
 

პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,  

92 კრედიტი;       ჯგ. N: 25-2018 

მოდული: სამკერვალო ნაწარმის დასამზადებლად გამოყენებული მასალები  და ფურნიტურა.           

მასწავლებელი: მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  11 კვირა 
 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

მოდელისათვის ქსოვილის ტიპებისა 

და ფურნიტურის სახეების შერჩევა 

სწავლის შედეგი 2 

 

ქსოვილის გაზომვითი 

მახასიათებლების განსაზვრა 

სწავლის შედეგი 3 

 

ქსოვილის წუნდება 

 

შეფასების 

მიმართულება 

წერილობითი ტესტი 

პრ. დავალება 

 

წერილობითი ტესტი 

პრ. დავალება 

 

წერილობითი ტესტი 

პრ. დავალება 

 

დადასტურების 

დრო 
V კვირა XVII კვირა XI კვირა 

 

 

 

 

 



 

 

პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,  

92 კრედიტი;       ჯგ. N: 25-2018 

მოდული: გაცნობითი პრაქტიკა.    

მასწავლებელი: მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  8 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 

წერილობითი ტესტი 

 

წერილობითი ტესტი 

 

წერილობითი ტესტი 

პრ. დავალება 

 

დადასტურების 

დრო 
III- კვირა VI- კვირა VIII - კვირა 

 

 

 



 

პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,  

92 კრედიტი;       ჯგ. N: 25-2018 

მოდული: სამკერვალო მანქანები და თბურ - დანამვითი მოწყობილობები.  

  მასწავლებელი მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  11- კვირა 
 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

საკერავ მანქანებთან და თბურ- 

დანამვით დანადგარებთან 

მუშაობის უსაფრთხოების წესების 

დაცვა 

სწავლის შედეგი 2 

 

სხვადასხვა დანიშნულების 

საკერავი მანქანების 

ტექნოლოგიური ოპერაციების 

შესრულება 

სწავლის შედეგი 3 
 

თბურ-დანამვითი 

დამუშავების 

დანადგარებისა და 

მოწყობილობების 

გამოყენება 

შეფასების 

მიმართულება 

წერილობითი ტესტი 

პრ.დაკვირვება 

წერილობითი ტესტი 

პრ.დაკვირვება 
წერილობითი ტესტი 

პრ.დაკვირვება 

დადასტურების 

დრო 
III- კვირა IX- კვირა XI - კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,  

92 კრედიტი;       ჯგ. N: 25-2018 

მოდული: მოსამზადებელ და საგამომჭრელო უბნებზე ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვა.  

  მასწავლებელი მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  11 კვირა 
 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

ხელით | მანქანთ ნახევარ 

ფაბრიკატების გამოჭრა 

სწავლის შედეგი 2 
 

გამოჭრილი ნახევარ 

ფაბრიკატების დაკომპლექტება 

სწავლის შედეგი 3 
 

თარგ ეტალონის 

დუბლირება| შენახვა 

შეფასების 

მიმართულება 
პრ.დაკვირვება 

წერილობითი ტესტი 

პრ.დაკვირვება 
წერილობითი ტესტი 

პრ.დაკვირვება 

დადასტურების 

დრო 
V- კვირა VIII- კვირა XI - კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,  

92 კრედიტი;      ჯგ. N: 25-2018 

მოდული: ტანსაცმლის დეტალების შეერთების მეთოდები. 

   მასწავლებელი მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  4 - კვირა 
 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

ხელის გვირისტებისა და 

გვირისტულების შესრულება 

სწავლის შედეგი 2 
 

მანქანური ნაკერების 

შესრულება 

სწავლის შედეგი 3 

 

თბურ–დანამვითი სამუშაოების 

შესრულება 

შეფასების 

მიმართულება 

წერილობითი ტესტი 

პრ.დაკვირვება 

წერილობითი ტესტი 

პრ.დაკვირვება 

დადასტურების 

დრო 
I- კვირა  I V - კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,  

92 კრედიტი;      ჯგ. N: 25-2018 

მოდული: სხვადასხვა დანიშნულების ტანსაცმლის ძირითადი კვანძების ტექნოლოგიური დამუშავება.   

 მასწავლებელი მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  6 კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

ქალის, მამაკაცისა და 

ბავშვის სხვადასხვა 

დანიშნულების 

ტანსაცმლის 

ძირითადი კვანძების 

დამუშავება  

 

სწავლის შედეგი 2 
 

კვანძების 

დამუშავების 

ტექნოლოგიური 

რუქის შედგენა 

სწავლის შედეგი 3 
 

ერთი და იგივე 

დასახელების კვანძის 

დამუშავების 

ანალიზი სხვადასხვა 

ქსოვილისგან 

დამზადებული 

ნაწარმისათვის 

სწავლის შედეგი 4 
 

სხვადასხვა 

დანიშნულების 

ტანსაცმლის 

კვანძების 

ტექნოლოგიური 

დამუშავება 

შეფასების 

მიმართულება 

პროც.  დაკვირვებაა 

პრ. დავალება 

პროც.  დაკვირვებაა 

პრ. დავალება 
წერილობითი ტესტი 

 
პროც.  დაკვირვებაა 

 
დადასტურების 

დრო 
III  კვირა III  კვირა III  კვირა V I კვირა 



 

პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,  

92 კრედიტი;       ჯგ.N: 25-2018 

მოდული: ქალის სათავიანი ნაწარმის კონსტრუქციულ -ტექნოლოგიური დამუშავება  (ქვედა კაბა, შარვალი).   

 მასწავლებელი მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  6 კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის 

შედეგი 

სწავლის შედეგი 

1 

 
 

ქალის ქვედაკაბის 

კონსტრუქციული 

ნახაზის 

მიხედვით 

თარგების 

დამზადება 

 

სწავლის 

შედეგი 2 
 

 

თარგის 

მიხედვითქალის 

ქვედაკაბის 

გამოჭრა 

სწავლის 

შედეგი 3 
 

ქალის 

ქვედაკაბის   

ძირითადი 

კვანძების 

დამუშავება 

სწავლის 

შედეგი 4 
 

ქალის 

ქვედაკაბი

ს    

საბოლოო 

სახის 

მიცემა 

სწავლის შედეგი 5 

 
ქალის შარვლის 

 კონსტრუქციული 

ნახაზის მიხედვით 

თარგების  

დამზადება 

სწავლის 

შედეგი 6 

 
 

თარგის 

მიხედვით ქალის 

შარვლის 

გამოჭრა 

სწავლის 

შედეგი 7 
 

 

ქალის შარვლის 

ძირითადი 

კვანძების 

დამუშავება 

სწავლის 

შედეგი 8 
 

 

ქალის 

შარვლის 

საბოლოო 

სახის მიცემა 

შეფასების 

მიმართულება 
პრ. დავალება  

პროც.  

დაკვირვებაა 

ტესტი 

პრ. დავალება 

პროც.  

დაკვირვებაა 

პრ. 

დავალებ

ა ტესტი 
პრ. დავალება 

პროც.  

დაკვირვება 

პროც.  

დაკვირვებაა  

პრ. დავალება 

პრ. 

დავალება 

დადასტურების 

დრო 
III  კვირა III კვირა III  კვირა III კვირა VI კვირა V კვირა 

V კვირა VI კვირა 



პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,  

92 კრედიტი       ჯგ. N: 25-2018 

მოდული: ქალის მსუბუქი კაბის კონსტრუქციულ ტექნოლოგიური დამუშავება.  

  მასწავლებელი მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  7 კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

ქალის კაბის 

კონსტრუქციული 

ნახაზის მიხედვით 

თარგების დამზადება 

სწავლის შედეგი 2 

 

თარგის მიხედვით 

ქალის კაბის გამოჭრა 

სწავლის შედეგი 3 

 

ქალის კაბის ძირითადი 

კვანძების დამუშავება 

სწავლის შედეგი 4 

 

ქალის კაბის საბოლოო 

სახის მიცემა 

შეფასების 

მიმართულება 
პრ. დავალება 

პროც.  დაკვირვებაა 

ტესტი 

პრ. დავალება    

პროც.  დაკვირვებაა 

 

პრ. დავალება    

ტესტი 

დადასტურების დრო VII კვირა VI -VII  კვირა VI -VII  კვირა VII  კვირა 



 

პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,  

92 კრედიტი       ჯგ. N: 25-2018 

მოდული: ჯვრულით ქრგვა.  

  მასწავლებელი მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  24 კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 
ქარგვისათვის საჭირო 

მასალის, ხელსაწყოების, 

გარემოს შერჩევა 

სწავლის შედეგი 2 
 

ჯვრული ტექნიკით 

ქარგვა 

 

სწავლის შედეგი 3 
 

ნაქარგობის შემკობა 

 

შეფასების 

მიმართულება 

წერილობითი ტესტი 

პროც.დაკვირვება 

წერილობითი 

ტესტი 

პრ.დავალება 
პრ.დავალება 

დადასტურების 

დრო 
XXIV კვირა XXIV  კვირა XXIV  კვირა 



 

 

პროგრამა: სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი,  

92 კრედიტი       ჯგ. N: 25-2018 

მოდული: ნაქარგობის ტექნოლოგიური დამუშავება.  

  მასწავლებელი მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  16 კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

დასრულებული ნაქარგის 

თბურ-დანამვითი  და ცივი 

წესით დამუშავება 

 

სწავლის შედეგი 2 

 

ნაქარგის ხელით 

დამუშავება 

სწავლის შედეგი 3 

 

ნაქარგის საკერავი 

მანქანით დამუშავება 

 

შეფასების მიმართულება 
პროც.დაკვირვება 

წერილობითი ტესტი 

წერილობითი ტესტი 

პრ.დავალება 
პრ.დავალება 

დადასტურების დრო VII , XII კვირა XII, XVI  კვირა  XVI კვირა 
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მოდული: ტანსაცმლის სხვადასხვა მოდელის ესკიზის შექმნა. 

 მასწავლებელი ეთერ ბერძენიშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა: 24 კვირა 

 

 

სწავლის 

შედეგი 1 

1/1,1/2,1/3,და1/

4 

ქალის, 

მამაკაცის და 

ბავშვის  

სხვადასხვა 

სორტიმენტის

ა  და მოდური 

ტენდეციების 

ნალიზი 

სწავლის შედეგი 2 
 

ქალის, 

მამაკაცის და 

ბავშვის  

სტილიზებური

ს ხეულის 

აგება 

2/1 

სწავლის შედეგი 2 
 

ქალის, 

მამაკაცის და 

ბავშვის  

სტილიზებური 

სხეულის აგება 

2/2,2/3,2/4,2/5,2/

6 

სწავლის 

შედეგი 3 
 

შექმნილ 

ესკიზზე 

სილუეტურ

ი ფორმების 

გადმოცემა 

3/1,3/2,3/3. 

სწავლის 

შედეგი 3 

 

შექმნილ 

ესკიზზე 

სილუეტურ

ი ფორმების 

გადმოცემა 

3/4 

სწავლის შედეგი 

4 

მოდელის 

ესკიზისათვის 

კონსტრუქციულ

ი და 

დეკორატიული 

ხაზების  

გადატანა 

ტექნიკურ 

ნახატში 

4/1,4/2. 

სწავლის შედეგი 4 

მოდელის 

ესკიზისათვის 

კონსტრუქციულ

ი და 

დეკორატიული 

ხაზების  

გადატანა 

ტექნიკურ 

ნახატში. 

4/3,4/4,4/5,4/6,4/7 

სწავლის 

შედეგი 5 

 

მოდელის 

ესკიზის 

ფერში 

შესრულება 

5/1,5/2,5/3, 

5/4. 

სწავლის  

შედეგი 5 

 

მოდელის   

ესკიზის  

ფერში  

შესრულებ

ა 

5/5 

გამოკითხვა გამოკითხვა პრაქტიკული 

დავალება 

პროცესზე 

დაკვირვებით 

პრაქტიკული 

დავალება 

პროცესზე  

დაკვირვებით 

პროდუქტი გამოკითხვა პრაქტიკული 

დავალება 

პროცესზე 

დაკვირვებით 

პრაქტიკულ

ი დავალება 

პროცესზე 

დაკვირვები

თ 

 

პროდუქტ

ი 

IX  კვირა 
IX  კვირა IX  კვირა XII კვირა XII კვირა XXIV კვირა XXIV კვირა 

XXIV 

კვირა 

XXIV 

კვირა 
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მოდული:   უცხოური ენა - ინგლისური ენა.      

მასწავლებელი  გიული ახალკაცი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  43 კვირა 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

1.ზეპირი კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე ყოველდღიურ ყოფით 

საკითხებზე. 2.უცხოურ  ენაზე მიღებული მარტივი   

ინფორმაციის   წაკითხვა   განხილვა. 3.უცხოურ ენაზე პირადი  

კორესპონდენციის   წარმოება   და  მარტივი წერილობითი   

კომუნიკაცია. 

სწავლის შედეგი 2 

 

უცხოური ენის პრაქტიკული 

გამოყენება პროფესიასთან 

დაკავ¬შირებულ საკითხებზე 

მარტივი კომუნიკაციისას 

შეფასების 

მიმართულება 
პრაქტიკული დავალება 

პრაქტიკული დავალება 

დაკვირვებით 

დადასტურების დრო XXXIII კვირა XLIII  კვირა 
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მოდული:   "ინფორმაციული წიგნიერება 1"   

მასწავლებელი  ქეთევან უზუნაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა: 24 კვირა  

 

სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

სამუშაო მიზნების 

რეალიზებისათვის 

საჭირო IT 

ინსტრუმენტებისა 

და სისტემების 

გამოყენება 

სწავლის შედეგი 2 

პროფესიის 

შესაბამისი 

ტექსტური 

დოკუმენტის 

მომზადება 

სწავლის შედეგი 

3 

პროფესიის 

შესაბამისი ელ 

ცხრილების 

მომზადება 

სწავლის 

შედეგი 4 

პროფესიის 

შესაბამისი 

პრეზენტაციის 

მომზადება 

სწავლის 

შედეგი 5 

კომუნიკაცია 

ელფოსტის 

მეშვეობით 

შეფასების 

მიმართულება 

პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით 

პრაქტიკული 

დავალება 

პრაქტიკული 

დავალება 

პრაქტიკული 

დავალება 

პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით 

დადასტურების 

დრო 
VII  კვირა   XIII კვირა XVIII  კვირა XXI  კვირა XIV  კვირა 
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მოდული: ინტერპერსონალური კომუნიკაცია        

 პედაგოგი:      თეა ფერაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა:   22 კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის შედეგი ზეპირი კომუნიკაცია 

სწავლასა და 

საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ 

საკითხებზე 

წერილობითი 

კომუნიკაცია 

ადამიანებთან 

ურთიერთობა 

განსხვავებულ 

სიტუაციებში 

საქმიანი 

ურთიერთობის 

ეტიკეტისა და 

ეთიკის ნორმების 

დაცვა 

შეფასების 

მიმართულება 

პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით 

(წერილობითი 

შეკითხვების 

თანხლებით) 

პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით 

(წერილობითი 

შეკითხვების 

თანხლებით) 

პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით 

(წერილობითი 

შეკითხვების 

თანხლებით) 

პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით 

(ზეპირი 

შეკითხვების 

თანხლებით) 

დადასტურების დრო 7 კვირა (21 სთ) 14 კვირა (42 სთ) 19 კვირა (55 სთ) 22 კვირა (64 სთ) 



პროგრამა - “სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი”      

 92 კრედიტი,   

ჯგ. N: 25--2018 

მოდული -  სამოქალაქო განათლება   

    მასწავლებელი -  ნატო  ჩხეიძე 

სწავლის ხანგრძლივობა: 11 კვირა 

 

 
 

სწავლის შედეგი 

 

სწავლის შედეგი 1 

 

ხელისუფლების შტოთა 

იდეტიფიცირება 

 

სწავლის შედეგი 2 
 

პასიური და აქტიური 

საარჩევნო უფლების 

იდეტიფიცირება 

 

სწავლის შედეგი 3 
 

საჯარო ინფორმაციის 

გამოთხოვა 

შეფასების მიმართულება თეორიული გამოკითხვა თეორიული გამოკითხვა 
თეორიული გამოკითხვა 

პრ. დავალება 

დადასტურების დრო მე-5-ე კვირა მე-8-ე კვირა მე-11-ე კვირა 
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მოდული:      მეწარმეობა 1       

 პედაგოგი:      ვერა ჯღამაძე 

სწავლის ხანგრძლივობა:   14 კვირა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის შედეგი ბიზნესის  

დაგეგვა/რეგისტრაცია 

ბიზნესის 

ორგანიზება 

პროდუქციის/ 

მომსახურების 

რეალიზაცია 

ფინანსური  გეგმების  

შედგენა 

შეფასების 

მიმართულება 

პრაქტიკული 

დავალება 

პრაქტიკული 

დავალება 

პრაქტიკული 

დავალება 

პრაქტიკული 

დავალება 

დადასტურების დრო    პროექტი 

მე– 14 კვირა 
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მოდული: საწოლისა და სუფრის თეთრეულის დამზადება.   

 მასწავლებელი: მაია გრიგალაშვილი 

სწავლის ხანგრძლივობა:  16 კვირა 

 

 

 

 

 
სწავლის შედეგი 

სწავლის შედეგი 1 

 

სწავლის შედეგი 2 

 

სწავლის შედეგი 3 

 

 

საწოლისა და სუფრის 

თეთრეულისათვის 

ქსოვილების 

შერჩევა/დაკომპლექტება 

.საწოლისა და სუფრის 

თეთრეულის თარგის 

მიხედვით ქსოვილის 

გამოჭრა 

საწოლისა და სუფრის  

თეთრეულის 

ტექნოლოგიური 

დამუშავება 

 

შეფასების 

მიმართულება 

წერილობითი ტესტი; 

 

პროცესზე დაკვირვება. 

პრაქტიკული დავალება 

დაკვირვებით. 

პრაქტიკული დავალება - 

პროდუქტი. 

პრაქტიკული 

დავალება 

დაკვირვებით. 

პრაქტიკული 

დავალება - 

პროდუქტი. 

დადასტურების 

დრო 
IV  -   XYI  კვირა XYI კვირა XYI   კვირა 


