
პროგრამის სახელწოდება: სასტუმროს დასუფთავების მომსახურება    

პროგრამის სახე:  პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:    3    

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:   8 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:   10-20 სთ. 

სულ საკონტაქტო საათების რაოდენობა - 150 სთ 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:                  

  მინიმალური - 6   მაქსიმალური -8 

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   

1. ასაკი  +18 

2.  სრული ზოგადი განათლება 

 

პროგრამის მიზნები:   

     პროფესიული მომზადების პროგრამის „სასტუმროს დასუფთავების მომსახურება“ 

მიზანია მოამზადოს შრობის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი კომპეტენციის 

კონკურენტუნარიანი კადრი, რომელიც შეძლებს სასტუმრო ინდუსტრიაში სასტუმროს 

ნომრისა და საზოგადოებრივი არეალის სისუფთავის უზრუნველყოფას, აგრეთვე 

დამატებითი განყოფილებების, სამრეცხაოსა და რესტორნის სამზარეულოს დასუფთავების 

მომსახურების უზრუნველყოფას სტანდარტული სანიტარულ-ჰიგიენური  მოთხოვნების 

შესაბამისად, უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. 

         პროგრამის დასრულების შემდეგ  კურსდამთავრებული შეძლებს,  მიღებული ცოდნა-

უნარებით ტურისტულ ინდუსტრიაში დასაქმებას  და/ან  კარიერულ წინსვლას.       

         პროფესიული მომზადების პროგრამა არის უმოკლესი გზა დასაქმებისაკენ. 

 

 

სწავლის შედეგები: 

 

1. სასტუმრო ინდუსტრია, მისი საწარმოო ორგანიზაციული სტრუქტურა  და მართვის 

პრინციპები 

2. სასტუმროს ნომრებისა და საზოგადოებრივი არეალის სისუფთავის უზრუნველყოფა 

3. დასუფთავების განყოფილების  დამატებითი მომსახურებები 

4. სამრეცხაო განყოფილების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა 

5. რესტორნის-სამზარეულოს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა 

6. უსაფრთხოების ზომების კონტროლი 

 



 

პროგრამის მოკლე აღწერა:   

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე  „სასტუმროს დასუფთავების მომსახურება“ სწავლა 

შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, რომელიც აკმაყოფილებს პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობას და აქვს სურვილი შეიძინოს ცოდნა დაუნარები აღნიშნული მიმართულებით. 

      პროგრამის ხანგრძლივობაა 8 კვირა, 150 სთ, კვირეული დატვირთვა პირველი - მე-7 კვირა 

20 სთ, მე-8 კვირა - 10 სთ (შეფასება). სწავლება განხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული 

სწავლების მეთოდოლოგიით. თეორიული საკითხების შესწავლა მოხდება ( I -II კვირა) სსიპ 

კოლეჯის „ოპიზარი“ ბაზაზე, სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად აღჭურვილ სასწავლო 

აუდიტორიაში (A გარემო), ხოლო პრაქტიკული კომპონენტის შესწავლა და შეფასება 

განხორციელდება პარტნიორი ორგანიზაციის ბაზაზე (III – VIII კვირა), მაღალვალიფიციური 

კადრების მიერ. 

       სწავლებისა და შეფასებისთვის გამოყენებული იქნება პროგრამის სპეციფიკის შესაბამისი 

მეთოდები:   ლექცია, დემონსტრირება, ინსტრუქტაჟი, პრაქტიკული მეცადინეობა. 

განმავითარებელი შეფასება ჩატარდება ყოველკვირეულად, ხოლო განმსაზღვრელი შეფასება მე-

2 კვირის და პროგრამის დასრულების ბოლოს, მეთოდებით: გამოკითხვა და პრაქტიკული 

დავალება-დაკვირვებით. 

      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.                                                                           

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


