების პრეზენტაციით, როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ენაზე.      

 პროფესიული გადამზადების 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 გადამზადების პროგრამა არის უმოკლესი გზა დასაქმებისაკენ.         

 

 

 


