
პროგრამა: თექის ოსტატი     ჯგ. 05-2018 

მოდული: გაცნობითი პრაქტიკა          მასწ.ო.რუხაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა: 6 კვირა 
 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

პროფესიის 

შესახებ 

ინფორმაციის 

მართვა 

სწავლის შედეგი 2 

კონკრეტულ 

პროფესიაში 

ორგანიზაციული 

მოწყობის 

ძირითადი 

პრინციპების 

აღწერა 

სწავლის შედეგი 3 

პროფესიული 

ზრდისა და 

განვითარების 

კონკრეტული 

მიზნების 

დასახვა და 

განხორციელება 

შეფასების 

მიმართულება 
 ტესტი ტესტი 

პრ. დავალება 

პროც.  დაკვირვება 

ტესტი 
დადასტურების 

დრო 
XII კვირა XV კვირა XIV კვირა 

 

მოდული: შრომის უსაფრთხოების დაცვა თექის წარმოებისას   მასწ.ო.რუხაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა: 6 კვირა 
 

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

უსაფრთხოების 

წესების დაცვა 

სწავლის შედეგი 2 
 

სანიტარულ-

ჰიგიენური წესების 

დაცვა 

სწავლის შედეგი 3 
 

პირველადი 

სამედიცინო 

დახმარების გაწევა 

შეფასების 

მიმართულება 

პროცესზე 

დაკვირვება,ტესტი 
გამოკითხვა          ტესტი 

დადასტურების 

დრო 
XIII კვირა XIVკვირა X VIკვირა 



მოდული: სამუშაოს ორგანიზება     მასწ.ო.რუხაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა: 33 კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

მოდული: მატყლის მომზადება     მასწ.ო.რუხაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა: 15 კვირა 

 

  

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

სამუშაო ადგილის 

მოწყობა. 

სწავლის შედეგი 2 
 

საჭირო 

მასალის/ნედლეულის 

შერჩევა 

სწავლის შედეგი 3 
 

სამუშაო გრაფიკის დაცვა 

სწავლის შედეგი4 

სანიტერულ-ჰიგიენური 

ნორმების დაცვა 

შეფასების 

მიმართულება 

ტესტი, პროცესზე 

დაკვირვება 

ტესტი, პროცესზე 

დაკვირვება 
პროცესზე დაკვირვება 

ტესტი, პროცესზე 

დაკვირვება 

დადასტურების დრო                  39-ე კვირა 54-ე კვირა 58-ე კვირა 
          63-ე კვირა 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

მატყლის გარჩევა 

სწავლის შედეგი 2 
 

მატყლის 

გასუფთავება 

სწავლის შედეგი 3 
 

მატყლის 

მომზადება 

შესაღებად 

სწავლის შედეგი 4 
 

ბუნებრივი და 

ქიმიური 

საღებავების შერჩევა 

სწავლის შედეგი 5 

 

მატყლი შეღებვა 

ქიმიური და 

ბუნებრივი 

საღებავებით 

 

სწავლის შედეგი 6 

 

მატყლის გაჩეჩვა 

 

შეფასების 

მიმართულება 

პროცესზე 

დაკვირვება, 

გამოკითხვა 

პროცესზე 

დაკვირვება. 

პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 
პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 
პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 
პროცესზე 

დაკვირვება. 

დადასტურების 

დრო 
18-ე კვირა 20-ეკვირა 21-ე კვირა       24-ე კვირა 28-ე კვირა 30-ე კვირა 



მოდული: ესკიზის შექმნა     მასწ.ო.რუხაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა: 13 კვირა 

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

ესკიზის სექმნა 

ფაქარში 

სწავლის შედეგი 2 
 

ესკიზის შექმნა ფერში 

სწავლის შედეგი 3 
 

ესკიზის შექმნა 

სიბრტყითი 

(ორგანზომილებიანი) 

ნაკეთობისთვის 

სწავლის შედეგი 4 
 

ესკიზის შექმნა 

მოცულობითი 

(სამგანზომილებიანი) 

ნაკეთობისთვის 

შეფასების 

მიმართულება 

პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 

პროცესზე 

დაკვირვება,გსამოკითხვა 

პროცესზე 

დაკვირვება. 

პროცესზე 

დაკვირვება, 

გამოკითხვა 
დადასტურების 

დრო 
3-ე კვირა 7-ეკვირა 10-ე კვირა       13-ე კვირა 



მოდული: ფანქრითა და წყლის საღებავებით ხატვა    მასწ.ო.რუხაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა:  კვირა 

 

 

მოდული:        მატყლის თელვა მოცულობით ფორმებზე                მასწ.ო.რუხაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა: 32 კვირა 

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

ხატვის ტექნიკური 

საშუალებების 

მომზადება 

სწავლის შედეგი 2 
 

ფანქრით ხატვის 

მარტივი ტექნიკური 

ხერხების 

შესრულება 

სწავლის შედეგი 3 
 

 ფურცელზე 

ნახატის 

კომპოზიციური 

განაწილება 

სწავლის შედეგი 4 
 

ნატურიდან 

სხვადასხვა საგნის 

დახატვა 

სწავლის შედეგი 5 

 

წყლის საღებავებით 

ხატვის მარტივი 

ტექნიკური 

ხერხების 

შესრულება 

სწავლის შედეგი 6 

 

ნატურმორტის 

დახატვა 

შეფასების 

მიმართულება 

პროცესზე 

დაკვირვება, 

გამოკითხვა 

პროცესზე 

დაკვირვება. 

პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 
პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 
პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 
ტესტი,პროცესზე 

დაკვირვება. 

დადასტურების 

დრო 
27-ე კვირა 28-ეკვირა 32-ე კვირა       35-ე კვირა 38-ე კვირა 44-ე კვირა 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

მატყლის დაფენა 

თარგის მიხედვით 

სწავლის შედეგი 2 
 

მატყლის დაფენა 

ყალიბზე 

სწავლის შედეგი 3 
 

მატყლის მოთელვა 

მოცულობითი 

ფორმების 

გათვალისწინებით  

სწავლის შედეგი 4 
 

სამწყემსო ნაბდის 

დამზადება 

სწავლის შედეგი 5 

 

ნაკეთობის რეცხვა, 

შრობა, დატენიანება 

სწავლის შედეგი 6 

ნაკეთობისთვის 

საბოლოო სახის 

მიცემა 

შეფასების 

მიმართულება 

პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 

პროცესზე 

დაკვირვება. 

პროცესზე 

დაკვირვება. 
პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 
პროცესზე 

დაკვირვება. 
ტესტი,პროცესზე 

დაკვირვება. 
დადასტურების 

დრო 
35-ე კვირა 40-ეკვირა 49-ე კვირა       54-ე კვირა 58-ე კვირა 63-ე კვირა 



 

მოდული:        მატყლის თელვა სიბრტყეზე               მასწ.ო.რუხაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა: 31 კვირა 
 

 

 

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

მატყლის დაფენა 

სიბრტყეზე 

სწავლის შედეგი 2 
 

მატყლის დაფენა 

ესკიზის 

მიხედვით 

სწავლის შედეგი 3 
 

მატყლის დაფენა 

ბუნებრივი და 

ხელოვნური 

მასალის 

გამოყენებით. 

სწავლის შედეგი 4 
 

მატყლის თელვა 

სიბრტყეზე 

სველი მეთოდით 

სწავლის შედეგი 5 

 

მატყლის თელვა 

სიბრტყეზე 

მშრალი 

მეთოდით 

სწავლის შედეგი 6 

 

ნაკეთობის 

რეცხვა, შრობა, 

დატენიანება 

სწავლის შედეგი 7 
 

ნაკეთობისთვის 

საბოლოო სახის 

მიცემა 

შეფასების 

მიმართულება 

პროცესზე 

დაკვირვება. 

პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 
პროცესზე 

დაკვირვება. 
პროცესზე 

დაკვირვება. 
პროცესზე 

დაკვირვება. 
პროცესზე 

დაკვირვება. 
პროცესზე 

დაკვირვება, ტესტი 

დადასტურების 

დრო 
26-ეკვირა   30-ე კვირა 33-ე კვირა    39-ეკვირა        45-ეკვირა 48-ე კვირა  54-ე კვირა 

 

 

 

მოდული: პრაქტიკული პროექტი        მასწ.ო.რუხაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა: 10 კვირა 
 



სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

პროფესიული 

ამოცანის 

დამოუკიდებლად 

დაგეგმვა    

სწავლის შედეგი 2 

 

პროფესიული  

ამოცანის  

დამოუკიდებლად 

შესრულება 

სწავლის შედეგი 3 

 

შესრულებული  

ამოცანების 

ანგარიშგება 

შეფასების 

მიმართულება 

პროცესზე 

დაკვირვება. 

 

პროცესზე 

დაკვირვება. 

პროცესზე 

დაკვირვება. 

დადასტურების 

დრო 
 კვირა კვირა  კვირა 

მოდული: საწარმოო პრაქტიკა     მასწ.ო.რუხაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა:11  კვირა 

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

ოპტიმალური  

შრომითი 

ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება 

სწავლის შედეგი 2 
 

 სამუშაო გარემოს 

ორგანიზება 
 

სწავლის შედეგი 3 
 

მიღწეული სწავლის 

შედეგების 

გამოყენებით 

ზედამხედველობის 

ქვეშ პროფესიული 

ამოცანების 

შესრულება 
 

სწავლის შედეგი 4 
 

შესრულებული 

სამუშაოს ჩაბარება 

შეფასების 

მიმართულება 
    

დადასტურების 

დრო 
 კვირა    კვირა  კვირა       კვირა 


