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საგანმანათლებლო პროფესიულ მოდულურ 

პროგრამათა ჩამონათვალი 

1.დეკორატიულგამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი IV საფეხური 

2.ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგიV საფეხური 

3. თექის ოსტატი III საფეხური 

 

 

პროფესიული  მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების 
განხორციელების  სამართლებრივი  საფუძვლები 

 

 

პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა  ეფუძნება:  

 ”პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონს (2010);  

ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს (დანართი 2 - პროფესიულ 

კვალიფიკაციათა ჩარჩო  და  დანართი 4 - მიმართულებების, 

დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეცილობებისა და 

პროფესიულ სპეციალიზაცათა ჩამონათვალი);  

 შესაბამის პროფესიულ სტანდარტს. 

 განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისN121/ნ ბრძანებას 

”პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 

გაანგარიშების წესის” შესახებ; 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

ბრძანებას # 68/ნ 2015 წლის 10 ივლისი;   ,,მუხლი 4 /1. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 

გაანგარიშების წესი პროფესიული საგანმანათლებლო 



პროგრამის ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში. 

 
პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა 

(დატვირთვა) 
 

 პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა)  მოიცავს: 

 მეცადინეობებზე  დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას. 

 პრაქტიკულ  მეცადინეობას. 

 დამოუკიდებელ  მეცადინეობას. 

 სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას. 

გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას. 

 
სტუდენტთა შეფასების სისტემა: 

 
ა) შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი; 

ბ) განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით; 

გ) განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

1) სწავლის შედეგი დადასტურდა 

2) სწავლის შედეგი  ვერ დადასტურდა 

 

დ) განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია 

მოითხოვოს სწავლის შედეგის მიღწევის დამატებითი შეფასება შედეგის ვერ დადასტურებიდან  

ან  მოდულის დამთავრებიდან   10 დღის შემდეგ. 

ე) დამატებითი შეფასების შემთხვევაში, უარყოფითი შედეგის მიღებისას, პროფესიულ სტუდენტს 

უჩერდება სტუდენტის სტატუსი. 

 

შეფასებათა კრიტერიუმები: 

 

ქულა             შეფასება                  დადებითი შეფასება 

91-100           A                                  ფრიადი 

81-90             B                                  ძალიან კარგი 

71-80             C                                  კარგი 



61-70             D                                  დამაკმაყოფილებელი 

51-60              E                                 საკმარისი 

                                                         უარყოფითი შეფასება 

41-50                FX                              ვერ ჩააბარა 

<40                   F                                 ჩაიჭრა 
 

 

ი)  დამატებითი გამოცდა დაუშვებელია ჩატარდეს ძირითადი გამოცდის ჩატარებიდან 10 

დღეზე ადრე.   გამოცდაზე გასვლის მსურველმა განცხადებით უნდა მიმართოს სასწავლო 

პროცესის  ადმინისტრირების სამსახურს გამოცდის შედეგების გამოქვეყნებიდან 

არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა.  გამოცდის შედეგების გამოქვეყნების დღე ითვლება 

პირველ დღეთ. 

კ)  კომპონენტში პროფესიული სტუდენტის შეფასებისას საბოლოო ქულა მრგვალდება 

მთელ 

რიცხვამდე. ხუთი მეათედი ან ხუთი მეასედი მრგვალდება მეტობით. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საგანმანათლებლო მოდულური პროგრამის 
სახელწოდება: 

 



დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი - 02101-პ 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, II კორპუსი, I სართული, დეკანატი–ოთახი №15.ტელ.: 0350 

27-11-76;   E-mail: pdg@tesau.edu.ge 

 

 

 

 

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 

ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა: 112კრედიტი   -   ქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის, ხოლო 142  კრედიტი   -   არაქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ნუგზარ ძამუკაშვილი, ტელ: 599 19 81 92 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები: მომზადება მაღალ კვალიფიციური 

დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტისა, რომელიც 

შეძლებს სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების დეკორატიული 

ქსოვილების წარმოებას, სამუშაო ესკიზის შექმნას, ტექნოლოგიური 

პროცესის მიხედვით მასალების შერჩევასა და შრომის ბაზარზე პროფესიის 

აქტიურად გამოყენებას. პროგრამის მიზანია ,მოამზადოს 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობას 

შეასრულებს ხარისხისა და უსაფრთხოების ნორმების 

დაცვით.სპეციალისტი აღჭურვილი იქნება პროფესიული და 

ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით. 

სწავლის შედეგები: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 

პროფესიული განათლების 

საფეხური:IV 

მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: 

დეკორატიულ-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის 

მეოთხე საფეხურის პროფე-

სიული კვალიფიკაცია 



 სამუშაო ადგილის ორგანიზება; 

 დეკორატიული ქსოვილების ესკიზის შექმნა; 

 ბატიკის ქსოვილის მოხატვა; 

 თექის ქსოვილის მოთელვა; 

 გობელენის, ფარდაგისა და ხალიჩის ქსოვა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაქმების სფერო: კურსდამთავრებულს შეუძლია იმუშაოს ყველა იმ 

საწარმოში, სალონში, თეატრალურ  და მუსიკალურ სტუდიებში, სადაც 

იქნება საჭიროება შესაბამისი პროდუქციის, სუვენირებისა და კოსტუმების 

შექმნის. ასევეშეუძლია შექმნას მცირე საწარმო და უხელმძღვანელოს  მას. 

 

პროგრამის დასრულების დამადასტურებებლი დოკუმენტი: IV საფეხურის 

პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგანმანათლებლო მოდულური პროგრამის 
სახელწოდება: 

 



 

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი - 01101-პ 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, II კორპუსი, I სართული, დეკანატი–ოთახი №15.ტელ.: 0350 

27-11-76;   E-mail: pdg@tesau.edu.ge 

პროფესიული განათლების საფეხური:V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის მეხუთე 

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება 

ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა: 111კრედიტი   -   ქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის 

141კრედიტი   -   არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 



პროგრამის ხელმძღვანელები: ნინო მოდებაძე, ტელ: 555 45 27 94, E-mail: 

ninomode@yahoo.com; ნინო ბასილაშვილი, ტელ: 558 48 44 22, E-mail: 

ninojashiashvili@mail.ru 

საგანმანათლებლოპროგრამისმიზნები: პროგრამის მიზანია კვალიფიციური 

კადრის აღზრდა, რომელიც შეძლებს ადრეულ ასაკში ბავშვზე ზრუნვას, 

მის აღზრდას, განვითარებას და განათლებას. ამ მიზნებისთვის მან უნდა 

უზრუნველყოს უსაფრთხო და განმავითარებელ სააღმზრდელო გარემო და 

ამ პროცესში შეძლოს   ბავშვის ოჯახთან, ბაღის კოლექტივთან,  სფეროს 

წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია დასაკუთარ პროფესიულ 

განვითარებაზე ზრუნვა. 

სწავლისშედეგები: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი სტრატეგიების გამოყენება; 

 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება მათი 

ასაკობრივი თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით; 

 სააღმზრდელო პროცესის მართვა პოზიტიური გაძღოლის 

პრინციპების გამოყენებით; 

 წარმატებული, უსაფრთხო მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს  

შექმნა. 

დასაქმებისსფერო: პროგრამის დასრულების შემდეგ სპეციალისტს 

შეუძლია იმუშაოს ბაგა-ბაღებში აღმზრდელ პედაგოგათ, ასევე 

ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე; შეიძლია ასევე დასაქმდეს დღის 

ცენტრებში. 

პროგრამის დასრულების დამადასტურებებლი დოკუმენტი: V საფეხურის 

პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომი. 

 

 

 

 



საგანმანათლებლო მოდულური პროგრამის 
სახელწოდება: 

 

თექის ოსტატი- 02104-პ 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, II კორპუსი, I სართული, დეკანატი–ოთახი №15.ტელ.: 0350 

27-11-76;   E-mail: pdg@tesau.edu.ge 

პროფესიული განათლების საფეხური:III 

მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: თექის ოსტატის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება 

ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა: 75 კრედიტი  ქართულენოვანი 

სტუდენტებისათვის 

90 კრედიტი   -   არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ნუგზარ ძამუკაშვილი, ტელ: 599 19 81 92 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

საგანმანათლებლოპროგრამისმიზნები: მოამზადოს თექის ოსტატი, 

სხვადასხვატექნოლოგიური ხერხების გამოყენებით, ქიმიურიან ბუნებრივი 

საღებავებით შეღებილი მატყლის საშუალებით კურსდამთავრებულმა 

შეძლოსტრადიციული და თანამედროვე 

ხელნაკეთინივთების/პროდუქციის დამზადება. 

 

სწავლისშედეგები: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 სამუშაოს ორგანიზება 

 შრომის უსაფრთხოების დაცვათექის წარმოებისას 

 ნედლეულის (მატყლის) მომზადება 

 ესკიზის შექმნა 

 მატყლის დაფენა 

 მატყლის თელვა სიბრტყეზე 

 მატყლის თელვა მოცულობით ფორმებზე 
 

დასაქმებისსფერო: თექის ხელოსანს შეუძლია იმუშაოს იქ, სადაც იქმნება 

მოთელვის ტექნოლოგიით დამზადებული ყოფითი ნივთები (ტანსაცმელი, 

ფეხსაცმელი, სუვენირები და აქსესუარები). მას ასევე შეუძლია შექმნას 

მცირე საწარმო და უხელმძღვანელოს მას. 

პროგრამის დასრულების დამადასტურებებლი დოკუმენტი: III საფეხურის 

პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომი. 

 


