სამკერვალო წარმოება Sawing industry

07120-პ.

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია სამკერვალო წარმოებაში / Basic Vocational Qualification
in Sewing Industry
აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის
მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ტექსტილი (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და
ტყავი), კოდი 0723, აღმწერი - „შეისწავლის საფეიქრო წარმოებას, ტექსტილისა და ტყავის
პროდუქციას, ტანსაცმელსა და მასთან დაკავშირებულ პროდუქციას, ფეხსაცმელსა და
ფეხსაცმლის სხვა ფორმებს“.
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როგრამის მიზანია, სამკერვალო წარმოებისათვის უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს ქალის, მამაკაცის, ბავშვის ტანსაცმლის და
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის კონსტრუირებას, მოდელირებას და
მასალაში შესრულებას, ასევე, ქართული ეროვნული სამოსის მასალაში შესრულებას და
დეკორატიულ გაფორმებას, ტანსაცმლის შეკეთებას, გადაკეთებას და აღდგენას, საკერავი
მანქანებისა და თბურდანამვითი დანადგარების შერჩევა/გამოყენებას და სამკერვალო
ნაწარმის ხარისხის კონტროლს.



საბაზო განათლება;



პროფესიული ტესტირება - (მექანიკურ-სივრცითი უნარები და მათემათიკა)



ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 73 კვირა;



არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 83 კვირა;

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციით სამკერვალო წარმოებაში პირს შეუძლია დასაქმდეს დიდი,
საშუალო და მცირე სიმძლავრის სამკერვალო საწარმოებში, მოდის სალონებში მკერავის და
კონსტრუქტორის პოზიციაზე.
 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის
კოდები:
13.10;13.10.0; 14.13; 14.13.0
 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი:7531; 7532, 7533;
7543; 8153;

პროგრამა მოიცავს 6 ზოგად მოდულს 16 ჯამური კრედიტების რაოდენობით და 16
პროფესიულ მოდულს 83 ჯამური კრედიტის რაოდენობით, სულ 99 კრედიტი.
მოდულის, ქართული ენა A2 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ პროფესიული
სტუდენტებისთვის, რომლებმაც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის
2

უფლება მოიპოვეს „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27
სექტემბრის ბრძანება №152/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2
პუნქტით გათვალისწინებულ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე ტესტირების
გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება
იწყება ქართული ენის მოდულით.
პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 99 კრედიტი
პროგრამის ხანგრძლივობა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის - 73 კვირა
პროგრამის მოცულობა არაქათულენოვანი სტუდენტებისთვის - 114 კრედიტი
პროგრამის ხანგრძლივობა არაქაუთლენოვანი სტუდენტებისთვის - 83 კვირა
ზოგადი მოდულები
№

კრედიტი

მოდულის დასახელება

1.

ინფორმაციული წიგნიერება 1

3

2.

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

3

3.

რაოდენობრივი წიგნიერება

2

4.

მეწარმეობა 1

2

5.

უცხოური ენა

4

6.

სამოქალაქო განათლება

2
16

ჯამი
პროფესიული მოდულები
№

კრედიტი

მოდულის დასახელება
1.
2.

გაცნობითი პრაქტიკა - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური
2
მოდელირება და კერვა
2
კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები

3.

ტანსაცმლის კომპოზიციის შექმნა

5

4.

სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება

3

5.
6.

ტანსაცმლის
დამუშავების საწყისები და ზოგადი 5
ტექნოლოგია
6
ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება

7.

მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 5

3

10.

ბავშვის
ტანსაცმლის
კონსტრუქტორული
და
5
ტექნოლოგიური დაგეგმარება
ქართული
ეროვნული
სამოსის
დეკორატიული 5
გაფორმება
7
ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება

11.

მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება

4

12.

ქართული ეროვნული სამოსის მასალაში შესრულება

10

13.

სხვადასხვა დანიშნულების
მოდელირება და კერვა

14.

ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა

8.
9.

15.
16.

სამკერვალო

ნაწარმის 5
2

პრაქტიკული
პროექტი - სამკერვალო ნაწარმის
7
ტექნიკური მოდელირება და კერვა
საწარმოო პრაქტიკა - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური
10
მოდელირება და კერვა

ჯამი:

83

სულ:

99

1. სტუდენტის შეფასების წესი - იხ. სსიპ კოლეჯის „მერმისი“ მარეგულირებელი წესი მუხლი 10.
2. კვალიფიკაციის მინიჭების პირობები -იხ. სსიპ კოლეჯის „მერმისი“ მარეგულირებელი წესი
მუხლი 14.

შპს „ელსელემა“
შპს „ავთანდილ ცქვიტინიძე“
შპს „მატერია“
შპს „ანაბეჭდი“
შპს „ჯნს“
შპს „დოქრორ ვუდი“

4



უზრუნველყოს უსაფრთხო სამუშაო ადგილის ორგანიზება;



შექმნას სხვადასხვა დანიშნულების ტანსაცმლის კომპოზიცია;



შეარჩიოს სამკერვალო ნაწარმის დამზადებისათვის საჭირო ძირითადი და დამხმარე
მასალები,



გამოიყენოს ტანსაცმლის დამზადებისათვის საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების
სამკერვალო მანქანები და თბურ-დანამვითი დამუშავების მოწყობილობები;



დაამუშაოს ტექნოლოგიურად ტანსაცმლის დეტალები და ძირითადი კვანძები;



გაიანგარიშოს საწყისი მონაცემები ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის ტანსაცმლის
კონსტრუქტორული დაგეგმარებისათვის;



განახორციელოს ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული
დაგეგმარება და მოდელირება;



გააფორმოს დეკორატიულად ქართული ეროვნული სამოსი;



შეასრულოს მასალაში ქართული ეროვნული სამოსი;



შეასრულოს მასალაში ქალის ტანსაცმელი;



შეასრულოს მასალაში მამაკაცის ტანსაცმელი;



შეასრულოს მასალაში ბავშვის ტანსაცმელი;



შეასრულოს მასალაში სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმი;



გადააკეთოს ტანსაცმელი;



აღადგინოს ტანსაცმლის დაზიანებული უბნები.

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი დანართთან ერთად.
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