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სსიპ  კოლეჯი „ლაკადა“ დაარსდა 1983 წელს, როგორც პროფესიული ტექნიკური სასწავლებლი. 
არსებობის მანძილზე სტატუსი რამდენიმეჯერ შეიცვალა.  
კერძოდ: 

 1993 წელს გადაკეთდა მრავალდარგოვან სახელმწიფო კოლეჯად; 
 2007 წელს პროფესიული სწავლების ცენტრი; 

 2011-2019 წ.  პროფესიული კოლეჯი;  

 

წლიდან სსიპ კოლეჯი ,,ლაკადა’’ კოლეჯი  მდებარეობს ოკუპირებული   აფხაზეთის  სასაზღვრო  ტერიტორიასთან, მისი  ამოცანაა 
პროფესიული  განათლების  პროგრამის, მოკლე  ციკლის საგანმანათლებლო   პროგრამების,  
პროფესიული   მომზადება - გადამზადების  პროგრამების  განხორციელება  და  მასში  როგორც  

ადგილობრივი   ასევე  
აფხაზეთის   ტერიტორიაზე  
მცხოვრებთა  ჩართვა.  
 
კოლეჯი  „ლაკადა“  დღეს 
განახლებული  
საგანმანათლებლო 
პროგრამების  შესაბამისი   
თანამედროვე   მატერიალურ-
ტექნიკური  ბაზითა  და  საჭირო  
ინვენტარით   აღჭურვილი   
აგრძლებს   წარმატებულ  
საქმიანობას,  რაც  რეგიონის 
პროფესიული   განვითარების  
მყარი   გარანტიაა. 

   კოლეჯი  ამ   ეტაპზე  ანხორციელებს  შრომის  ბაზარზე  ორიენტირებულ  პროფესიულ  
საგანმანათლებლო  პროგრამებს:    ინჟინერიის, ჯანდაცვის,  სამშენებლო  და  ხელოვნების  
მიმართულებებით. 

პროგრამის  დასრულების  შემდეგ  კურსდამთავრებულს  ენიჭება  შესაბამისი  საფეხურის  
პროფესიული  კვალიფიკაცია  და  გაიცემა  შესაბამისი  საფეხურის დიპლომი. 

კოლეჯსი   იურიდიულ  მისამართო: 

 ქ.ჯვარი,  ყაზბეგის  #2 

ელ. ფოსტა: ssipjvari@gmail.com 

ვებ-გვერდი: lakada.edu.ge 

დაწესებულების   მისია 
 

              პროფესიული  კოლეჯი  „ლაკადა“,   სწავლების  თანამედროვე  მეთოდების დანერგვით  

უზრუნველყოფს      სტუდენტთა   პროფესიული  განათლების მაღალი   დონის   მიღწევას   

რეგიონის   და ოკუპირებული   აფხაზეთის   ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის.   

კოლეჯი   ორიენტირებულია  კონკურენტუნარიანი  სპეციალისტების მომზადებასა  და  

დასაქმებაზე. 

mailto:ssipjvari@gmail.com
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საგანმანათლებლო პროგრამები 
 

 ელექტროობა -  IV დონე 

 კომპიუტერული ქსელი და სისტემები -  IV დონე 

 მეხილეობა -  IV დონე 

 კულინარიის ხელოვნება - III დონე 

 საფინანსო სერვისები- III დონე 

 იატაკისა და ფილის სამუშაოები - III დონე 

 კედლის დაფარვის სამუშაოები- III დონე 

 სამკერვალო წარმოება- III დონე 

 ინფორმაციის ტექნოლოგია- III დონე 

 ელექტროობა - III დონე 

 შემდუღებელი - III დონე 

 ხის მხატვრული დამუშავება - III დონე 
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ელექტროობა  

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ელექტროობაში/Secondary Vocational Qualification in  Electricity 

 

 მიზანი: 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიანი კადრების 

მომზადებას ელექტროობაში.   

 

 დაშვების წინაპირობა:   

 სრული ზოგადი განათლება- საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციისათვის -  

 საბაზო ზოგადი განათლება - საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

 

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  

ელექტროობის საშუალო 

პროფესიული კვალიფიკაციის 

მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს 

ნებისმიერ  ორგანიზაციაში, 

რომელიც ფლობს ან ოპერირებას 

უწევს ქვესადგურებს და მაღალი 

ძაბვის ელექტროგადამცემ 

ხაზებს, მას შეუძლია აწარმოოს 

ელექტროენერგიის გადამცემი 

სისტემების ექსპლოატაცია 

წარმოების ადგილიდან 

გამანაწილებელ სისტემამდე, 

აწარმოოს იმ გამანაწილებელი 

(ელექტრული ხაზების, ბოძების, მრიცხველების და კაბელებისაგან შემდგარი) სისტემების 

ექსპლოატაცია, რომლებიც აწვდიან წარმოების ადგილიდან ან გადაცემის სისტემიდან მიღებულ 

ელექტროენერგიას საბოლოო მომხმარებელს. 

 დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: მონტიორი; მონტიორის თანაშემწე და 

ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემების სპეციალისტი. 

 

 პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

            არაინტეგრირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის 

   საგანმანათლებლოპროგრამა მოიცავს: 

 4 ზოგად მოდულს - 11 კრედიტი; 

 4  საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი  მოდული- 14 კრედიტი  

 9  პროფესიული/დარგობრივი მოდული-  45  კრედიტი  

 

 კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს არანაკლებ 70  კრედიტი. 

 

მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების 

მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების 



   

5 
 

 

 

გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული 

ენის მოდულებით. 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის ინტეგრირებული 

მოდულებით: 

 

პროგრამა ელექტროობა საგანმანათლებლოპროგრამა მოიცავს: 

 2  ზოგად მოდულს - 8კრედიტი; 

 4  საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი  მოდული- 14 კრედიტი  

 9  პროფესიული/დარგობრივი მოდული-  45  კრედიტი  

 5   ინტეგრირებული მოდული- 60 კრედიტი  

ელექტროობის საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 127 

კრედიტი. 

 

ქართულ იენა A2 და B1მოდულის გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლისუფლება 

მოიპოვეს ,,პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის №152/ნ 

ბრძანებითდამტკიცებულიდებულებისმე-4 მუხლისმე-2 

პუნქტითგათვალისწინებულრუსულ,აზერბაიჯანულანსომხურენაზეტესტირებისგზით. 

აღნიშნული პირები სათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული 

ენის მოდულით. 

 

 პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 

ა) კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა: 70 კრედიტი 

 სავარაუდო  ხანგრძლივობა:  47 კვირა 

 

კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა: 100  კრედიტი 

 სავარაუდო  ხანგრძლივობა:   69 კვირა 

 

ბ)  კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა:   127  კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:    124 კვირა 

 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა:  157  კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 146 კვირა  

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისის წავლის შედეგები:  

 ჩაატაროს გაზომვითი სამუშაოები სხვადასხვა ტიპის ელექტროტექნიკურ მასალებზე;  

 გაზომოს ელექტრული ფუნქციების მახასიათებელი სიდიდეები; 

 შეასრულოს საზეინკლო სამუშაოები ნახაზის მიხედვით; 

 განახორციელოს  მაღალი ძაბვის ეგხ-ის მშენებლობა და გაუწიოს მას მომსახურება; 
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 დაამონტაჟოს ქვესადგურები და  გაუწიოს მათ მომსახურება; 

 მოიპოვოსდაგამოიყენოსსაინჟინროინფორმაციასაკომუნიკაციოტექნოლოგიის (ICT) 

გამოყენებით; 

 წაიკითხოს  და დახაზოს  საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის  

კომპიუტერზე დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით; 

 დააპროექტოს პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების სქემები და დაამონტაჟოს 

პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების აპარატურა; 

 გაუწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება დაზარალებულს. 

 

  სწალის შედეგების მიღწევის 

დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის 

მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, 

რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების 

ფარგლებში მიღწეული სწავლის 

შედეგების აღიარებით 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით 

მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება 

საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება 

შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს 

პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს 

რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; 
მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 
პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და 

კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - 

მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების 

მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში 

უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და 

მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 
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 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, 

ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 

კრედიტები. 
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კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 

 სახელწოდება:  კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია 

კომპიუტერულ ქსელსა და სისტემებში / Secondary Vocational Qualification in Computer Network and 

Systems; 

 

 დაშვების წინაპირობა:  

სრული ზოგადი განათლება;  

საბაზო ზოგადი განათლება - საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ინტეგრირებული 

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები 

 

 პროგრამის მიზანი:  

კომპიუტერულ ქსელისა და სისტემების პროფესიული პროგრამის მიზანია კომპიუტერული ქსელისა 

და სისტემების კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს კომპიუტერის 

აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფის, მცირე ზომის ქსელების ორგანიზებისა და 

გამართვის, ბაზისური სერვერული სერვისების ადმინისტრირების უნარ-ჩვევებს; აქვს 

სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი 

კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ 

ნაბიჯებს. 

 

 დასაქმების სფერო 

და 

შესაძლებლობები:  

 

კომპიუტერული 

ქსელისა და 

სისტემების 

საშუალო 

პროფესიული 

კვალიფიკაციის 

მფლობელს შეუძლია 

დასაქმდეს ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო საკუთრებაში მყოფ 

კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციის ტექნოლოგიები, მცირე და საშუალო ზომის საოფისე 

ქსელებში კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების ტექნიკოსად, რომლის მოვალეობებშიც შედის 

კომპიუტერული სისტემების აპარატურულ-პროგრამული და ქსელური სერვისების გამართვა-

ადმინისტრირება.  

 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 62.02.0;  

 62.03.0  კომპიუტერული საშუალებების მართვის საქმიანობები; 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 3513  

 

 პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

არაინტეგრირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის: 

 

               საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს: 

 3 ზოგად მოდულს - 10 კრედიტი; 

 5 საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი  მოდული- 31 კრედიტი  
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 11 პროფესიული/დარგობრივი მოდული-  49 კრედიტი  

   

 კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს არანაკლებ 90 კრედიტი. 

 

მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს 

„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 

დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე 

ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება 

იწყება ქართული ენის მოდულებით. 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის 

ინტეგრირებული მოდულებით:  

 

პროგრამა კომპიუტერული ქსელი და სისტემები მოიცავს 

 2 ზოგად მოდულსი - 8 კრედიტი; 

 5 საერთო სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი  მოდული- 31 კრედიტი  

 11 პროფესიული/დარგობრივი მოდული-  49 კრედიტი  

 5   ინტეგრირებული მოდული- 60 კრედიტი  

კომპიუტერულ ქსელსა და სისტემებში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა 

უნდა დააგროვოს 148 კრედიტი. 

 

ქართული ენა A2 და B1 მოდულის გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება 

მოიპოვეს ,,პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის №152/ნ  

ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, 

აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით.  

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული 

ენის მოდულით.  

 

 პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 

         ა) კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა:  90   კრედიტი 

 სავარაუდო  ხანგრძლივობა: 62 კვირა 

 

            კრედიტების რაოდენობა არაინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა: 120   კრედიტი 

 სავარაუდო  ხანგრძლივობა: 84 კვირა 

 

ბ)  კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში ქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა:   148 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:   123  კვირა  

 

კრედიტების რაოდენობა ინტეგრირებული სასწავლო გეგმის შემთხვევაში არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისთვის 
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 მოცულობა:  178  კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  145   კვირა  

 

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციის 

შესაბამისი სწავლის შედეგები:  

 

კომპიუტერულ ქსელსა და 

სისტემებში  საშუალო 

პროფესიული კვალიფიკაციის 

მქონე პირს შეუძლია: 

 

 სერვერული 

ინფრასტრუქტურის 

გამართვისთვის საჭირო 

პროცედურების აღწერა; 

 Windows და Linux 

სერვერული 

ოპერაციული სისტემის 

ინსტალაცია;  

 ცენტრალური დირექტორიების სერვისების (Directory Service) ბაზისური ადმინისტრირება;  

 ქსელური მისამართების მართვის სისტემის (DHCP) ბაზისური ადმინისტრირება;   

 დომეინური სახელების სერვერის (DNS) ბაზისური ადმინისტრირება;  

 ფაილური და ბეჭვდის სერვერის ბაზისური მართვა; 

  სერვერის  ვირტუალიზაციის ტექნოლოგიის ბაზისური გამართვა. 

 Linux-ის საინსტალაციო პაკეტების მართვა;  

 Linux-სა და UNIX-ს ოპერაციული სისტემების ბრძანებების გამოყენება;  

 Linux-ის ფაილური სისტემის მართვა;  

 კომპიუტერული ქსელის ფიზიკური და ლოგიკური ტოპოლოგიის ბაზისური გამართვა; 

 სტატიკური მარშრუტის კონფიგურირება;  

 დინამიური მარშრუტიზაციის  ბაზისური კონფიგურირება;  

 კომუტატორის ბაზისური კონფიგურირება;  

 ვირტუალური ლოკალური ქსელის ბაზისური კონფიგურირება. 

 

 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა განხორციელდება  სსიპ კოლეჯის „ლაკადა“ ბაზაზე. 
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 სწავლის შედეგების მიღწევის 

დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის 

შედეგის მიღწევის დადასტურების 

საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების 

ფარგლებში მიღწეული სწავლის 

შედეგების აღიარებით 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით 

მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება 

საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება 

შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს 

პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს 

რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; 
მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 
პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და 

კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - 

მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების 

მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში 

უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და 

მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 
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 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, 

ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 

კრედიტები. 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ კოლეჯის „ლაკადა“ პრეროგატივას. 
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 მეხილეობა  
 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე -მეხილეობა  / 

Fruit  Production 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენებზე  

 

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სოფლის მეურნეობაში / Secondary Vocational Qualification in  

Agriculture  

 

განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორთან (ISCED) შესაბამისობაშია 081 სოფლის მეურნეობა - 

მემცენარეობა და მეცხოველეობა, აღმწერი -
„შეისწავლის მცენარეული 
კულტურების  მოყვანსა და  მოვლას, ასევე 
ცხოველების მოშენებას, კვებასა და მოვლას. 
ის მოიცავს აგრარული მეურნეობის 
მენეჯმენტსა და ფუნქციონირებას და ასევე 
გადაუმუშავებელი მცენარეული და 
ცხოველური პროდუქციის წარმოებას“. 
 

 მიზანი  

ჩარჩო დოკუმენტის  მიზანია სოფლის 

მეურნეობის სფეროსთვის შესაბამისი 

კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი 

კადრის აღზრდა 

 

 დაშვების წინაპირობები 

 

  სრული ზოგადი განათლება  

 

 დასაქმების შესაძლებლობები  

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ ორგანიზაციებში, 

აგრეთვე შესაძლებელია იყოს თვითდასაქმებული და მართავდეს საკუთარ მეურნეობას.  

 

 

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორში (ISCO) იდენტიფიცირებული დასაქმების პოზიციები  

ძირითადი ჯგუფი 6 სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და თევზჭერის სფეროს კვალიფიციური მუშაკები 
ქვეჯგუფი 61; მცირე ჯგუფი 611; მცირე ჯგუფი 612; მცირე ჯგუფი 613; მცირე ჯგუფი 631 
 

 ბაზარზე ორიენტირებული მებაღეები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურის  მწარმოებლები  

 მემინდვრეები და მებოსტნეები 

 ხეხილისა და კენკროვანი კულტურების მწარმოებლები 

 მებაღეები, სანერგეების სხვა მუშაკები 

 შერეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მწარმოებლები 

 თვითმოხმარებაზე ორიენტირებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მწარმოებლები 

 

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი ეკონომიკური საქმიანობის სახეები (2016 წ.)  

 

სექცია – A  სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა, აღმწერი - „მცენარეული და ცხოველური 
ბუნებრივი რესურსების გამოყენება, რაც შეიცავს კულტურების მოყვანას, ცხოველების მოვლასა და 
მოშენებას, მერქნის მიღებასა და სხვადასხვა მცენარეების მოყვანას, ცხოველების და თევზის მოშენებას და 
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ცხოველური წარმოების პროდუქტების მიღებას სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებში და ბუნებრივ 
გარემოში“. 
 

 

 სტრუქტურა და მოდულები  -  

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგად და სავალდებულო პროფესიულ მოდულებს: 

 7  ზოგადი მოდულების კრედიტების ჯამი -18 

 23 სავალდებულო პროფესიული მოდულების ჯამი -72 კრედიტს 

სულ-90კრედიტი 

 

„მოდულების, ქართული ენა A2 და B!  სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს „პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ,აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით.“ მათ შორის, 15 კრედიტი განკუთვნილია ,,ქართული ენა A2”,   სწავლებისათვის. 

   

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 90 კრედიტი; 

 პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 66  კვირა; 

 

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 120 კრედიტი; 

  პროგრამის ხანგრძლივობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის -  88  კვირა. 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები  

 

სოფლის მეურნეობის კვალიფიკაციის მქონე კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 
კონცენტრაცია „მეხილეობა“: 

1. მონაწილეობს საბაღე ფართობის  

ტერიტორიულ მოწყობაში; 

2. შეაფასოს და დაამუშაოს ნიადაგი; 

3. აწარმოოს ხეხილოვანი კულტურების 

სარგავი მასალა;  

4. უზრუნველყოს ხეხილის სხვლა-

ფორმირება; 

5. უზრუნველყოს ხეხლის დაცვა; 

6. აიღოს მოსავალი; 

7. მართოს ფერმერული მეურნეობა; 

8. დაგეგმოს და განახორციელოს 

პროდუქტის პირველადი მიღება-

რეალიზება. 

 

 

 

 სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც 

შესაძლებელია:  
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ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის 

შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. 

შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს 

რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; 
მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 
პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა 
და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი 

კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და 

წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა, 

შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - 

ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის 

შესაბამისად. 

 

 კვალიფიკაციის მინიჭება 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 
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იატაკისა და ფილის სამუშაოები 
 

 პროგრამის   სახელწოდება  - იატაკისა და ფილის სამუშაოები- Construction Manufacturing 

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია; 

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია იატაკისა და ფილის სამუშაოებში / Basic 

Vocational Qualification in Floor and Tile Works 
 

 მიზანი: იატაკისა და ფილის სამუშაოების პროგრამის   მიზანია, შემუშავებულ იქნას ისეთი 

პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამა,  რომელიც მშენებლობის წარმოების სფეროსთვის 

უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას. იატაკისა და ფილის სამუშაოების 

სპეციალისტი შეძლებს: კედლისა და იატაკის ზედაპირების მომზადებას და მოპირკეთებას ფილებით; 

სხვადასხვა სახის(ვინილის  ტიპის,  რბილი  იატაკის ,  ლამინირებული და  ხის) 

მომწყობას,მოპირკეთებას;  მეტლახის,  გრანიტის და მოზაიკური  ფილებით იატაკის დაგებას. 

 

 დაშვების წინაპირობა -საბაზო  განათლება 

 

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

იატაკისა და ფილის სამუშაოებში  საბაზო  პროფესიული  კვალიფიკაციის მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს 

სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია ან/და დახურულ სივრცესა და 

სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-

სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა 

საქმიანობა დაკავშირებული იქნება შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა ან მის რეკონსტრუქცია-

გაძლიერებასთან.  

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ( ISCO)  კოდი :7122 

 მარმარილოს დამგები 

 პარკეტის დამგები 

 კაფელის დამგები  

 სტრუქტურა და მოდულები 

 

იატაკისა დაფილების სამუშაოების პროგრამის პროფესიული 

კვალიფიკაციის მისანიჭებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 82 

კრედიტი. მათ შორის:         

 7 ზოგად მოდული, ჯამური 18 კრედიტის ოდენობით,  

 3 საერთო პროფესიული/დარგობრივი მოდული ჯამურად 

5 კრედიტი ,  

    9 სავალდებულო პროფესიულ/დარგობრივ მოდული 

ჯამური 59 კრედიტის ოდენობით. 

„მოდულის  ,ქართული  ენა  A2”  გავლა  სავალდებულოა  მხოლოდ  იმ  

პროფესიულისტუდენტებისათვის,რომლებმაც  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  

სწავლისუფლება  მოიპოვეს „პროფესიული  ტესტირების  ჩატარების  დებულების  დამტკიცების  თაობაზე“  

საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების    მინისტრის 2013  წლის  27  სექტემბრისბრძანება  #152/ნ  

ბრძანებით  დამტკიცებული   დებულების    მე-4  მუხლის  მე-2  პუნქტითგათვალისწინებულ  რუსულ,  

აზერბაიჯანულ  ან  სომხურ  ენაზე    ტესტირების  გზით.აღნიშნულიპირებისათვის  პროფესიულ  

საგანმანათლებლო  პროგრამებზე  სწავლება  იწყება   ქართულიენის  მოდულით“ 

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 82კრედიტი 

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის  59    კვირა 

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 97 კრედიტი 
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 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 70 კვირა 

 

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაციის  შესაბამის  სწავლის  შედეგები 

 

იატაკისა და ფილის სამუშაოების 

პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე 

კურსდამთავრებულს  შეუძლია:   

1. მოამზადოს იატაკი და კედელი 

მოსაპირკეთებლად;  

2. დაახარისხოს  ფილები 

სხვადასხვა ფორმებად; 

3. დაჭრას ფილები სხვადასხვა 

ფორმებად; 

4. მოამზადოს დუღაბი და წებო-

ცემენტის ნაზავი  ფილებისა და 

მოზაიკური ფილების დასაგებად; 

5. დააგოს მეტლახის, გრანიტის, 

ვინილის ტიპის, რბილი და 

სხვადასხვა ზედაპირის იატაკი; 

6. განახორციელოს ბეტონისა და 

პოლიმერული სამრეწველო იატაკის მოჭიმვა; 

7. დაამუშაოს  გამშრალი დუღაბის და ქვიშა-ცემენტის ხსნარით დამზადებული იატაკი; 

8. მოაწყოს ფილისქვეშა ჰიდროიზოლაცია; 

9. მოაწყოს  იატაკი ხის მასალისგან უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. 

 

 სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება 

საქართველოს   კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით 

 გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი 

ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება 

აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი 

შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

პროგრამა მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა 

საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე 

კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის 

უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომელიც მნიშვნელოვანია 

პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტნციიდან 
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ერთ-ერთის მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი 

ენის განვითარების მიზნით თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ 

სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, 

კერძოდ მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების 

ფარგლების გათვალისწინებით: 
მართლმეტყველება 

·       საუბრის/პრეზენტაციი სდროისლიმიტისდაცვა; 

·       სათანადოპროფესიულილექსიკისგამოყენება; 

·       მოსაზრებისჩამოყალიბებაგასაგებად, ნათლადდათანამიმდევრულად; 

·       ადეკვატურიმაგალითებისადაარგუმენტებისმოყვანა; 

·       ზეპირიმსჯელობისთვისდამახასიათებელიარავერბალური  საშუალებებისადეკვატურადგამოყენება  (

მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალისაუბარში, ხმისტემბრისცვალებადობა). 

მართლწერა  

·       საკავშირებელისიტყვებისსწორადგამოყენება; 

·       ძირითადი  სასვენინიშნების (წერტილი,  კითხვისადაძახილისნიშნები) სწორადგამოყენება; 

·       პროფესიულილექსიკისსათანადოდგამოყენება; 

·       წერისას ტიპობრივისტილისტურიხარვეზებისაღმოფხვრა; 

·       არუნდაიქნესგამოყენებულიქართულიენისთვისარაბუნებრივიშესიტყვებებიდალექსიკა - 

ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

·       ინფორმაციისგადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელიაქტივობისშესაბამისად. 

 

 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 
    კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

 კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ კოლეჯის „ლაკადა“ პრეროგატივას 
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კედლის დაფარვის სამუშაოები  

(სამღებრო სამუშაოები)   
 

 პროგრამის   სახელწოდება  - კედლის დაფარვის სამუშაოები 

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კედლის დაფარვის სამუშაოებში / Basic Vocational 

Qualification in Wall Covering Works 
 

 

 4. მიზანი: კედლის დაფარვის სამუშაოების პროგრამის   მიზანია, მშენებლობის სფეროსთვის 

უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას. სპეციალისტი შეძლებს: სხვადასხვა  

ზედაპირის  დამუშავება-შეღებვას;  ინტერიერისა და ექსტერიერის  დამუშავებას დაგრუნტვას 

და შეღებვას; ჭერისა და   კედლის  შეფითხვნა,დეკორატიული  ელემენტების  

გამოყენება; ინტერიერში შპალერი   გაკვრა ;განახორცილეოს თბოსაიზოლაციო და 

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები  შესრულება უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. 
 

 დაშვების წინაპირობა -საბაზო  განათლება 

     

  დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

   კედლის  დაფარვის  სამუშაოებში, საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის  მქონე პირი შეიძლება დასაქმდეს  

სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია ან/და დახურულ სივრცესა და 

სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-

სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, 

სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-

დაწესებულებაში,რომლის    დასაქმების  პოზიცია  

იქნება  სამღებრო  სამუშაოების  შემსრულებელი.  

დასაქმების საერთაშორისო 

კლასიფიკატორის ( ISCO)   კოდი:  7123 , 

7131, 7125 
 შენობის მღებავი 

 შპალერის გამკვრელი 

 

 სტრუქტურა და მოდულები 

 

კედლის დაფარვის სამუშაოებში საბაზო  პროფესიული  კვალიფიკაციის   მინიჭებისათვის სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს 58 კრედიტი. პროგრამა მოიცავს:   

 7 ზოგად მოდულს ჯამური 18 კრედიტი; 

 3  საერთო პროფესიული/დარგობრივი მოდულს ჯამურად 5 კრედიტი  

 7  სავალდებულო პროფესიულ/დარგობრივ მოდულს ჯამური 35 კრედიტი. 

 

„მოდულის  ,ქართული  ენა  A2”  გავლა  სავალდებულოა  მხოლოდ  იმ  

პროფესიულისტუდენტებისათვის,რომლებმაც  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  

სწავლისუფლება  მოიპოვეს „პროფესიული  ტესტირების  ჩატარების  დებულების  დამტკიცების  თაობაზე“  

საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების    მინისტრის 2013  წლის  27  სექტემბრისბრძანება  #152/ნ  

ბრძანებით  დამტკიცებული   დებულების    მე-4  მუხლის  მე-2  პუნქტითგათვალისწინებულ  რუსულ,  
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აზერბაიჯანულ  ან  სომხურ  ენაზე    ტესტირების  გზით.აღნიშნულიპირებისათვის  პროფესიულ  

საგანმანათლებლო  პროგრამებზე  სწავლება  იწყება   ქართულიენის  მოდულით“ 

 

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის-58 კრედიტი 

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის-   41  კვირა 

 

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის-73 კრედიტი 

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის- 52 კვირა 

 

  მისანიჭებელი  კვალიფიკაციის  შესაბამის  სწავლის  შედეგები 

კედლის დაფარვის სამუშაოების საბაზო განათლების  კურსდამთავრებულს    შეუძლია: 

1. დაამუშაოს ზედაპირები; 

2. შეღებოს ზედაპირები; 

3. დაგრუნტოს ინტერიერი და ექსტერიერი; 

4. მოაწყოს ჭერის, კედლისკუთხეებზე,ჭაღის, კარისა და ფანჯრების გარშემო დეკორაციები; 

5. გააკრას ინტერიერში შპალერი; 

6. განახორცილეოს თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები უსაფრთხოების ნორმების 

დაცვით. 

 

 სწავლის შედეგების 

მიღწევის დადასტურება 

და კრედიტის მინიჭება 

 

კრედიტი მიენიჭება სწავლის 

შედეგის მიღწევის 

დადასტურების საფუძველზე.   

სწავლის შედეგის მიღწევის 

დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური 

განათლების ფარგლებში 

მიღწეული სწავლის შედეგების 

აღიარებით; 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს  

კანონმდებლობით   დადგენილი  წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი 

ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის 

დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში.  
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პროგრამის მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს 

რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე 

კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის 

უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომელიც მნიშვნელოვანია 

პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტნციიდან 

ერთ-ერთის მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი 

ენის განვითარების მიზნით თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ 

სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, 

კერძოდ მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების 

ფარგლების გათვალისწინებით: 
მართლმეტყველება 

·       საუბრის/პრეზენტაციისდროისლიმიტისდაცვა; 

·       სათანადოპროფესიულილექსიკისგამოყენება; 

·       მოსაზრებისჩამოყალიბებაგასაგებად, ნათლადდათანამიმდევრულად; 

·       ადეკვატურიმაგალითებისადაარგუმენტებისმოყვანა; 

·       ზეპირიმსჯელობისთვისდამახასიათებელიარავერბალური  საშუალებებისადეკვატურადგამოყენება  (

მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალისაუბარში, ხმისტემბრისცვალებადობა). 

მართლწერა  

·       საკავშირებელისიტყვებისსწორადგამოყენება; 

·       ძირითადი  სასვენინიშნების (წერტილი,  კითხვისადაძახილისნიშნები) სწორადგამოყენება; 

·       პროფესიულილექსიკისსათანადოდგამოყენება; 

·       წერისას ტიპობრივისტილისტურიხარვეზებისაღმოფხვრა; 

·       არუნდაიქნესგამოყენებულიქართულიენისთვისარაბუნებრივიშესიტყვებებიდალექსიკა - 

ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

·       ინფორმაციისგადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელიაქტივობისშესაბამისად. 

 

 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ კოლეჯის „ლაკადა“ პრეროგატივას 
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კულინარიის ხელოვნება   
 

 პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამის სახელწოდება ქართულ   კულინარიის   ხელოვნება 

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

საბაზო   პროფესიული კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნებაში/   Basic  Vocational  Qualification in Cooking  

 

 მიზანი 

კულინარიის   ხელოვნების  პროგრამის მიზანია,   როგორც  ადგილობრივი, ასევე  საერთაშორისო შრომის 

ბაზრისთვის  მოამზადოს, საკვები  პროდუქტების   კულინარიის  სპეციალისტი,  რომელიც შეძლებს 

სასტუმროს  და რესტორნის  სამზარეულოში  მუშაობას   კვების  ჰიგიენის  ,  სანიტარულ-ჰიგიენური  

ნორმებისა  და  სურსათის  უვნებლობის  დაცვით.     

 

 დაშვების  წინაპირობა 

       საბაზო განათლება 

 

    კურსდამთავრებულთა     დასაქმების  

შესაძლებლობები 

 

     კულინარიის   ხელოვნების  საბაზო  

პროფესიული   კვალიფიკაციის  მფლობელს  

შეუძლია დასაქმდეს     ტიპის  სასტუმროში,  

რესტორანსა და  სხვა  კვებისა და  შინა  

მეურნეობებში,  ობიექტებში,  სადაც   

გეგმავენ,  ორგანიზებას  უკეთებენ 

 

 საკვები პროდუქტების 

მომზადება/კულინარიის ხელოვნების   

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს 

შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა 

მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ, ორგანიზებას უკეთებენ და ამზადებენ საკვებს შემდეგ 

პოზიციებზე: სასურსათო კვების მომსახურების პუნქტების მომსახურე პერსონალი , მზარეულები ,  

სამზარეულოში დამხმარეები .  

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

 

 კულინარიის ხელოვნების  საბაზო  პროფესიული    კვალიფიკაციის  მქონე  პირს  შეუძლია: 

 

1. განახორციელოს  საკვები პროდუქტებისა და ნედლეულის პირველადი და მექანიკური დამუშავება; 

2. განახორციელოს ნედლეულისა და პროდუქტის თერმული დამუშავება; 

3. მოამზადოს მარტივი კერძები;  

4. მოამზადოს ქართული სამზარეულოს გავრცელებული ძირითადი კერძები და გარნირები; 

5. მოამზადოს საერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული ძირითადი კერძები და გარნირები; 

6. განსაზღვროს კერძის მოსამზადებლად საჭირო ნედლეულის რაოდენობა; 

7. განახორციელოს პროდუქტისა და დამხმარე მასალების შეკვეთა და მიღება-განთავსება; 

8. აღრიცხოს ვადაგასული და გაფუჭებული პროდუქტი 

 

 სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   
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სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს  

კანონმდებლობით   დადგენილი  წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს 

როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ 

ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების 

დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას 

და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის 

დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში.  

პროგრამის მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს 

რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე 

კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის 

უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომელიც მნიშვნელოვანია 

პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტნციიდან 

ერთ-ერთის მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი 

ენის განვითარების მიზნით თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ 

სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, 

კერძოდ მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების 

ფარგლების გათვალისწინებით: 
მართლმეტყველება 

·       საუბრის/პრეზენტაციისდროისლიმიტისდაცვა; 

·       სათანადოპროფესიულილექსიკისგამოყენება; 

·       მოსაზრებისჩამოყალიბებაგასაგებად, ნათლადდათანამიმდევრულად; 

·       ადეკვატურიმაგალითებისადაარგუმენტებისმოყვანა; 

·       ზეპირიმსჯელობისთვისდამახასიათებელიარავერბალური  საშუალებებისადეკვატურადგამოყენება  (

მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალისაუბარში, ხმისტემბრისცვალებადობა). 

მართლწერა  

·       საკავშირებელისიტყვებისსწორადგამოყენება; 

·       ძირითადი  სასვენინიშნების (წერტილი,  კითხვისადაძახილისნიშნები) სწორადგამოყენება; 

·       პროფესიულილექსიკისსათანადოდგამოყენება; 

·       წერისას ტიპობრივისტილისტურიხარვეზებისაღმოფხვრა; 

·       არუნდაიქნესგამოყენებულიქართულიენისთვისარაბუნებრივიშესიტყვებებიდალექსიკა - 

ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

·       ინფორმაციისგადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელიაქტივობისშესაბამისად. 

 

 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.  
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პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ კოლეჯის „ლაკადა“ პრეროგატივას 
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საფინანსო სერვისები  

 ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება -  საფინანსო სერვისები - Finance services 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია/კვალიფიკაციები საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო 

სერვისებში / Basic Vocational Qualification in Finance Services 

 

განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის მიხედვით აღნიშნული კვალიფიკაცია განეკუთვნება 

დეტალურ სფეროს - „ფინანსები, საბანკო საქმე და დაზღვევა“ (კოდი 0412). 

 

 პროგრამის  მიზანია,  მოამზადობს კვალიფიციური საფინანსო სერვისების პერსონალი, რომელიც 

შეძლებს სხვადასხვა ტიპის საფინანსო  მომსახურების გაწევას და მომხმარებლის საფინანსო 

სერვისებთან დაკავშირებულ ინფორმირებას.   

 

 დაშვების წინაპირობა/წინაპირობები  -  

 

 საბაზო განათლება  

  არანაკლებ 17 წელი 

 

 კურსდამთავრებულთა კარიერული 

შესაძლებლობები  

 

საფინანსო სერვისებში მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი 

შესაძლებელია დასაქმდეს სხვადასხვა სავაჭრო 

ობიექტების მოლარედ, მათ შორის - ბილეთების 

გაყიდვების სალაროებში; ბანკებსა და არასაბანკო საკრედიტო-საფინანსო დაწესებილებებში მოლარისა 

და ოპერატორის პოზიციაზე, ასევე ნივთების დაგირავებითა და ფულადი თანხების გაცემით 

დაკავებული აგენტებისა და ბუკმეკერების პოზიციებზე. 

 

 სტრუქტურა და მოდულები  

 

„საფინანსო სერვისების“ ჩარჩო დოკუმენტის მოცულობაა 51 კრედიტი.  აქედან,  

 ზოგადი მოდულების ჯამური კრედიტების რაოდენობაა 16,  

 სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი მოდულებისა - 35 კრედიტი.   

სწავლის ხანგრძლივობა -36 კვირა 

 

 

არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 66 კრედიტი. აქედან, 

 ზოგადი მოდულების ჯამური კრედიტების რაოდენობაა 16;  

 სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი მოდულების - 35 კრედიტი.   

 ქართული ენა  A2 -15 კრედიტი 

სწავლის ხანგრძლივობა - 47 კვირა 
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მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციის/კვალიფიკაციების აღწერა - 

სწავლის შედეგები  

პირს შეუძლია: 

 აწარმოოს ნაღდი და უნაღდო 

ანგარიშსწორება სავაჭრო და 

საბანკო დაწესებულებებში; 

 განახორციელოს სალარო და 

საბანკო ოპერაციები; 

 შესთავაზოს კლიენტებს საბანკო 

პროდუქტები; 

 ეფექტურად მოემსახუროს 

კლიენტებს. 

 

 

 სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც 

შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს 

პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. 

შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს 

რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; 
მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 
პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და 

კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - 

მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების 

მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში 

უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და 

მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 
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 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, 

ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

 პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 

კრედიტები. 
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ინფორმაციის ტექნოლოგია 

 პროგრამის სახელწოდება- ინფორმაციის ტექნოლოგია/Information Technology 

 

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია 

საბაზოპროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში / BasicVocational 

Qualification in Information Technology Support; 

 

 ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიული პროგრამის  მიზანია,  ინფორმაციის 

ტექნოლოგიების სფეროსთვის უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდა; 

პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის 

კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული 

უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების დაყენების, განახლების, დაზიანებების 

აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, დიაგნოსტირებისა და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ 

ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, 

პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების 

შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს. 
 

 დაშვების წინაპირობები:  
 

საბაზოგანათლება; 

 

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  

 

 ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდამჭერის საბაზო 

პროფესიული კვალიფიკაციის 

მფლობელსშეუძლია დასაქმდეს 

ტექნიკური მხარდაჭერის 

სპეციალისტად ნებისმიერ 

სახელწიფო/მუნიციპალურ 

ორგანიზაციაში ან/და კერძო 

კომპანიაში, სადაც გამოიყენება 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები. 

 

 სტრუქტურა და მოდულები:  

 

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერამოიცავს 6 ზოგად 

მოდულს ჯამური 16 კრედიტის ოდენობით. 3 პროფესიულ მოდულს ჯამური 13 კრედიტის 

ოდენობით. საერთო პროფესიული 5 მოდული 31 ჯამური კრედიტების რაოდენობით. ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა 

დააგროვოს 60 კრედიტი. 

ქართული ენა A2 - „მოდულის  ,ქართული  ენა  A2”  გავლა  სავალდებულოა  მხოლოდ  იმ  

პროფესიულისტუდენტებისათვის,რომლებმაც  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  

სწავლისუფლება  მოიპოვეს „პროფესიული  ტესტირების  ჩატარების  დებულების  დამტკიცების  

თაობაზე“  საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების    მინისტრის 2013  წლის  27  

სექტემბრისბრძანება  #152/ნ  დამტკიცებული   დებულების    მე-4  მუხლის  მე-2  

პუნქტითგათვალისწინებულ  რუსულ,  აზერბაიჯანულ  ან  სომხურ  ენაზე    ტესტირების  

გზით.აღნიშნულიპირებისათვის  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამებზე  სწავლება  იწყება   

ქართულიენის  მოდულით“ 
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პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

ა)  ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა - 60 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 1 წელი 

ბ)  არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა - 75  კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 1 წელი და 3 თვე  

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

 

კურსდამთავრებულს   შეუძლია: 

 

სწავლის შედეგები საბაზო პროფესიული  კვალიფიკაციის  ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერის 
მიმართულებით 

 

1. ააწყოსდა დააკომპლექტოს 

პერსონალურიკომპიუტერი; 

2. დაამონტაჟოს პერიფერიული 

მოწყობილობები; 

3. დააინსტალიროს და გამართოს 

ოპერაციული სისტემი; 

4. დააინსტალიროს გამოყენებითი 

პროგრამული უზრუნველყოფა; 

5. უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის 

უსაფრთხოება; 

6. განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური 

პრინციპები და ტიპები; 

7. გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის 

მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე მომუშავე პორტები და ოქმი; 

8. გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელი; 

9. შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული 

ზომები; 

10. მოახდინოს აპარატურულიდაპროგრამულიპრობლემისიდენტიფიცირება და აღმოფხვრას 

გაუმართაობა.  
 

 

 სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც 

შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. 
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განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს 

პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში.  

პროგრამა მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა 

საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; 
მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 
პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და 

კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - 

მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების 

მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში 

ფასდება ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და 

მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 
 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, 

ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

 კვალიფიკაციის მინიჭება 

 

კვალიფიკაციისმოსაპოვებლადსტუდენტმაუნდადააგროვოსპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაშიგ

ანსაზღვრული მოდულებითგათვალისწინებულიკრედიტები. 

პროფესიული   კვალიფიკაციის  მინიჭება   წარმოადგენს   სსიპ   პროფესიული   კოლეჯის „ ლაკადა“  

პრეროგატივას. 
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ელექტროობა 

  პროგრამის სახელწოდება -   ელექტროობა / Electricity 

 

 მისანიჭებელი    პროფესიული კვალიფიფიკაცია 

 

საბაზო  პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში / Basic Vocational Qualification in  Electricity; 

 

 მიზანი 

            

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიანი 

კადრების მომზადება ელექტროობაში. 

 დაშვების წინაპირობა: 

 

                საბაზო განათლება; 

 

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

     ელექტროობის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის 

მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ 

ორგანიზაციაში ელექტრულ დანადგარებისა და სხვა 

ელექტრულ აპარატურის მომსახურე პირად: 

ელექტრიკოსად; ელექტროტექნიკური სისტემების 

მემონტაჟედ; შენობის ელექტრიკოსად; მომმარაგებელ-

ელექტრიკოსად; ელექტრო-მექანიკოსად; 

ელექტროგაყვანილობის და ფიტინგების მემონტაჟედ; 

განათების სისტემების მემონტაჟედ; 

ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; 

დამცავი სიგნალიზაციის მემონტაჟედ; ქუჩების 

განათების და ელექტრული სასიგნალო 

მოწყობილობების მემონტაჟედ; ასაფრენ-დასაფრენი 

ბილიკების განათების მემონტაჟედ; და მზის ენერგიის 

ელექტრული კოლექტორების მემონტაჟედ 

 

 სტრუქტურა და მოდულები 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობა მოიცავს: 4 ზოგად მოდულს ჯამური 10 კრედიტის 

ოდენობით, 6 სავალდებულო პროფესიულ მოდულს ჯამური 28 კრედიტის ოდენობით, 4 საერთო  

პრ.მოდულს 14  კრედიტის   ოდენობით.  ელექტროობაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის 

მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 52 კრედიტი. 

 

მოდულის   ქართული   ენა  A2 

„მოდულის  ,ქართული  ენა  A2”  გავლა  სავალდებულოა  მხოლოდ  იმ  პროფესიული 

სტუდენტებისათვის, რომლებმაც  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  სწავლის უფლება  

მოიპოვეს „პროფესიული  ტესტირების  ჩატარების  დებულების  დამტკიცების  თაობაზე“  

საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების    მინისტრის 2013  წლის  27  სექტემბრის ბრძანება  

#152/ნ  ბრძანებით  დამტკიცებული   დებულების    მე-4  მუხლის  მე-2  პუნქტით გათვალისწინებულ  

რუსულ,  აზერბაიჯანულ  ან  სომხურ  ენაზე    ტესტირების  გზით.აღნიშნული პირებისათვის  

პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამებზე  სწავლება  იწყება   ქართული ენის  მოდულით“ 
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პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

ა) ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის: 

 მოცულობა:   52 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:  1წელი 

ბ) არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის: 

 მოცულობა:   67კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:   1წელი და  3თვე 

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაციის  შესაბამისი სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი სამედიცინო დახმარება 

2. გამოიყენოს ელექტრული ტექნოლოგიები, ელექტროობის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების 

საშუალებები 

3. დაამონტაჟოს  და შეამოწმოს განათება და ელექტრული წრედები საშინაო და მცირე საწარმოო 

გარემოში 

4. მოიპოვოს და გამოიყენოს  საინჟინრო ინფორმაცია  საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის (ICT) 

გამოყენებით 

5. გამოთვალოს ფიგურათა მოცულობა, ფართობი და გამოიყენოს მონაცემთა გამოსახვის 

სტატისტიკური მეთოდები 

6. წაიკითხოს  და დახაზოს საინჟინრო ნახაზები სხვადასხვა ტექნიკის, მათ შორის  კომპიუტერზე 

დაფუძნებული ხაზვის სისტემის (CAD) გამოყენებით 

7. შექმნას და წარადგინოს  პროექტი. 

 

 სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც 

შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს 

პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს 

რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; 
მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 
პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და 
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კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - 

მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების 

მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში  

ფასდება ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და 

მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, 

ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

 კვალიფიკაციის მინიჭება 

 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით  

გათვალისწინებული კრედიტები. 

პროფესიული   კვალიფიკაციის  მინიჭება   წარმოადგენს   სსიპ   პროფესიული   კოლეჯის „ ლაკადა“  

პრეროგატივას. 
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სამკერვალო წარმოება 

 

 პროგრამის   სახელწოდება  - სამკერვალო წარმოება / Sawing industry 

 

 მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია; 

 

საბაზო 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

სამკერვალო წარმოებაში/ 

Basic Vocational Qualification 

in Sewing Industry 

 

 მიზანი 

პროგრამის   მიზანია, 

შემუშავებულ იქნას ისეთი 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო  

პროგრამა, რომელიც  

სამკერვალო წარმოებისათვის 

უზრუნველყოფს  მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის  აღზრდას. სპეციალისტიშეძლებს,ქალის, 

მამაკაცის,   ბავშვისტანსაცმლის და 

სხვადასხვადანიშნულებისსამკერვალონაწარმისკონსტრუირებას,მოდელირებას და მასალაში შესრულებას, 

ასევე,  ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში შესრულებას და დეკორატიულ გაფორმებას,ტანსაცმლის  

შეკეთებას, გადაკეთებას და  აღდგენას,საკერავიმანქანებისადათბურ-

დანამვითიდანადგარებისშერჩევა/გამოყენებას და სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის კონტროლს. 

 დაშვების წინაპირობა -საბაზო  განათლება 

 

 

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციით სამკერვალო წარმოებაში პირს შეუძლია დასაქმდეს დიდი, საშუალო 

და მცირე სიმძლავრის სამკერვალო საწარმოებში, მოდის სალონებში მკერავის და კონსტრუქტორის 

პოზიციაზე. 

 

  

 სტრუქტურა და მოდულები 

 

პროგრამამოიცავს:6 ზოგადმოდულსჯამური16 კრედიტისრაოდენობითდა16 პროფესიულმოდულს 

ჯამური 83კრედიტისრაოდენობით.კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის საჭიროა99კრედიტი. 

პროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამა,  დაგეგმილიაშემდეგითანმიმდევრობით: 

ზოგადიმოდულებისპარალელურად გაცნობითიპრაქტიკა,პროფესიული მოდულები,  ხოლოშემდეგ  -  

საწარმოო პრაქტიკა და პრაქტიკული პროექტი. 

„მოდულის  ,ქართული  ენა  A2”  გავლა  სავალდებულოა  მხოლოდ  იმ  

პროფესიულისტუდენტებისათვის,რომლებმაც  პროფესიულ  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე  

სწავლისუფლება  მოიპოვეს „პროფესიული  ტესტირების  ჩატარების  დებულების  დამტკიცების  თაობაზე“  

საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების    მინისტრის 2013  წლის  27  სექტემბრისბრძანება  #152/ნ  

ბრძანებით  დამტკიცებული   დებულების    მე-4  მუხლის  მე-2  პუნქტითგათვალისწინებულ  რუსულ,  

აზერბაიჯანულ  ან  სომხურ  ენაზე    ტესტირების  გზით.აღნიშნულიპირებისათვის  პროფესიულ  

საგანმანათლებლო  პროგრამებზე  სწავლება  იწყება   ქართულიენის  მოდულით“ 
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პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

ა)  ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა - 99 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 16 თვე 

ბ)  არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის 

 მოცულობა -114   კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 19 თვე  

 

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაციისშესაბამის  სწავლისშედეგები 

პირს შეუძლია: 

1. უზრუნველყოს უსაფრთხოსამუშაო  

ადგილის ორგანიზება 

2. შექმნას სხვადასხვა დანიშნულების 

ტანსაცმლის კომპოზიცია 

3. შეარჩიოს სამკერვალონაწარმის 

დამზადებისათვის საჭირო 

ძირითადი და დამხმარე მასალები, 

დაამზადოს  ჩანახაზი  და გამოჭრას 

ქსოვილი 

4. გამოიყენოს ტანსაცმლის 

დამზადებისათვის საჭირო  

სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო მანქანები  და თბურ-

დანამვითი დამუშავების 

მოწყობილობები 

5. დაამუშაოს ტექნოლოგიურად ტანსაცმლის დეტალები  და ძირითადი კვანძები 

6. გაიანგარიშოს  საწყისი მონაცემები ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული 

დაგეგმარებისათვის 

7. განახორციელოს ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული დაგეგმარება და 

მოდელირება 

8. გააფორმოს  დეკორატიულადქართული ეროვნული სამოსი 

9. შეასრულოს მასალაში ქართული ეროვნული სამოსი 

10. შეასრულოს მასალაში ქალის ტანსაცმელი 

11. შეასრულოს მასალაში მამაკაცის ტანსაცმელი 

12. შეასრულოს მასალაში ბავშვის ტანსაცმელი 

13. შეასრულოს მასალაში სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმი 

14. გადააკეთოს ტანსაცმელი 

15. აღადგინოს ტანსაცმლის დაზიანებული უბნები. 

 

 

 სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 
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არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების 

დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება 

აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

 ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში 

ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო 
ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად 
სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი 
კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია 

პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან 

ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის 

განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-

სწავლის პროცესში  ფასდება ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, 

მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების 

გათვალისწინებით: 

 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, 

ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

10. კვალიფიკაციის მინიჭება 

 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

პროფესიული   კვალიფიკაციის  მინიჭება   წარმოადგენს   სსიპ   პროფესიული   კოლეჯის „ ლაკადა“  

პრეროგატივას. 
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შემდუღებელი 

 პროგრამის სახელწოდება  ქართულ და ინგლისურ ენებზე- შედუღება / Welding 

 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება 

ქართულ და ინგლისურ ენებზე, რომლის საფუძველზეც შემუშავებულია პროგრამა / 

სარეგისტრაციო ნომერი - შედუღება / Welding/  07310-პ 

 

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში / Basic Vocational Qualification in 

Welding 

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის 

მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - მექანიკა და ლითონის საქმე - კოდი 0715.   

 

 პროგრამის მიზანი  -  პროგრამის 

მიზანია მესამე დონის პროფესიული კვალიფიკაციის 

მქონე  კადრების მომზადება შედუღებაში, რომლებიც 

იქნებიან   კონკურენტუნარიანნი როგორც 

ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე.   

 

 დაშვების წინაპირობები 

 

 საბაზო განათლება;  

    „სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა 

№IV -100/ა“, ჯანმრთელობის 

დამადასტურებელი ცნობა. 

 

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები  

     შედუღების საბაზო    პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს  

ისეთ პროფესიებზე, როგორიცაა: შემდუღებლები და აირმჭრელები, რომლებიც ადუღებენ და 

ჭრის ლითონის ნაწილებს აირის სანთურის, ელექტრორკალური ან სხვა გამაცხელებელი 

საშუალებების გამოყენებით, შესაბამისად დასაქმების შესაძლებლობებია შესაბამის 

ორგანიზაციებსა და სფეროში. პირს შეუძლია იყოს თვითდასაქმებული. 

 

  სტრუქტურა და მოდულები :  

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში მოიცავს 2 ზოგად მოდულს ჯამური 6 

კრედიტის რაოდენობით. 9   პროფესიულ მოდულს ჯამური 32 კრედიტის რაოდენობით. 

შედუღებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 38 

კრედიტი. 

მოდულის, ,,ქართული ენა A2“ (15 კრედიტი) გავლა სავალდებულოა მხოლოდ  იმ 

პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

სწავლის უფლება მოიპოვეს  რუსული, აზერბაიჯანულ ან სომხურ  ენაზე) შერჩევის გზით. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება 

,,ქართული ენა A2“ მოდულით. შესაბამისად,  კრედიტთა ჯამური რაოდენობა იქნება  53 კრედიტი. 
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 მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამისი სწავლის შედეგები  

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შეადუღოს ლითონის ნაწილები აირის  სანთურით,  ელექტრორკალით,  თერმული  

ნაერთებით  ან  სხვა  მეთოდებით 

2. გამოიყენოს სარჩილავი ტყვიის შემცველი ნაკეთობების (მილების, ზედაპირების და 

სხვა) შესაკეთებლად 

3. შეაერთოს ლითონის ნაწილები მყარი კომპონენტით 

4. დაჭრას ლითონი აირის სანთურის ან ელექტრორკალის გამოყენებით 

5. შეაერთოს ლითონის ნაწილები   ხელის სარჩილავით, რბილი კომპონენტით 

6. შეარჩიოს თერმული  მომზადების,  მორგების,  შედუღების პროცესის რეჟიმი 

მასალის არასასურველი დეფორმაციის,   გადახურების,   გადაგრეხვის,   შეკუმშვის, გაფართოების  

აცილების  მიზნით 

7. დაადგინოს დეფექტები და წუნები 

8. შეამოწმოს შესრულებული სამუშაოების სიზუსტე სპეციფიკაციით დადგენილ 

ნორმებთან შესაბამისობაზე. 

  

  პროგრამის ხანგრძლივობა:  

 სწავლების ხანგრძლივობა  7 სასწავლო თვე ( 28 სასწავლო კვირა). 

თუ პროფესიულ საგანმანათლებლო  პროგრამაზე   რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ 

ენაზე შერჩევის გზით ჩაირიცხა პირი, მან სავალდებულოდ  უნდა დაიწყოს სწავლა   ,,ქართული 

ენა A2”  მოდულით, რომლის სწავლება  ხორციელდება 20 სასწავლო  კვირის ( 5 სასწავლო თვე) 

მანძილზე.  შესაბამისად, მათთვის სწავლის ხანგრძლივობა იზრდება 5 სასწავლო თვით.  

 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

 

 პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, 

რომელიც შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 

აღიარებით; 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე 

ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე 

დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და 

უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის 

დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები სახით მოცემულია მოდულებში.  



   

39 
 

 

 

პროგრამა მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში 

ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო 

ენაზე (ინგლისურ ენაზე) კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და 

მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც 

მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო 

კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში ფასდება ზეპირი და წერილობითი 

კომუნიკაციის უნარი. კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების 

ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ.,  

  ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად 

გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - 

ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი 

აქტივობის შესაბამისად. 

 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ   კოლეჯის ,,ლაკადა“ 

პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა 

დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით 

გათვალისწინებული კრედიტები. 
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ხის მხატვრული დამუშავება 
 პროგრამის სახელწოდება: ხის მხატვრული დამუშავება 

 

 ჩარჩო დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომერი: 02123-პ  

 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია 

ხის მხატვრულ დამუშავებაში / Basic Vocational Qualification in  Wood Artistic Processing 

 

 პროგრამის მიზანი: 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება ხის 

მხატვრული დამუშავების სფეროსთვის, რომელმაც იცის ხის მხატვრული დამუშავებისთვის საჭირო 

დანადგარების, ხელსაწყოებისა და მასალის შერჩევა, ესკიზისა და ნახაზის შესრულება, კომპიუტერული 

გრაფიკული პროგრამების გამოყენებით ხის ავეჯის კონსტრუირება, ესკიზის მიხედვით ხის მხატვრული 

კვეთა, ხის ავეჯისა და დეკორატიული ნივთების დამზადება უსაფრთხოების წესების დაცვით, ხის 

დაზიანებული  ავეჯის შეკეთება. 

 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

საბაზო განათლება 

 კურსდამთავრებულთა დასაქმების  

შესაძლებლობები 

 

ხის მხატვრულ დამუშავებაში საბაზო 

პროფესიული  კვალიფიკაციის მქონე პირი 

შესაძლოა დასაქმდეს ავეჯის კონსტრუქტორად, 

ეკლესიების, სკოლების, რესტორნების ავეჯის 

მწარმოებლად, სპეციალური ავეჯის 

(დახლების, ვიტრინების, თაროების და მისთ) მწარმოებლად, საოფისე ავეჯის მწარმოებლად, ხის 

საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და სამზარეულოს საკუთნოების მწარმოებლად, ხის სტატუეტების და 

ორნამენტების, ხის ინკრუსტაციების, ხის ფერადი მოზაიკის მწარმოებლად, ხის ყუთების, საიუველირო 

ნაკეთობების, სასადილო საკუთნოების და მსგავსი ნაკეთობების მწარმოებლად. 

პირს შეუძლია დასაქმდეს: ავეჯის დამამზადებელ საწარმოში, ხის დამამუშავებელ საწარმოში, ხის წნული 

ნივთების დამამზადებელ სახელოსნოში, შექმნას კერძო წარმოება და აწარმოოს საკუთარი ბიზნესი. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 16.29; 16.29.0; 31.0; 

31.01; 31.01.0. 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდები: 7522; 7523. 

 

 მისანიჭებელი კვაკიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შექმნას კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების გამოყენებით  ხის ნაკეთობათა ესკიზი/ნახაზი 

2. დაამუშავოს მერქანი და მერქნული მასალა 

3. ააწყოს და მოაპირკეთოს ხის ნაკეთობები 

4. განახორციელოს მარტივი და რთული მხატვრული კვეთა ხეში 

5. განახორციელოს კომპიუტერული დანადგარების გამოყენებით ხის მხატვრული დამუშავება 

6. დაამზადოს ხის მხატვრული ნიმუში მოზაიკური ტექნოლოგიით 

7. შექმნას ხის წნული ნაკეთობები 
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8. განახორციელოს ხის ნაკეთობების შეკეთება. 

 

 პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:  

პროგრამა მოიცავს 6 ზოგად მოდულს - ჯამური 17 კრედიტის რაოდენობით, 5 საერთო პროფესიულ 

მოდულს - ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, 9 პროფესიულ მოდულს - ჯამური 46 კრედიტის 

რაოდენობით და ხის მხატვრული დამუშავების მიმართულების 2 არჩევით მოდულს - ჯამური 11 

კრედიტის რაოდენობით. 

ხის მხატვრულ დამუშავებაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა 

დააგროვოს  90  კრედიტი. 

 

მოდულის  ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, 

რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება მოიპოვეს ,,პროფესიული 

ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის №152/ნ  ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის 

მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების გზით.  

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულით. მათთვის პროგრამის მოცულობა შეადგენს 93 კრედიტს. მათ შორის 15 კრედიტი განკუთვნილია 

,,ქართული ენა A2“  მოდულის სწავლებისათვის.   

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

ა) ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის: 

 მოცულობა:   90 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:    15 სასწავლო თვე 

ბ) არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის: 

 მოცულობა:  105  კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა:    18  სასწავლო თვე 

 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების მიდგომა 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება 

მოდულური მიდგომით. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა დაგეგმილია შემდეგი 

თანმიმდევრობით: ზოგადი მოდულების პარალელურად მიმდინარეობს გაცნობითი, საერთო 

პროფესიული, პროფესიული და არჩევითი მოდულები,  ხოლო შემდეგ  -  პრაქტიკული პროექტი და 

საწარმოო პრაქტიკა, პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების ფარგლებში. 

 

 სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც 

შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების 

გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის 

შეფასებას: 
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ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება 

აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. 

შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში.  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის 

კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; 

უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად 

სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი 

კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია 

პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი 

- მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების 

მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში 

ფასდება ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების 

წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის 

შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:  

 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, 

ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

11. კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს სსიპ   კოლეჯის ,,ლაკადა“ 

პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა 

უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით 

გათვალისწინებული კრედიტები. 

 

 


