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ჩვენს შესახებ 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი დაარსდა 2000 წელს. პირველი 

ნათლობა კოლეჯმა 40 კვ.მ. ფართის მქონე შენობაში იზეიმა. 

დაუღალავი შრომითა და რუდუნებით კოლეჯის მესვეურებმა შეძლეს შეექმნათ 

კვალიფიციურ თანამშრომელთა ძლიერი გუნდი, რომელმაც კოლეჯი ახალ სიმაღლეებზე 

აიყვანა. 

დღეს კოლეჯი მოწინავე პოზიციაზეა. იგი თამამად პასუხობს მის წინაშე მდგარ ყველა 

გამოწვევას. რაიონის მოსახლეობა ენდობა კოლეჯს, სახელისუფლო ორგანოები კი აფასებენ მას, 

როგორც ერთადერთ თანამედროვე განათლების ცენტრს რეგიონში. 

კოლეჯის კურსდამთავრებულთა დასაქმების თვალსაზრისით, იგი შეუცვლელი 

დასაყრდენია საგარეჯოს მოსახლეობისათვის. 

სამი წელია კოლეჯში წარმატებით ხორციელდება სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-

გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების 

პროგრამით. 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის კოლეჯი 2013 წლიდან არის კერძო კოლეჯების ასოციაციის 

ნამდვილი წევრი და აქტიურად თანამშრომლობს ყველა წევრ კოლეჯთან. 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი მდებარეობს ქ საგარეჯოში, 

ლეონიძის ქ. #33ა -ში, თბილისთან დამაკავშირებელი და სოფელ ნინოწმინდაზე გამავალი გზის 

პირას. 

კოლეჯს ეკუთვნის  ორსართულიანი შენობა-ნაგებობა  შიდა ფართით 1100 მ2, დიდი 

კეთილმოწყობილი ეზოთი და ღია სპორტული მოედნით. 

კოლეჯის ძირითადი ორიენტირია მოამზადოს კონკურენტუნარიანი პროფესიული 

სპეციალისტები განათლების, ჯანდაცვის, ბიზნესის ადმინისტრირების, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მიმართულებით. აღნიშნული მიმართულებით უკვე ასობით სპეციალისტი ყავს 

გამოშვებული, რომლებიც ჩვენი ქყვეყნის სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა პოზიციაზე 

შრომობენ ნაყოფიერად. 
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მ ი ს ი ა  

 მოამზადოს კონკურენტუნარიანი, პროფესიონალი სპეციალისტები და ხელი 

შეუწყოს ინდივიდის დასაქმებას და თვითდასაქმებას; 

 პროფესიული განათლება მიუსადაგოს ადგილობრივ და ზოგადად ქვეყნის 

მოთხოვნებს;  

 ახალგაზრდებს გამოუმუშაოს დამოუკიდებელი და კრიტიკული აზროვნების 

უნარი ჯანდაცვის, ბიზნესის ადმინისტრირების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მიმართულებით, რაც ხელს შეუწყობს მათ მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებად 

ჩამოყალიბებას. 

 სტუდენტს შესთავაზოს საუკეთესო კომფორტული სასწავლო გარემო. 

 იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა 

სწავლის პირობების შესაქმნელად. 

  რაიონში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისათვის შეიმუშაოს და დანერგოს 

ქართულენოვან მოსახლეობასთან ინტეგრაციის მექანიზმი,  მიმართული მათი 

პატრიოტული აღზრდის,   პროფესიული განათლებისა და დასაქმებისაკენ. 

 შექმნას სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემა შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების 

მონაწილეობის ხელშწყობით. 

 

ხ ე დ ვ ა  

 ჩვენი მიზანია უახლოეს 5 წელიწადში ვახორციელებდეთ უმაღლეს პროფესიულ 

პროგრამებს განათლების, ბიზნესის და ჯანდაცვის სფეროების მიმართულებით; 

 გავხდეთ ბენჩმარკი დაწესებულება პროფესიულ განათლებაში ჩვენი რეგიონის 

მასშტაბით; 

 

ღ ი რ ე ბ უ ლ ე ბ ე ბ ი  

ჩვენი კოლეჯის პედაგოგიური კოლექტივის მუშაობა ეყრდნობა საყოველთაოდ 

აღიარებულ ღირებულებებს: 

- გუნდური მუშაობა, პროფესიონალიზმი, სიახლის ძიება და სვლა მუდმივი 

სრულყოფისაკენ, სამართლიანობა, თანასწორობა, ურთიერთპატივისცემა და ერთგულება. 
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რატომ უნდა ავირჩიოთ  საგარეჯოს  

საზოგადოებრივი კოლეჯი?... 

 

საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი მუშაობას ახორცილებს საგანმანათლებლო 

სივრცეში არსებული სტანდარტისა, ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მოთხოვნებისა და ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის ქ.საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორის მიერ 

დამტკიცებული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად. 

საზოგადოებრივი კოლეჯი  ორიენტირებულია მოამზადოს კონკურენტუნარიანი, 

პროფესიონალი სპეციალისტები, ხელი შეუწყოს ინდივიდის თვითდასაქმებას; პროფესიული 

განათლება მიუსადაგოს ადგილობრივ და ზოგადად ქვეყნის მოთხოვნებს; ახორციელებს 

სტუდენტთა მიმართ თანასწორ მოპყრობას, განურჩევლად სქესისა, ეთნიკური და სოციალური 

კუთვნილებისა, წარმოშობისა, რელიგიური და პოლიტიკური შეხედულებებისა, ფიზიკური 

შესაძლებლობებისა და სხვა.  

სასწავლებელში ყველა პირობაა იმისთვის, რომ სტუდენტმა შეიძინოს პროფესიული 

საქმიანობისათვის აუცილებლი ცოდნა და უნარ–ჩვევები, რაც ერთგვარი წინაპირობაა 

ინდივიდის თვით დასაქმების ხელშეწყობის საქმეში. 

მიზნის მისაღწევად ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი  

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორცილებს განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის სტანდარტების მიხედვით; ზრუნავს პედაგოგთა 

პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის; 

საზოგადოებრივი კოლეჯის ამოცანაა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის, 

,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით სტუდენტებს მისცეს 

შესაძლებლობა, მიიღონ თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლება 

და პროფესიული კვალიფიკაცია; 

სტუდენტს გამოუმუშაოს დამოუკიდებელი, კრიტიკული აზროვნების უნარ–ჩვევები, ის 

ღირებულებები, რითაც შეძლებენ სამოქალაქო საზოგადოებაში დამკვიდრებას. 

სასწავლებელში სტუდენტი დატვირთულია სასწავლო მასალის ათვისებით, რაც 

საშუალებას აძლევს, მიზანმიმართულად და ოპტიმალურად გაანაწილოს დრო სასწავლო 

დღისა და სასწავლო კვირის განმავლობაში; 

სწავლების მეთოდები ძირითადად ორიენტირებულია ინიდივიდუალური მიდგომის 

პრინციპებზე, რაც ხელს უწყობს სასწავლო მასალის ეფექტიანად და იოლად ათვისებას,  

სასწავლო რესურსების ოპტიმალურად გამოყენებას, სასწავლებელი უზრუნველყოფილია 

მრავალფეროვანი მატერიალური რესურსებით. 

თანამედროვე სტანდარტის სასწავლო პროგრამები და გეგმები მოიცავს საერთაშორისო 

სტანდარტების დამაკმაყოფილებელი სპეციალისტის ჩამოყალიბებისათვის საჭირო უნარ–

ჩვევებს. 
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ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორცილებისათვის უზრუნველყოფილია მატერიალურ–

ტექნიკური ბაზით; 

სასწავლებლის ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდში არის ყველა ის სახელმძღვანელო, 

რომელებიც საჭიროა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის. 

სასწავლებელში ოპტიმალური რეჟიმით მუშაობს კომპიუტერული ლაბორატორიები, 

რომლებიც აღჭურივილია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკით; 

სასწავლებელს აქვს საპრეზენტაციო საშუალებებით აღჭურვილი საკონფერენციო 

დარბაზი; 

საგანმანათლებლო სწავლების მიმდინარეობისას დაცულია უსაფრთხოება; მწყობრშია 

სათვალთავლო კამერები, სასწავლებლის დისციპლინის და უსაფრთხოების დაცვას 

აკონტროლებს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის თანამშრომელი. 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯის  ვებ გვერდის 

საშუალებით სტუდენტს, მშობელს, მასწავლებელს და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია 

მოიძიოს მისთვის საჭირო, მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია, რაც უკავშირდება 

პროფესიული სტუდენტის საგანმანათლებლო საქმიანობას. 

ვებგვერდზე განთავსებულია ყველა სიახლე, რომლის განახლება ხორციელდება 

ყოველდღიურად, პარარელურ რეჟიმში; 

სტუდენტი სასწავლებელში განსახორციელებელი პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამებიდან თავისუფალ არჩევანს აკეთებს ინტერესის მიხედვით მის მიერ არჩეული 

სასწავლო მიმართულებიდან გამომდინარე. 

პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის უფლება აქვს საბაზო მესამე, 

მეოთხე და მეხუთე ან/და სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. 

მესამე დონის პროგრამაზე სტუდენტის დაშვების წინაპირობაა საბაზო ან/და სრული 

ზოგადი განათლება, მეოთხე და მეხუთე დონის პროგრამებზე მიღების წინაპირობაა - სრული 

ზოგადი განათლება. 
 

კოლეჯი სტუდენტებს სთავაზობს საინტერესო სერვისს და ინფრასტრუქტურას. ღია 

სპორტული მოედანი, დასასვენებელი ოთახი, სადაც თავმოყრილია კვების ბლოკი,ჩოგბურთის 

მაგიდა, მუსიკალური ინსტრუმენტი. აღჭურვილია მოდულური პროგრამების მოთხოვნებიდან 

გამომდინარე, ახალი დგამავეჯით, ფოიეთი, ფართო დერეფნებით, სადაც განთავსებულია 

თვალსაჩინოებანი სტუდენტური ცხოვრებიდან. 
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ზრუნვა საგარეჯოს კოლეჯი ილიას განვითარებისათვის 

 
ქვეყნის განვითარებაში პროფესიული განათლების მნიშვნელობის ამაღლებასთან 

დაკავშირებით კოლეჯს საკუთარი მიზნები და შეხედულებები გააჩნია. 

მის ცხოვრებასა და წინსვლაში დიდ როლს ასრულებს მისი მაღალკვალიფიციური 

პედაგოგიური პერსონალი, საუკეთესო მომზადების სტუდენტთა ნაკადი და 

წარმატებულ კურსდამთავრებულთა მთელი არმია, რომლებიც დღესაც თავდადებით 

იღწვიან ჩვენი ცხოვრების ყველა უბანზე. 

ეს არის ძირითადი საყრდენი, რომელიც განაპირობებს კოლეჯის სტატუსის 

ამაღლებას, ახალი სპეციალისტების გამოშვებას, რეგიონის და რესპუბლიკის მაშტაბით 

მოთხოვნადი პროფესიების დანერგვას და განვითარებას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროფესიული განათლება რომ პრიორიტეტულია 

დღეს ამაზე აღარავინ დაობს. ინტერნეტი და კომპიუტერი 

კი ჩვენი ცხოვრების თანამგზავრი გახდა და მის გარეშე 

დღეს წინსვლა წარმოუდგენელია. ამოტომაც ჩვენი 

კოლეჯი, რომელიც თვრამეტი წელია რუდუნებით 

ემსახურება რაიონისა და რეგიონის ახალგაზრდობას, 

წარმატებით ეხმარება მათ პიროვნულ 

თვითდამკვიდრებაში. 

ამის მაგალითი უამრავია. სტუდენტებს, 

სერთიფიკატებსა და გადამზადების მსმენელებს შორის, 

რომლებიც დასაქმებულნი არიან სხვადასხვა სფეროში. 

ვუსურვებ მათაც და ჩვენს კოლეჯსაც შემდგომ 

წინსვლას. 

ილია მატიაშვილი  -  კლეჯის  
დამფუძნებელი და პედაგოგი, 

საინფორმაციო სამსახურის უფროსი. 
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ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. 

საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი 

უზრუნველყოფს პროფესიული განათლების 

მაღალ ხარისხს. 

ჩემს კოლეგებთან ერთად სტუდენტებს 

ვთავაზობ პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე 

ორიენტირებულ ღრმა პროფესიულ 

განათლებას, რათა გახდნენ კვალიფიციური, 

კომპეტენტური და კონკურენტუნარიანი კადრი, 

რომ ადვილად შეძლონ დასაქმება  ან 

თვითდასაქმება მომავალში. 
ნანა გიუნაშვილი - იურისტი, 

საოფისე საქმის პედაგოგი. 

ხათუნა ტაბატაძე - კოლეჯის პედაგოგი, 

საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომელი 

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ილია“ არის 

საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც გააჩნია 

თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, 

მაღალკვალიფიციური პედაგოგებით 

დაკომპლექტებული. 

ეს არის ადგილი სადაც ხდება გუნდური 

მუშაობა, იქმნება ახალი საგანმანათლებლო 

პროგრამები და სტუდენტები იღებენ ცოდნას, 

რომელსაც პრაქტიკაში გამოიყენებენ. 

კოლეჯ ,,ილიაში“ იგრძნობა ზრუნვა და 

სიყვარული. აქ შემოსული პროფესიული სტუდენტი 

პირველი შთაბეჭდილებითვე დარწმუნდება ამაში. 

თითოეული ჩვენთაგანი ვქმნით 

პროფესიული სტუდენტისათვის თბილ და სასურველ 

გარემოს. 
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 კოლეჯმა დამიტოვა ბევრი ემოციური მოგონება, 

თბილი, ყურადღებიანი ადამიანები და მეგობრები. 

კოლეჯში მიღებულმა ცოდნამ და პრაქტიკულმა 

გამოცდილებამ დიდი როლი შეასრულა ჩემს პროფესიულ 

საქმიანობაში. 

პრაქტიკა გავიარე „ჯეო-ჰოსპიტალსის“ კლინიკაში, 

სადაც დავსაქმდი კიდეც ექთნის ასისტენტის პოზიციაზე. 

ამჟამად ჩვენი ექვსი კურსდამთავრებული მუშაობს აქ. 

ჩვენი შრომა ძალიან მოსწონს საავადმყოფოს 

ადმინისტრაციას, ხშირად უფრო საპასუხისმგებლო 

საქმესაც გვავალებენ, ამისათვის კი სურვილი მაქვს 

სიყვარულით მოვიხსენიო ჩემი ყველა პედაგოგი. 

რომელთაც საიმედო საგზური მოგვცეს ცხოვრებაში.  

 

თამარ ექვთიმიშვილი  - კოლეჯის 

კურსდამთავრებული 

 

 

კოლეჯში არის მეგობრული და კომფორტული 

გარემო ცოდნის მისაღებად. აქ შევიძინე ბევრი მეგობარი. 

მადლიერი ვარ ყველა პედაგოგის. მათ მაჩვენეს, როგორ 

უნდა ვიცხოვრო, რომ შემდგომში საკუთარი თავით 

ვიამაყო. 

კოლეჯმა პრაქტიკული ცოდნის მისაღებად გამიშვა 

„ჯეო-ჰოსპიტალსის“ კლინიკაში, სადაც დავსაქმდი ექთნის 

ასისტენტის პოზიციაზე. ამჟამად ვმუშაობ საოპერაციოს 

ექთნის პოზიციაზე. 

ვისურვებდი  კოლეჯს დაემატოს კიდევ უფრო მეტი 

პროფესია, რომ სტუდენტებს ჰქონდეთ ფართო არჩევანი. 

კოლეჯს ვუსურვებ წინსვლას. კიდევ ბევრი 

წარმატებული სტუდენტი აღეზარდოს! 

 

ბელა გონაშვილი - კოლეჯის 

კურსდამთავრებული 

 



  10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს კოლეჯმა მომცა საფუძვლიანი განათლება 

არამარტო თეორიული, არამედ პრაქტიკული 

თვალსაზრისითაც.  

კოლეჯის დამთავრებისთანავე მუშაობა დავიწყე 

საგარეჯოს ,,ჯეოჰოსპიტალსის“ მრავალპროფილურ 

სამედიცინო ცენტრში კომპიუტერული ქსელის 

ადმინისტრატორის პოზიციაზე. ჩემს განკარგულებაშია 

სამედიცინო ქსელში მომუშავე ყველა კომპიუტერი. მათი 

ეფექტური მუშაობისათვის არაერთი მადლობა მიმიღია 

საავადმყოფოს ადმინისტრაციისაგან. 

კოლეჯში გატარებულმა წლებმა მე მომცა საკუთარი 

თავის რწმენა, რითაც დღემდე თავდადებულად ვშრომობ. 

ამ ყველაფრისათვის ჩემს საყვარელ მასწავლებლებს, 

განსაკუთრებით ილია მატიაშვილს, მინდა ვუთხრა 

უღრმესი მადლობა, ხოლო კოლეჯს ვუსურვო წინსვლა და 

განვითარება. 

 

გიორგი ბუზარიაშვილი -კლეჯის 
კურსდამთავრებული 
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მოდულური პროგრამები, რომლებსაც ახორციელებს კოლეჯი ილია 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მიხედვით 

 

წლების მანძილზე კოლეჯის წარმატებულმა საქმიანობამ, ავტორიტეტისა და 

სტუდენტთა მხრიდან ნდობის ამაღლებამ კოლეჯის წინაშე დააყენა სასწავლებლის სტატუსის 

ამაღლების ამოცანა.  

ამჟამად ილია ჭავჭავაძის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი ახორციელებს მესამე, 

მეოთხე და მეხუთე დონის საბაზო, საშუალო და უმაღლეს /ასოცირებულ/ პროფესიულ 

პროგრამებს. 

1. აღმზრდელი - V დონე 

2. ბუღალტრული აღრიცხვა - V დონე 

3. ფარმაცია (სააფთიაქო) - V დონე 

4. საოფისე საქმე - IV დონე 

5. ინფორმაციის ტექნოლოგია - III დონე 

 

კოლეჯს აპლიკანტთა მიღების უფლება აქვს წელიწადში ორჯერ - გაზაფხულზე და 

შემოდგომაზე. იგი ჩართულია სახელმწიფო დაფინანსების მოდელში. კოლეჯი ილია 

კურსდამთავრებულებზე გასცემს სახელმწიფო პროფესიულ /უმაღლეს პროფესიულ/ 

დიპლომს. 
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მოდულური პროგრამა 

საოფისე საქმე- office work 

 

1. სახელწოდება  - საოფისე საქმე  - Office Work 

 

2. სარეგისტრაციო ნომერი04119-პ 

 

3. მისანიჭებელი  კვალიფიკაციაქართულ და ინგლისურ ენაზე: საშუალო  პროფესიული კვალიფიკაცია 

საოფისე საქმეში – SecondaryVokational Qualinficatio Office workin  

 

4. საკანონმდებლო ბაზა; 

 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 ოფისის მენეჯერისპროფესიული სტანდარტი 
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5. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

 

6. პროგრამის მიზანი:მოამზადოსკვალიფიციურადმინისტრაციული დამხმარე პერსონალი, რომელიც შეძლებს 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და 

დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას. 

 

7. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: 

 

საოფისე საქმეში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს საჯარო და 

კერძო დაწესებულებებში ოფისის მენეჯერად, ხელმძღვანელის თანაშემწედ, მდივნად. დოკუმენტაციის 

წარმოებასა და გარკვეული ორგანიზაციული ქვედანაყოფებისადმინისტრაციული სტრუქტურული 

ერთეულის სპეციალისტად და დამხმარე მუშაკად. 

 

8. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 

1. ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

 მოცულობა: 59კრედიტი 

 ხანგრძლივობა: 9,5 თვე 

 

2. არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

 მოცულობა: 89 კრედიტი 

 ხანგრძლივობა: 14,5 თვე 

 

9. სტრუქტურა და მოდულები 

 

საოფისე  საქმის საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

ჯამურად  59  კრედიტი, რომელთაგან 5 მოდული ( 15 კრედიტი)   ზოგადი მოდულია, ხოლო15 მოდული (44 

კრედიტი)  -სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი.  

 

საოფისე საქმე  

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

3 რაოდენობრივი წიგნიერება 2 

4 უცხოური ენა    5 

5 მეწარმეობა 2 2 

სულ: 15 

პროფესიული/დარგობრივი მოდულები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა - საოფისე საქმე 1 

2 დოკუმენტების რეკვიზიტებისა და ბლანკების გაფორმება 2,5 

3 კორესპონდენციის ორგანიზება 2,5 

4 საინფორმაციო-საცნობარო დოკუმენტების წარმოება 2,5 

5 ნორმატიული აქტების გამოყენება  2 
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6 მმართველობითი დოკუმენტების მომზადება  3 

7 დოკუმენტების არქივისთვის გადასაცემად მომზადება 5 

8 ადმინისტრაციული ასისტირება  5 

9 საორგანიზაციო დოკუმენტების პროექტების მომზადება  1,5 

10 საოფისე შეხვედრებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა 2 

11 საფინანსო დოკუმენტებთან მუშაობა   1 

12 საოფისე და სამეურნეო მარაგების მართვა  3 

13 მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები და საკადრო დოკუმენტაციის 

წარმოება 

4 

14 წერილობით ტექსტთან მუშაობა 5 

15 საწარმოო პრაქტიკა - საოფისე საქმე 4 

 44 

სულ: 59 

 

10. სწავლის შედეგები 

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები; 

 მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში; 

 აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა საკითხებზე; 

 მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები; 

 მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა; 

 კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული ქვედანაყოფების საქმიანობას; 

 უზრუნველყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას შორის. 

 

11. 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;  
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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. 

 

12. კვალიფიკაციის მინიჭება 

 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

პროფესიულ კვალიფიკაციას ანიჭებს ილია – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი 

კოლეჯი. 

13. ქართული ენის მოდულების გავლის შესახებ 

მოდულების ქართული ენა A2  და ქართული ენა B1 – ის  გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ 

პროფესიული სტუდენტებისათვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით. 

 

14. სპეციალური საგანამანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლება 

შეზღუდული შესაძლებლობების და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები 

მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაოირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხილოდ შესაბამისი სწავლის 

შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია – მე –13 პუნქტით გათვალისწინებული 

წესით. 
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პროგრამის დანართები: 

 

დანართი 1 – სასწავლო გეგმა  

დანართი 2 – პროგრამის განმხორციელებელი პერსონალი 

დანართი 3 – მოდულები 

დანართი 4 – ქართული ენის მოდულები 

დანართი 5 – სასწავლო გეგმა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

ზოგადი მოდულები: 

 

3.1 რაოდენობრივი წიგნიერება 

3.2 ინფორმაციული წიგნიერება 1 

3.3 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 

3.4 მეწარმეობა 2 

3.5 უცხო ენა/ინგლისური/ 

 

სავალდებულო მოდულები: 

 

3.6 დოკუმენტების გადაცემა არქივისთვის 

3.7 ადმინისტრაციული ასისტირება 

3.8 საინფორმაციო – საცნობარო დოკუმენტების წარმოება 

3.9 კორესპონდენციის ორგანიზება 

3.10 მმართველობითი დოკუმენტების მომზადება 

3.11 დოკუმენტების რეკვიზიტების და ბლანკების გაფორმება 

3.12 გაცნობითი პრაქტიკა 

3.13 ნორმატიული აქტების გამოყენება 

3.14 მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები და საკადრო დოკუმენტაციის წარმოება 

3.15 საფინანსო დოკუმენტებთან მუშაობა  

3.16 საოფისე და სამეურნეო მარაგების მართვა 

3.17 საოფისე შეხვედრებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა  

3.18 საორგანიზაციო დოკუმენტების პროექტების მომზადება  

3.19 საწარმოო პრაქტიკა 

3.20 წერილობით ტექსტებთან მუშაობა 

 

ქართული ენის მოდულები 

 

4.1 ქართული ენა A2 

4.2 ქართული ენაB1 

 

15. პროგრამის მოქმედების ვადა 

პროგრამის მოქმედების ვადაა 3 წელი 
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მოდულური პროგრამა 

ფარმაცია (სააფთიაქო)-Pharmacy 

 

 

1. სახელწოდება: ფარმაცია (სააფთიაქო), Pharmacy. 

 

2. სარეგისტრაციო ნომერი: 09110 – პ 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე:  

 

ა) ასოცირებული ხარისხი ფარმაციაში / Associate Degree in Pharmacy (ამოქმედდეს 2020 წლის 29 თებერვლიდან) 

ბ) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია ფარმაციაში/Fifth Level Vocational Qualification in Pharmacy 

(მოქმედების ვადა 2020 წლის 29 თებერვალი1).    

                                                             
1 საფუძვლები: 
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აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება 

დეტალურ სფეროს - ,,ფარმაცია”, კოდი 0916, აღმწერი - ,, შეისწავლის წამლებს და ადამიანზე მათ გავლენას. 

მოიცავს წამლის მომზადებას, განაწილებასა და ადმინისტრიებას.” 

 

4. საკანონმდებლო ბაზა:  

 

 საქართველოს კანონი  - „პროფესიული განათლების შესახებ“ 

 დარგის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტები2 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 

პროფესიული სტანდარტი: 

 ფარმაცევტის თანაშემწე 

კლასიფიკატორები: 

 საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - ეკონომიკური საქმიანობის სახეები (2016 წ.); 

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO); 

 განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატოტი (ISCED); 

 ევროპარლამენტისა და ევროპის საბჭოს 2005 წლოს 7 სექტემბრის  2005/36 დირექტივა პროფესიებში 

კვალიფიკაციების რეგულირებასთან დაკავშირებით; 

 ევროპარლამენტისა და ევროპის საბჭოს 2013 წლოს 20 ნოემბრის  

2013/55 დირექტივა, პროფესიებში კვალიფიკაციების რეგულირებასთან დაკავშირებით 2005/36 დირექტივის 

ცვლილება. 

 

5. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება; 

 

6. მიზანი:  ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებულ იქნა ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა, 

რომელიც ჯანდაცვის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდას, კერძოდ, 

პროფესიული კადრების მომზადებას, რომლებიც შეძლებენ ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული პროდუქციის 

მიღების–განთავსების, აღწერის, პარაფარმაცევტული პროდუქციის შერჩევა-მიწოდების პროცესში მონაწილეობას, 

ნაშთების პერიოდულ კონტროლს,  მცირე შეფუთვებად  მზა წამლის  ფორმის დაფასოებას, რეცეპტის მიხედვით 

წამლის მომზადებას და ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაციას; 

                                                                                                                                                                                                                           
1.საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის N120/ნ ბრძანება „ეროვნული 

საკვალიფიკაციო ჩარჩო“ დამტკიცების შესახებ. 

2. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის N69/ნ ბრძანება 

„ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის“ დამტკიცების შესახებ. 
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7. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები: ფარმაციაში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს 

ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და 

საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და ფარმაცევტული 

ტექნიკის მაღაზიებში.  

 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები: 46.46, 46.46.0, 47.73, 

47.73.0, 82.92.0 

  

 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდები: 2262, 3213 

  

 

8. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 

3. ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

 მოცულობა: 120კრედიტი 

 ხანგრძლივობა: 19 თვე 

 

4. არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

 მოცულობა: 150 კრედიტი 

 ხანგრძლივობა: 24 თვე 

 

9. პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები: 

 

პროგრამა მოიცავს 3 ზოგად მოდულს 11 კრედიტის მოცულობით და  26 პროფესიულ მოდულს - 109 კრედიტის 

მოცულობით. შესაბამისი მოდულების გავლით პირი უნდა დაეუფლოს ცოდნას და შეიძინოს საჭირო უნარ-

ჩვევები. სულ უნდა დააგროვოს -120 კრედიტი, რაც იძლევა საშუალებას, რომ მიიღოს შესაბამისი კვალიფიკაცია.   

 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. მეწარმეობა 3  3 

2. უცხოური ენა 5 

3. ინფორმაციული წიგნიერება 2 3 

სულ  11 

პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა  და უსაფრთხოების წესების დაცვა 

ფარმაცევტულ დაწესებულებაში 

3 

2.  სამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია 3 

3.  სითხოვანი წამლის ფორმების მომზადება 5 

4.  მყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება 5 

5.  მცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება- შეფუთვა, მარკირება 2 

6.  პროდუქციის მიღება - განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი და ანგარიშგება 4 

7.  მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში 2 
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8.  
მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების 

შერჩევა 

3 

9.  
მომხმარებლისთვის მცენარეული, ცხოველური და მინერალური წარმოშობის 

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების შერჩევა 

3 

10.  მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა 2 

11.  
მომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების 

შერჩევა 

2 

12.  ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები 4 

13.  მორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები 6 

14.  ანატომია-ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპები 5 

15.  ბიოქიმია 4 

16.  მიკრობიოლოგიის საფუძვლები 4 

17.  ფარმაკოლოგია 7 

18.  ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები 8 

19.  ანალიზური ქიმიის საფუძვლები 4 

20.  სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 1 4 

21.  სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 2 6 

22.  ტოქსიური ნივთიერებების ბიოლოგიური მასალიდან იზოლირება და აღმოჩენა 5 

23.  ბოტანიკა 4 

24.  სამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული 7 

25.  სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები 4 

26.  პირველადი გადაუდებელი დახმარება 3 
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 სულ 120 

 

10. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები: 

 

 კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად 

2. დაადგინოს თანმხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა 

3. შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და  რაოდენობა 

4. განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე 

5. ჩაატაროს სააფთიაქო ნაშთის პერიოდული კონტროლი 

6. განახორციელოს ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება–მარკირება 

7. მომზადება რეცეპტის მიხედვით  სითხოვანი, მყარი და რბილი წამლის ფორმები 

8. გათვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და დეონტოლოგიის 

პრინციპები 

9. განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევა-მიწოდება, კონსულტაციის 

გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების,  გამოყენების  და   შენახვის პირობების შესახებ 

10. განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია 

11. განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის პერიოდული შემოწმების, 

ექსტემპორალური წამლის ფორმების მომზადების, მცირე შეფუთვებად წამლის ფორმების დაფასოების  

შესახებ  

12. დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა  და უსაფრთხოების წესები. 
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11. ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

 

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული იქნა საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც 

ითვალისწინებს 120 კრედიტს. 

 

12.     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 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: 

 

 

 



  22  
 

 

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. 

 

13.  კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს   

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგები 50% ან მეტი 

რეალურ სამუშაო გარემოში მიიღწევა, კვალიფიკაციის მინიჭების დამატებითი პირობაა საკვალიფიკაციო 

გამოცდის ჩაბარება. 

პროფესიულ კვალიფიკაციას ანიჭებს ილია – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი 

კოლეჯი. 

14. ქართული ენის მოდულების გავლის შესახებ 

მოდულების ქართული ენა A2  და  ქართული ენა B1 – ის  გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისათვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით. 

15. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლება 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე 

დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

პროგრამის დანართები: 

დანართი 1 – სასწავლო გეგმა  

დანართი 2 – პროგრამის განმხორციელებელი პერსონალი 

დანართი 3 – მოდულები 

დანართი 4 – ქართული ენის მოდულები 

დანართი 5 – სასწავლო გეგმა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 
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ზოგადი მოდულები: 

3.1  ინფორმაციული წიგნიერება 2 

3.2 უცხოური ენა/ინგლისური/ 

3.3  მეწარმეობა 3 

სავალდებულო დარგობრივი მოდულები 

 

3.4 მომხმარებლისთვის ავადმყოფის მოვლის და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა 

3.5 ანალიზური ქიმიის საფუძვლები 

3.6 ანატომია-ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპები 

3.7 მომხმარებლისთვის ბავშვთა კვების, მოვლისა და ჰიგიენის საგნების/საშუალებების შერჩევა 

3.8 ბიოქიმია 

3.9 ბოტანიკა 

3.10 მიკრობიოლოგიის საფუძვლები 

3.11 მომხმარებელთან ურთიერთობა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში 

3.12 მორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები 

3.13 მყარი და რბილი წამლის ფორმების მომზადება  

3.14მომხმარებლისთვის მცენარეული ცხოველური და მინერალური წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური 

დანამატების შერჩევა 

3.15 მცირე შეფუთვებად მზა წამლების ფორმების დაფასოება- შეფუთვა, მარკირება 

3.16 ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები 

3.17 პირველადი გადაუდებელი დახმარება 

3.18 პროდუქციის მიღება - განთავსება, ნაშთის პერიოდული კონტროლი და ანგარიშგება 

3.19 სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები 

3.20 სამედიცინო და ფარმაცევტული ტერმინოლოგია 

3.21 მომხმარებლისთვის სამკურნალო და დეკორატიული კოსმეტიკის შერჩევა 

3.22 სამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული 

3.23 სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 1 

3.24 სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი 2 

3.25 სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა  და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ 

დაწესებულებაში 

3.26 სითხოვანი წამლის ფორმების მომზადება 

3.27 ტოქსიური ნივთიერებების ბიოლოგიური მასალიდან იზოლირება და აღმოჩენა 

3.28 ფარმაკოლოგია 

3.29 ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები 

 

      

ქართული ენის მოდულები 

4.1 ქართული ენა A2 

4.2 ქართული ენა B1 
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მოდულური პროგრამა 

 

ინფორმაციის ტექნოლოგია/Information Technology 

 

1. სახელწოდება:ინფორმაციის ტექნოლოგია/Information Technology 

 

2. სარეგისტრაციო ნომერი:06112-პ 

 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაციაქართულ და ინგლისურ ენაზე:  

 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში  

Basic VocationalQualification in Information Technology Support; 
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4. საკანონმდებლო ბაზა: 

 საქართველოს კანონი  - „პროფესიული განათლების შესახებ“ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტის პროფესიული სტანდარტი  

 

5. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება 

 

6. პროგრამის მიზანი:  

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიული პროგრამის მიზანია 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. 

 

7. დასაქმების სფერო და  შესაძლებლობები:  

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერისსაბაზო კვალიფიკაციის მფლობელსშეუძლია 

დასაქმდესტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ 

ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები. 

 

8. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

 

9. ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 მოცულობა:60 კრედიტი 

 ხანგრძლივობა: 9,5 თვე 

 

 არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

 მოცულობა: 75 კრედიტი 

 ხანგრძლივობა: 12თვე 

 

10. სტრუქტურა და მოდულები:  

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად 

პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 60 კრედიტი, რომელთაგან 6 მოდული (16 

კრედიტი) ზოგადი მოდულია, ხოლო 8 მოდული (44 კრედიტი)სავალდებულო 

პროფესიული/დარგობრივი მოდული. 

 

პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკის კომპონენტს „გაცნობითი პრაქტიკისა“ და “პრაქტიკული პროექტის“ 

სახით. „გაცნობითი პრაქტიკის’’ მიზანია, პროფესიულ სტუდენტს სწავლების დასაწყისში შეუქმნას 

წარმოდგენაინფორმაციის ტექნოლოგიის სფეროს, დასაქმების შესაძლებლობების, ორგანიზაციული 

მოწყობისა და პოზიციების, შრომითი ურთიერთობების შესახებ.  
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11. სწავლის შედეგები: 

 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერაში საბაზო პროფესიულუი კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: 

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.  

 

 

 

 

ინფორმაციის ტექნოლოგია (Information Technology) 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1.  ინფორმაციულიწიგნიერება 1 3 

2.  ინტერპერსონალურიკომუნიკაცია 3 

3.  რაოდენობრივიწიგნიერება 2 

4.  მეწარმეობა 1 2 

5.  სამოქალაქოგანათლება 2 

6.  უცხოურიენა/ინგლისური/ 4 

სულ 16 

სავალდებულო პროფესიული/დარგობრივი  მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების აპარატურული 

უზრუნველყოფა 
7 

2 კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 6 

3 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები 7 

4 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების უსაფრთხოება და 

პრობლემების აღმოფხვრა 7 

5 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 4 

6 გაცნობითი პრაქტიკა - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში 1 

7 პრაქტიკული პროექტი - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში 6 

8 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 
6 

ჯამურად 44 

სულ 60 
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12. 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 

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 

 

13. საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

14. სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

15. მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

16. ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

17. 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; 
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 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - 

ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის 

შესაბამისად. 

 

13. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

პროფესიულ კვალიფიკაციას ანიჭებს ილია - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი 

კოლეჯი. 

14. ქართული ენის მოდულის გავლის შესახებ 

მოდული ქართული ენა A2  – ის  გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული სტუდენტებისათვის, 

რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია.აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით. 

 

15. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე 

დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით 

განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების 

შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

პროგრამის დანართები: 

 

დანართი 1 - სასწავლო გეგმა  

დანართი 2 - პროგრამის განმხორციელებელი პერსონალი 

დანართი 3 - მოდულები 

დანართი 4 – ქართული ენის მოდულები 

დანართი 5 – სასწავლო გეგმა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

ზოგადი მოდულები 

 

1.1 უცხოური ენა/ინგლისური/ 

1.2 სამოქალაქო განათლება 

1.3 რაოდენობრივი წიგნიერება 

1.4 მეწარმეობა 1 

1.5 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 

1.6 ინფორმაციული წიგნიერება 1 

 

სავალდებულო დარგობრივი მოდულები 

 

1.7 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 

1.8 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 
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1.9 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების უსაფრთხოება და პრობლემების 

აღმოფხვრა 

1.10 პრაქტიკული პროექტი - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში 

1.11 გაცნობითი პრაქტიკა - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში 

1.12 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები 

1.13 კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 

1.14 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების აპარატურული უზრუნველყოფა 

 

ქართული ენის მოდული 

4.1 ქართული ენა A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოდულური პროგრამა 

 

ბუღალტრული აღრიცხვა - Accounting 

 

1. სახელწოდება  - ბუღალტრული აღრიცხვა - Accounting 

 

2. სარეგისტრაციო ნომერი - 04114-პ 
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3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე - უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია 

ბუღალტრულ აღრიცხვაში - Higher Vocational Qualification in Accounting 

 

 

4. საკანონმდებლო ბაზა: 

 საქართველოს კანონი - „პროფესიული განათლების შესახებ“ 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო 

 პროფესიული სტანდარტები: 

1. ბუღალტრის პროფესიული სტანდარტი; 

2. ბუღალტერ-ტექნიკოსის პროფესიული სტანდარტი. 

 

5. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

 

6. პროგრამის მიზანი: 

მოამზადოს და შრომის ბაზარს შესთავაზოს კვალიფიციური ბუღალტერი, რომელიც შეძლებს 

მონაწილეობის მიღებას სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის/დაწესებულების ან პირის 

სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ფინანსური, ბუღალტრული ანგარიშებისა 

და ჩანაწერების შემოწმებასა და ანალიზს, რათა უზრუნველყოს მათი შესაბამისობა დადგენილ კანონმდებლობასა 

და სტანდარტებთან; განახორციელებს ბუღალტრულ გატარებებს; შეადგენს და დადგენილი წესით წარადგენს 

საგადასახადო დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს საგადასახადო ვალდებულებების გადარიცხვას სახელმწიფო 

ბიუჯეტში; ასევე შეძლებს ფინანსურ ანგარიშგების, პირველად სააღრიცხვო და სხვადასხვა სახის ფინანსურ 

დოკუმენტაციის შედგენას  გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის. 

 

7. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

ბუღალტრულ აღრიცხვაში მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი შესაძლოა 

დასაქმდეს კერძო და საჯარო უწყებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში საბუღალტრო და საფინანსო 

სამსახურებში, აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში მთავარ ბუღალტრად, ბუღალტრის თანაშემწედ / 

ასისტენტად, ბუღალტერ - მოანგარიშედ. შესაძლებელია თვით – დასაქმებაც, კერძო პროფესიული პრაქტიკის 

განხორციელების გზით. 

 

8. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

18. ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

 მოცულობა: 99 კრედიტი 

 ხანგრძლივობა: 16 თვე 

 

19. არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

 მოცულობა: 129 კრედიტი 

 ხანგრძლივობა: 21 თვე 

 

9. სტრუქტურა და მოდულები 

ბუღალტრული აღრიცხვის უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციისათვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა  

დააგროვოს ჯამურად 99 კრედიტი, რომელთაგან 3 მოდული (11  კრედიტი) ზოგადი მოდულია, ხოლო 16 

მოდული (88 კრედიტი) სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი.  
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ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 უცხოური ენა 5 

2 მეწარმეობა 3 3 

3 ინფორმაციული წიგნიერება 2 3 

სულ: 11 

 

 

პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 7 

2 ძირითადი პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების წარმოება 3 

3 სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა  9 

4 კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა 5 

5 საგადასახადო დეკლარირება 4 

6 სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები 4 

7 ინვენტარიზაცია 2 

8 ფინანსური ანგარიშგების შედგენა 8 

9 ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ეკონომიკური საქმიანობის სახეობის 

მიხედვით 

12 

10 მმართველობითი აღრიცხვა 8 

11 Ms Excel 6 

12 ბიზნეს ინგლისური  5 

13 აუდიტის საფუძვლები 2 

14 ეკონომიკური ანალიზი 5 

15 გაცნობითი პრაქტიკა - ბუღალტრული აღრიცხვა 2 

16 პრაქტიკული პროექტი - ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების მომზადება 6 

სულ: 88 

 

10. სწავლის შედეგები 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია 

 შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა; 

 შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს(სააღრიცხვო დოკუმენტები); 

 აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები; 

 შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები; 

 მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება; 

 აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით; 

 აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე; 

 აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა; 

 შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი. 

 

 

11.  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; 
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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 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 

 

20. საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

21. სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

22. მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

23. ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

24. 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. 
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12.  პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 

პროფესიულ კვალიფიკაციას ანიჭებს ილია – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საზოგადოებრივი 

კოლეჯი. 

13. ქართული ენის მოდულების გავლის შესახებ 

მოდულების ქართული ენა A2  და  ქართული ენა B1 – ის  გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული 

სტუდენტებისათვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული 

პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით. 

 

 

14. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ  

საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე 

დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების 

დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული წესით. 

 

პროგრამის დანართები: 

 

დანართი 1 – სასწავლო გეგმა  

დანართი 2 – პროგრამის განმხორციელებელი პერსონალი 

დანართი 3 – მოდულები 

დანართი 4 – ქართული ენის მოდულები 

დანართი 5 – სასწავლო გეგმა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

ზოგადი მოდულები: 

 

1.1 უცხოური ენა/ინგლისური/ 

1.2 მეწარმეობა 3 

1.3 ინფორმაციული წიგნიერება 2 

 

სავალდებულო დარგობრივი მოდულები 

 

1.4 სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები 

1.5 საგადასახადო დეკლარირება 

1.6 სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის შექმნა 

1.7 პრაქტიკული პროექტი - ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების მომზადება 

1.8 Ms Excel 

1.9 მმართველობითი აღრიცხვა 

1.10  კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა 

1.11  ინვენტარიზაცია 

1.12  გაცნობითი პრაქტიკა - ბუღალტრული აღრიცხვა 

1.13  ფინანსური ანგარიშგების შედგენა 

1.14  ეკონომიკური ანალიზი 
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1.15  ძირითადი პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების წარმოება 

1.16  ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 

1.17  ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ეკონომიკური საქმიანობის სახეობის მიხედვით 

1.18  ბიზნეს ინგლისური 

1.19  აუდიტის საფუძვლები 

ქართული ენის მოდულები 

 

4.1 ქართული ენა A2 

4.2 ქართული ენა B1 

 

15. პროგრამის მოქმედების ვადა:  

პროგრამის მოქმედების ვადაა 5 წელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოდულური პროგრამა 

აღმზრდელი 

1. სახელწოდება  - აღმზრდელი 

 

2. სარეგისტრაციო ნომერი 02117-პ 

 

3. პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით: მეხუთე 
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25. მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

სკოლამდელ აღზრდაში. 

 

26. საკანონმდებლო ბაზა; 

 

 საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

 საქართველოს კანონი – „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“; 

 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს და მეცნიერების 

მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანება; 

 ადრეული და სკოლამდელი განათლების სპეციალისტის“ პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების 

შესახებ“ სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 18 

სექტემბრის №594 ბრძანება. 

 

 

27. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

 

28. პროგრამის მიზანი:  

მოამზადოს კვალიფიციური კადრი, რომელიც შეძლებს ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში ბავშვზე 

ზრუნვას, მის აღზრდას და განვითარებას. ამ მიზნებისთვის აღმზრდელმა უნდა უზრუნველყოს 

უსაფრთხო და განმავითარებელი სააღმზრდელო გარემო და ამ პროცესში შეძლოს ბავშვის ოჯახთან, 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების კოლექტივთან, სფეროს 

წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია და საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა. 

 

29. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს აღმზრდელის პოზიციაზე, ასევე იმუშაოს 

თვითდასაქმებით, აღმზრდელად. 

 

30. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

31. ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

 მოცულობა: 116 კრედიტი 

 ხანგრძლივობა: 19,5 თვე 

 

32. არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

 მოცულობა: 146 კრედიტი 

 ხანგრძლივობა: 24,5 თვე 

 

33. სწავლის შედეგები 

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი 

თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.  

 მრავალფეროვანი, მასტიმულირებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის დაგეგმვა და 

მართვა. 

 ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება. 

 წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. 
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34. სტრუქტურა და მოდულები 

 

მეხუთე საფეხურის აღმზრდელის კვალიფიკაციისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

ჯამურად  116 კრედიტი, რომელთაგან 3 მოდული ( 11 კრედიტი)   ზოგადი მოდულია,  ხოლო 24 მოდული (105 

კრედიტი)  -სპეციალიზაციის პროფესიული/დარგობრივი.  

 

 

 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების წინაპირობა კრედიტი 

1 უცხოური ენა/ინგლისური/ საბაზო განათლება 5 

2 მეწარმეობა 3 სრული ზოგადი განათლება 3 

3 ინფორმაციული წიგნიერება 2 სრული ზოგადი განათლება 3 

ჯამი                                                                                                                                                                      11 

 

 

პროფესიული/დარგობრივი მოდულები  

№ მოდულის დასახელება მოდულზე დაშვების წინაპირობა კრედიტი 

1 გაცნობითი პრაქტიკა - სკოლამდელი აღზრდა 

და განათლება 
სრული ზოგადი განათლება 2 

2 პრაქტიკული პროექტი – სკოლამდელი აღზრდა 

და განათლება 

სრული ზოგადი განათლება 12 

3 შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

სრული ზოგადი განათლება 5 

4 პროფესიული ეთიკა სკოლამდელ აღზრდასა და 

განათლებაში 

სრული ზოგადი განათლება 3 

5 ბავშვის განვითარების თავისებურებები სრული ზოგადი განათლება 4 

6 ადრეული განათლების კურიკულუმები  მოდული:   

– შესავალი ადრეულ და 

სკოლამდელ განათლებაში 

–  ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

 

5 

7 დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და 

სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 

მოდული:   

– შესავალი ადრეულ და 

სკოლამდელ განათლებაში 

–  ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

 

6 

8 დამოუკიდებლობა და ადაპტური ქცევა ადრეულ 

და სკოლამდელ ასაკში 

მოდული:   

– შესავალი ადრეულ და 

სკოლამდელ განათლებაში 

–  ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

– ადრეული განათლების 

3 
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კურიკულუმები 

– საგანმანათლებლო გარემო 

– ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

 

9 ოჯახისა და თემის ჩართულობა სკოლამდელ 

აღზრდასა და განათლებაში 

სრული ზოგადი განათლება 3 

10 ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სრული ზოგადი განათლება 6 

11 თანამედროვე გამოწვევები ადრეულ და 

სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 

მოდულები: 

· შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

· ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

·ადრეული განათლების 

კურიკულუმები 

2 

12 საგანმანათლებლო გარემო 

 

მოდულები: 

· შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

· ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

· ადრეული განათლების 

კურიკულუმები 

· დაკვირვება და შეფასება ადრეულ 

და სკოლამდელ 

აღზრდასა და განათლებაში 

8 

13 ფიზიკური და სენსორული განვითარების 

ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ 

ასაკში 

 

მოდულები: 

· შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

· ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

· ადრეული განათლების 

კურიკულუმები 

· საგანმანათლებლო გარემო 

· ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

2 

14 

ადრეული და სკოლამდელი განათლების 

მეთოდოლოგია 

 

 

მოდულები 

· შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

· ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

· ადრეული განათლების 

კურიკულუმები 

· საგანმანათლებლო გარემო 

 

9 

15 

კომუნიკაცია, ენა, მეტყველება ადრეულ 

და სკოლამდელ ასაკში 

 

მოდულები: 

· ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

· საგანმანათლებლო გარემო 

· დაკვირვება და შეფასება ადრეულ 

და სკოლამდელ 

აღზრდასა და განათლებაში 

 

4 

16 სპეციალური საგანმანათლებლო მოდულები: 5 
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საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის 

თავისებურებები სკოლამდელ აღზრდასა 

და განათლებაში 

 

 

 

· ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

· საგანმანათლებლო გარემო 

· დაკვირვება და შეფასება ადრეულ 

და სკოლამდელ 

აღზრდასა და განათლებაში 

 

 

 

 

 

17 

წიგნიერება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

მოდულები: 

· ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

· საგანმანათლებლო გარემო 

 

3 

18 

სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება ადრეულ 

და სკოლამდელ ასაკში 

მოდულები: 

–შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში·  

–ადრეული განათლების 

კურიკულუმები  

–ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

·–საგანმანათლებლო გარემო 

· –დაკვირვება და შეფასება  

ადრეულ და სკოლამდელ 

აღზრდასა და განათლებაში 

 

 

3 

19 

პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და 

სკოლამდელ ასაკში 

 

მოდულები: 

· შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

· ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

· ადრეული განათლების 

კურიკულუმები 

· საგანმანათლებლო გარემო 

· ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

3 

20 

მათემატიკური წარმოდგენების 

ფორმირება ადრეულ და სკოლამდელ 

ასაკში 

 

მოდულები: 

· შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

· ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

· ადრეული განათლების 

კურიკულუმები 

· საგანმანათლებლო გარემო 

· ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

4 

21 

კვლევა და აღმოჩენა ადრეულ და სკოლამდელ 

ასაკში 

მოდულები: 

· შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

· ადრეული განათლების 

კურიკულუმები 

5 
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· დაკვირვება და შეფასება ადრეულ 

და სკოლამდელ აღზრდასა და 

განათლებაში 

· საგანმანათლებლო გარემო 

· ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

22 

კულტურა, ტრადიცია და მოქალაქეობა 

ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

 

მოდულები: 

· შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

· ბავშვის განვითარების 

თავისებურებები 

· ადრეული განათლების 

კურიკულუმები 

· საგანმანათლებლო გარემო 

· ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

3 

23 

ტექნოლოგიების გამოყენება ადრეულ და 

სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 

 

მოდულები: 

· შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

· ბავშვის განვითრების 

თავისებურებები 

· ადრეული განათლების 

კურიკულუმები 

· დაკვირვება და შეფასება ადრეულ 

და სკოლამდელ აღზრდასა და 

განათლებაში 

. საგანამანათლებლო გარემო 

. ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

 

2 

24 

მუსიკა და მოძრაობა ადრეულ და 

სკოლამდელ განათლებაში 

 

მოდულები: 

· შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 

განათლებაში 

· ბავშვის განვითრების 

თავისებურებები 

· ადრეული განათლების 

კურიკულუმები 

· საგანმანათლებლო გარემო 

· ადრეული და სკოლამდელი 

განათლების მეთოდოლოგია 

3 

  ჯამში 105 

 სულ  116 

 

 

35. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

1.  კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. 

2.  სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია: 

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით 

(ჩათვლა); 
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ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების და 

მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით: 

1. არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

3.1 განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

3.2 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. 

 

2. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი 

შეფასება.  

 

36. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება 

პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 

კრედიტები. 

პროფესიულ კვალიფიკაციას ანიჭებს ილია – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს 

საზოგადოებრივი კოლეჯი. 

37. ქართული ენის მოდულების გავლის შესახებ 

მოდულების ქართული ენა A2  და  ქართული ენა B1 – ის  გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ 

პროფესიული სტუდენტებისათვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. 

აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის 

მოდულებით. 

 

38. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლება 

შეზღუდული შესაძლებლობების და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები 

მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაოირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხილოდ შესაბამისი სწავლის 

შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია – მე –13 პუნქტით გათვალისწინებული 

წესით. 

 

პროგრამის დანართები: 

დანართი 1 – სასწავლო გეგმა  

დანართი 2 – პროგრამის განმხორციელებელი პერსონალი 

დანართი 3 –მოდულები 

დანართი 4 – ქართული ენის მოდულები 

დანართი 5 – სასწავლო გეგმა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 
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ზოგადი მოდულები: 

 

3.1 უცხოური ენა/ინგლისური/ 

3.2 მეწარმეობა 3 

3.3 ინფორმაციული წიგნიერება 2 

 

სავალდებულო დარგობრივი მოდულები: 

 

3.4 გაცნობითი პრაქტიკა – სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 

3.5 პრაქტიკული პროექტი – სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 

3.6 შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში 

3.7 პროფესიული ეთიკა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 

3.8 ბავშვის განვითარების თავისებურებები 

3.9 ადრეული განათლების კურიკულუმები 

3.10 დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 

3.11 დამოუკიდებლობა და ადაპტური ქცევა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

3.12 ოჯახისა და თემის ჩართულობა სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 

3.13 ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 

3.14 თანამედროვე გამოწვევები ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 

3.15 საგანმანათლებლო გარემო 

3.16 ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

3.17 ადრეული და სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგია 

3.18 კომუნიკაცია, ენა, მეტყველება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

3.19სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები 

სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში 

3.20 წიგნიერება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

3.21 სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

3.22 პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

3.23 მათემატიკური წარმოდგენების ფორმირება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

3.24კვლევა და ღმოჩენა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

3.25 კულტურა, ტრადიცია დ მოქალაქეობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

3.26 ტექნოლოგიების გამოყენება ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში 

3.27 მუსიკა და მოძრაობა ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში 

 

 

ქართული ენის მოდულები 

 

4.1 ქართული ენა A2 

4.2 ქართული ენა B1 

 

 

39. პროგრამის მოქმედების ვადა 

პროგრამის მოქმედების ვადაა 3 წელი 
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სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების 

სახელმწიფო პროგრამა 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 

I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  ბუღალტრული აღრიცხვა (ბუღალტერი)-ის 

პროფესიული მომზადება – გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამა 

 

II. პროგრამის მოცულობა:          10 კრედიტი (250 საათი) აქედან თეორიული  მეცადინეობა – 88 

სთ,   პრაქტიკული                     ლაბორატორიული მეცადინეობა – 158 სთ, შეფასება - 4 სთ. 

 

III. პროგრამის ხანგრძლივობა: 2,5 თვე,10 სასწავლო კვირა (50 სასწავლო დღე) 
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IV. პროფესიული პროგრამის მიზანი:  

პროგრამის მიზანია ბუღალტრის პროფესიის საწყისი საფეხურის ცოდნისა და უნარ–

ჩვევების დაუფლება. პროგრამა მიზნად ისახავს შესძინოს მსმენელს ეკონომიკური 

კატეგორიებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის ცოდნა. განუვითაროს მსმენელს სამეურნეო  

ოპერაციის აღქმისა და შეფასების,  დოკუმენტირების, დაჯგუფებისა და რეგისტრაციის,  

საცდელი ბალანსის შედგენის, კომპიუტერული  ბუღალტრული პროგრამის გამოყენების 

უნარ–ჩვევა. 

 

 

V. სწავლის შედეგი: 

სერთიფიცირებულ ბენეფიციარს შეუძლია: 

 დათვლა, აღწერა, გაზომვა და გამოთვლითი სამუშაოების შესრულება; 

 პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების შედგენა; 

 პირველადი დოკუმენტების საფუძველზე კრეფსითი უწყისებისშედგენა; 

 ბუღალტრული გატარებამინიშნებული ოპერაციების ასახვაბუღალტრულ ანგარიშებში; 

 ტიპიური/გამეორებადი ოპერაციების დამოუკიდებლად ასახვაბუღალტრულ ანგარიშებში; 

 დანერგილ საბუღალტრო პროგრამაში სამეურნეო ოპერაციებისშეტანა, ოპერაციების 

კორექტირება. 

 საცდელი ბალანსის შესადგენი ნაშთების მომზადება 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

VI. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  ფარმაცევტის თანაშემწის   პროფესიული 

მომზადება – გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამა 

 

VII. პროგრამის მოცულობა: 10 კრედიტი (250 საათი), თეორიული  მეცადინეობა – 154 სთ,  

პრაქტიკული  მეცადინეობა – 92 სთ, შეფასება - 4 სთ. 

 

VIII. პროგრამისხანგრძლივობა: 2.5 თვე, 10 სასწავლოკვირა (50 სასწავლო დღე) 

 

IX. პროფესიული პროგრამის მიზანი:  

ფარმაცევტის თანაშემწის სწავლების მიზანია ბენეფიციარი აღიჭურვოს იმ უნარებით, რომელიც 

ითვალისწინებს ფარმაცევტული და არაფარმაცევტული პროდუქციის მიღება-განთავსების, შერჩევა-

მიწოდების პროცესში მონაწილეობას. იმ ძირითადი ფარმაცევტული  დისციპლინების შესწავლას, 

რომელიც ეყრდნობა ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლებს. ასევე შეისწავლის  უცხო 

ენას პრაქტიკულ დონეზე და კომპიუტერულ  უნარ-ჩვევებს. 

X. სწავლის შედეგი: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 
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- პროდუქციის ვიზუალურად შემოწმება, თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობის 

დადგენა, სასაქონლო ნიშნებისა და რაოდენობის შემოწმება, პროდუქციის განთავსება 

სათანადო ადგილზე, ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება - 

მარკირება. 

- სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა და უსაფრთხოების წესების დაცვა. 

 

 

 

 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  ოფისის მენეჯერის პროფესიული 

მომზადება – გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამა 

 

II. პროგრამის მოცულობა: 10 კრედიტი (250 საათი), თეორიული  მეცადინეობა – 118 სთ,  

პრაქტიკულ – ლაბორატორიული                      მეცადინეობა – 129 სთ, შეფასება -3 სთ. 

 

III. პროგრამისხანგრძლივობა: 2.5 თვე, 10 სასწავლო კვირა (50 სასწავლო დღე) 

 

IV. პროფესიული პროგრამის მიზანი:  

მოამზადოს კვალიფიციური ადმინისტრაციული დამხმარე პერსონალი, რომელიც შეძლებს 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების აქტივობებში და დაწესებულების 

დოკუმენტბრუნვაში მონაწილეობას. 
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V. სწავლის შედეგი: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 მონაწილეობა მიიღოს შეხვედრებსა და ღონისძიებების დაგეგმვაში; 

 მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში; 

 მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მიმოწერაში; 

 მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები; 

 მონაწილეობა მიიღოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვაში; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  ინფორმაციული  ტექნოლოგის პროფესიული 

მომზადება – გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამა 

 

II. პროგრამის მოცულობა: 10 კრედიტი (250 საათი),  აქედან თეორიული  მეცადინეობა  – 94 სთ,  

პრაქტიკულ – ლაბორატორიული  მეცადინეობა – 153 სთ, შეფასება -3 სთ. 

 

III. პროგრამის  ხანგრძლივობა: 2,5 თვე, 10 სასწავლო კვირა (50 სასწავლო დღე) 
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IV. პროფესიული პროგრამის მიზანი:  

კურსის მიზანია სერთიფიკანტი ფლობდეს ამ  სფეროსათვის  დამახასიათებელ  

პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული 

სისტემების დაყენების, განახლების, დაზიანებების აღმოფხვრის, ოპტიმიზაციის, 

დიაგნოსტირებისა დამომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ უნარ – ჩვევებს. აქვს 

სფეროსთვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპებისა და ზოგადი 

კონცეფციების ცოდნა. 

 

V. სწავლის შედეგი: 

შეუძლია: 

− აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის დიაგნოსტიკა, წარმოქმნილი 

პრობლემების მიზეზის დადგენა და მის კვლიფიციურ აღმოფხვრა; 

− ააგოს, მართოს და ადმინისტრირება გაუწიოს მცირე და საშუალო მასშტაბის (150–250 

კომპიუტერი) კომპიუტერულ ქსელს; 

− დანერგოს და დააკონფიგურიროს თანამედროვე დინამიური მარშრუტიზაციის 

პროტოკოლები; 

− სხვადასხვა სერვერების ინსტალირებადა მართვა; 

− ოპერაციული სისტემის Windows Server 2008 სერვერზე დაყენება, ორგანიზაციისთვის 

საჭირო ყველა ძირითადი სერვისის გამართვა; 

− ინფორმაციის საიმედოდ შენახვისათვის სხვადასხვა ტიპის დისკური მასივების 

განსაზღვრასა და დაკონფიგურირება საჭიროების შესაბამისად. 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

I. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  ბაგა - ბაღის აღმზრდელის 

პროფესიული მომზადება – გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამა 

 

II. პროგრამის მოცულობა: 10 კრედიტი (250 საათი), თეორიული  მეცადინეობა – 144 სთ,  

პრაქტიკული  მეცადინეობა – 102 სთ, შეფასება - 4 სთ. 

 

III. პროგრამისხანგრძლივობა: 2.5 თვე, 10 სასწავლოკვირა (50 სასწავლო დღე) 

 

IV. პროფესიული პროგრამის მიზანი:  

მოამზადოს ან გადაამზადოს კვალიფიციური კადრი, რომელიც შეძლებს ადრეულ და 

სკოლამდელ ასაკში ბავშვზე ზრუნვას, მის აღზრდას და განვითარებას. ხელი შეუწყოს 

უსაფრთხო და განმავითარებელი სააღმზრდელო გარემოს შექმნას, სფეროს 

წარმომადგენლებთან კომუნიკაციას და საკუთარ განვითარებაზე ზრუნვას. 
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V. სწავლის შედეგი: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი 

თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.  

 მრავალფეროვანი, მასტიმულირებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის 

დაგეგმვა და მართვა. 

 ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება. 

 წარმატებული, უსაფრთხო, მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. 

 

 

 

მოკლევადიანი პროგრამებისათვის სასწავლო მეთოდები და შეფასება 

XI. პროგრამის მსმენელის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) 

პროგრამის მსმენელის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

 ლექციაზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას 

 ლაბორატორიულ მეცადინეობას 
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 პრაქტიკულ მეცადინეობას 

 დასკვნითი გამოცდის  მომზადება და ჩაბარებას 

 

XII. მსმენელის ცოდნის შეფასება 

შეფასების ფორმა: 

დასკვნითი შეფასება 

(მომსახურების მიღების მსურველის მიერ შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი ტესტის 

შეფასება 100ქულიანი სისტემით. 51%–ზე მეტი დადებითი შეფასებაა თვითეული 

დისციპლინიდან. ტესტი შედგენილია ოთხივე დისციპლინის კითხვარებისაგან 

პროცენტული რაოდენობით.) 

შეფასების მეთოდი: 

ტესტი 

 

 

XIII. საკონტაქტო სწავლება 

თეორიული სწავლება /ლექციური/ 

პრაქტიკულ – ლაბორატორიული  მუშაობა 

 

XIV. სწავლების მეთოდები 

ინტერაქტიული 

ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;  

წიგნზე მუშაობის მეთოდი;   

წერითი მუშაობის მეთოდი;  

დისკუსია/დებატები;  

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);   

შემთხვევის ანალიზი (Case study);  

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი. 

 

 

XV. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორცილებისათვის აუცილებელი 

მატერიალური რესურსების შესახებ 

კოლეჯის სასწავლო კორპუსი აღჭურვილია სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის 

აუცილებელი თანამედროვე A, B და C  ტიპის კაბინეტ-ლაბორატორიებით,  ბიბლიოთეკით 

და სხვადასხვა სასწავლო თვალსაჩინოებებით, რაც საშუალებას მისცემს მომსახურების 

მიმღებს თავისუფალი, შედეგზე ორიენტირებული და კომფორტული საგანმანათლებლო 

საქმიანობისათვის. 
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ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების 

მექანიზმი სსსმ და შშმ პირებისათვის 

 

1.  სსსმ პირებისათვის კოლეჯი შეიმუშავებს ინდივიდუალურ სასწავლო 

გეგმას. სასწავლო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს სამი კვირისა ან სპეციალური 

საჭიროების გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში. 

ყოველი სსსმ პროფესიული სტუდენტისათვის ინდივიდუალური გეგმის 

ფარგლებში დეტალურად განისაზღვრება: 

ა) სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო აქტივობები შერჩეულ 

მოდულებში; 

ბ) დრო, რომელსაც პროფესიული მასწავლებელი დაუთმობს სასწავლო შედეგების 

მიღწევას; 

გ) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი მასალა და მასზე პასუხისმგებელი პირი; 

დ) სტუდენტისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსი. 

2. მექანიზმი ითვალისწინებს, პირველ რიგში მისი სსსმ და შშმ პირების 

თვისუფალი გადაადგილებისათვის აუცილებელ ღონისძიებებს /კიბის პანდუსები, 

ადაპტირებული სველი წერტილი, ადაპტირებული აუდიტორია, იმ შემთხვევისათვის 

თუ მას დასჭირდა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა/. 

3. თუ სსსმ და შშმ პირი წარმოადგენს სამედიცინო დასკვნას, მაშინ ასეთი 

სტუდენტისათვის  შემუშავდება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რომელიც 

მორგებული იქნება მის ჯანმრთელობასა და ინტერესებზე. 

ასეთი სასწავლო გეგმის განხორციელებაში მას დაეხმარება მისთვის 

განკუთვნილი კომპიუტერული ლაბორატორია პირველ სართულზე, ჩართული 

ინტერნეტში და ბიბლიოთეკა აღჭურვილი კვლავ კომპიუტერებითა და ინტერნეტში 

ჩართული ტექნიკით. 

4. თუ სსსმ პირს არ ესაჭიროება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა და 

საერთო აუდიტორია მისთვის საკმარისია, იგი ისარგებლებს საერთო სასწავლო გეგმით, 

მიუხედავად ამისა მისთვის მაინც ბრძანებით გამოიყოფა დამხმარე პედაგოგი, რომელიც  

მონიტორინგს გაუწევს პროგრამის ათვისების პროცესს და დირექციასთან შეთანხმებით 

მოახდენს სასწავლო გეგმის ადაპტაციას. 
 

 

 

 

 

 



  52  
 

 

 

პრაქტიკის ობიექტები 

სასწავლო გეგმების მიხედვით კოლეჯს ხელშეკრულებები გაფორმებული აქვს 

ორგანიზაციებთან: 

 

 

 

 

 

 

 

 

აღნიშნული ორგანიზაციები ერთდროულად ჩვენი კურსდამთავრებულების 

დამსაქმებლებსაც წარმოადგენენ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. შპს ,,PSP ფარმა“ 

2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო 

ბაღების გაერთიანება - მემორანდუმი 

3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 

4. შპს ,,გოლდ-სერვის“ ჯგუფი 

5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის #5 

საბავშვო ბაღი 
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კოლეჯის მნიშვნელოვანი აქტივობები 
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