
პროგრამის სახელწოდება:   ხის დამუშავება და  მხატვრული კვეთა   

პროგრამის სახე:  პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:    3      

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:   10 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:    25 სთ. 

სულ საკონტაქტო საათების რაოდენობა - 250 სთ 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:                  

  მინიმალური - 6    მაქსიმალური -10 

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:   

 ასაკი  +16      

 საბაზო განათლება 

 

პროგრამის მიზნები:   

     პროგრამის მიზანია მოამზადოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნისა და 

უნარების მქონე კონკურენტუნარიანი კადრი, რომელიც შეძლებს მერქნისა და მერქნული  

მასალების მექანიკურ დამუშავებას სხვადასხვა ტექნოლოგიური ოპერაციების შესრულებით; 

შესაბამისი ხელსაწყოებისა და ჩარხ-დანადგარების შერჩევა/გამოყენებას უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვით; დასრულებული ნაკეთობების აწყობა/მოპირკეთებას; ხის მხატვრული 

კვეთისათვის  ესკიზების შექმნას და მარტივი კვეთის ნიმუშების დამზადებას. 

     პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულის 

კონკურენტუნარიანობის   ხელშეწყობა. 

     პროფესიული განათლება არის უმოკლესი გზა დასაქმებისაკენ. 

სწავლის შედეგები: 

 

1. მერქნისა და მერქნული მასალების სახეები და მათი ტექნოლოგიური დამუშავების 

პროცესები 

2. სამუშაო გარემოში უსაფრთხოების ნორმები 

3. ჩარხ-დანადგარებისა და ხელსაწყოების შერჩევა /უსაფრთხო მოხმარება 

4. მერქნის მექანიკური დამუშავების ოპერაციების შესრულება 

5. ხის ნაკეთობების აწყობა/მოპირკეთება 

6. ხეზე კვეთისათვის ესკიზების შედგენა და მარტივი კვეთის ნიმუშების დამზადება 

 

 

 

 



პროგრამის მოკლე აღწერა:   

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე „ხის დამუშავება და  მხატვრული კვეთა“ სწავლა 

შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში შეიძინოს   კონკრეტული ცოდნა 

/უნარები  პროგრამიდან გამომდინარე 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 სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 

მეთოდოლოგიით, მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტების მიერ, შრომის უსაფრთხოების 

თანამედროვე რეგულაციების გათვალისწინებით.  

პროგრამის ხანგრძლიობაა 10 კვირა,  250 სთ, კვირეული  საათობრივი დატვირთვა 25 სთ.   

სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება შემდეგი სწავლის მეთოდები: 

ინტერაქტიული ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა,  დემონსტრირება. ხოლო 

შეფასებისათვის - განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებები, კერძოდ, მსმენელების 

განმავითარებელი შეფასება  მოხდება ყოველ  კვირას, ხოლო განმსაზღვრელი შეფასება 

ჩატარდება პროგრამის ბოლოს. შეფასების მეთოდით: პრაქტიკული დავალება - პროდუქტი, 

როგორც მტკიცებულება. 

   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.            

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


