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1.პროგრამის სახელწოდება:ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავებული პროდუქტების წარმოება 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 12 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 20 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:საბაზო განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი 

პროგრამის  მიზნები:  ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავებული პროდუქტების წარმოება - პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია, მოამზადოს პირი, რომელიც 

შეძლებს ხილისა და ბოსტნეულისგან შაქრით დაკონსერვებული პროდუქტების წარმოებას, პიურეს მომზადებას, სასაუზმე და ბოსტნეულის ნატურალური კონსერვების, 

მარინადების და საწებლების მომზადებას 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით და უნარით ) 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 

1. შაქრით დაკონსერვებული პროდუქტების წარმოება  
2. პიურეს მომზადება  
3. სასაუზმე კონსერვების მომზადება  
4. ბოსტნეულის ნატურალური კონსერვების მომზადება  
5. მარინადების მომზადება  
6. საწებლების მომზადება 

პროგრამის მოკლე აღწერა:ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავებული პროდუქტების წარმოება-პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლაშეუძლია ყველა 
დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული 

მიმართულებით. სწავლება განხორციელდება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებსკვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების 
დამადასტურებელ სერტიფიკატს დანართით,რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. პროფესიული პროგრამის 

მიზანია შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. 
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2. პროგრამის სახელწოდება:ვაზის ნერგის წარმოება და ვენახის შევსება ახალი ნარგავებით 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:8 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 20 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:საბაზო განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი 

პროგრამის  მიზნები:  ვაზის ნერგის წარმოება და ვენახის შევსება ახალი ნარგავებით-პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია მოამზადოსპირი, რომელიც შეძლებს 

ნერგის წარმოებას, სანერგეში საჭირო მანქანა-იარაღების შერჩევა-გამოყენებას, სანამყენე მასალის დამზადებას, მყნობას და ნამყენის სტრატიფიკაციას სათბურში, ნერგის 

აღზრდას ღია გრუნტში, ნერგის დარგვას და ახალგაზრდა ვაზის მოვლას 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით და უნარით) 
 
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. ნერგის წარმოება და სანერგეში საჭირო მანქანა-იარაღების შერჩევა-გამოყენება 

2. სანამყენე მასალის დამზადება აპრობირებული ვაზებიდან.  
3. მყნობა და ნამყენის სტრატიფიკაცია სათბურში  
4. ნერგის აღზრდა ღია გრუნტში  
5. ნერგის დარგვა  
6. ახალგაზრდა ვაზის მოვლა 

პროგრამის მოკლე აღწერა: ვაზის ნერგის წარმოება და ვენახის შევსება ახალი ნარგავებით - პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლაშეუძლია ყველა 

დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული 

მიმართულებით.სწავლება განხორციელდება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების 

დამადასტურებელ სერტიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები.პროფესიული პროგრამის 

მიზანია შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. 
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3. პროგრამის სახელწოდება:ღვინის მოვლა, ტექნოლოგიური დამუშავება და ჩამოსხმა 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მეოთხე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:9 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 20 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:საბაზო განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი 

პროგრამის  მიზნები:  ღვინის მოვლა,ტექნოლოგიური დამუშავება და ჩამოსხმა-პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი, 
 

რომელიც შეძლებს ყურძნის გადასამუშავებელ საწარმოში საღვინე ჭურჭლისა და მოწყობილობების რეცხვა-დეზინფექციას, ღვინის მოვლაში მონაწილეობის მიღებას, 

ღვინის ლექიდან გადაღებას, ღვინომასალის გადატანა/დამუშავებას ტექნოლოგიური სქემის მიხედვით და ღვინის ჩამოსხმა-დასაწყობებას. 

 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან/და უნარით ან/და კომპეტენციით) 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. საღვინე ჭურჭლისა და მოწყობილობების რეცხვა -დეზინფექცია  
2. ღვინის მოვლაში მონაწილეობის მიღება  
3. ღვინის ლექიდან გადაღება  
4. ღვინომასალის გადატანა ერთი ჭურჭლიდან მეორეში  
5. ღვინის დამუშავება ტექნოლოგიური სქემის მიხედვით 

6. ღვინის ჩამოსხმა და დასაწყობება 

პროგრამისმოკლე აღწერა: ღვინის მოვლა,ტექნოლოგიური დამუშავება და ჩამოსხმა-პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლიაყველა დაინტერესებულ 

მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. 

სწავლება განხორციელდება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მიერ. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ 

სერტიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდა და უნარები. პროფესიული პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე 

კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. 
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4. პროგრამის სახელწოდება: ყურძნის გადამუშავება და ვინიფიკაცია 
 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მეოთხე  

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:8 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 20 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:საბაზო განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი 

პროგრამის მიზნები: ყურძნის გადამუშავება და ვინიფიკაცია-პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი,რომელიცშეძლებს ყურძნის 

მისაღებად საწარმოსა და ინვენტარის სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანას, ყურძნის გადასამუშავებელი დანადგარების გამოყენებით ყურძნის დაწურვას და 

სპირტული დუღილის პროცესის მართვას. 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან უნარით) 
 
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. ყურძნის მისაღებად საწარმოსა და ინვენტარის სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანა  
2. ყურძნის გადასამუშავებელი დანადგარების გამოყენებით ყურძნის დაწურვა  
3. სპირტული დუღილის პროცესის მართვა 

პროგრამის მოკლე აღწერა: ყურძნის გადამუშავება და ვინიფიკაცია-პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველადაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო 

განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით.სწავლება 

განხორციელდება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის 

შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს 

დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები.პროფესიული პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე 

კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. 
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5. პროგრამის სახელწოდება: ელექტრონული მონტაჟი და უსაფრთხოება 

 

 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:5 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 20 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:საბაზო განათლება, ასაკი 18 წელი 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი;  

                                                                        სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. სამრეკლო 

პროგრამის მიზნები:ელექტრონული მონტაჟი და უსაფრთხოება - პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი,რომელიც შეძლებს სამუშაო გარემოში 

საფრთხეების კონტროლს; რისკების შეფასებას და შემთხვევით და საგანგებო სიტუაციებში შესაბამის მოქმედებას; ელექტრული წრედის დიაგრამის მიხედვით მასალების 

შერჩევას; ელექტრული წრედების დაცვის მეთოდებისა და პროცედურების გამოყენებას; განათების და ძალის წრედების მონტაჟს და შემოწმებას საშინაო და მცირე 

საწარმოო გარემოში 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით და უნარით) 
კურსდამთავრებულს შეუძლია:   
 

1. სამუშაო გარემოში საფრთხეების კონტროლი 

2. რისკების შეფასება, შემთხვევით და საგანგებო სიტუაციებში მოქმედება 

3. ელექტრული წრედის დიაგრამის მიხედვით მასალების შერჩევა 

4. ელექტრული წრედების დაცვის მეთოდებისა და პროცედურების გამოყენება 

5. განათების და ძალის წრედების მონტაჟი და შემოწმება საშინაო და მცირე საწარმოო გარემოში  

პროგრამის მოკლე აღწერა: ელექტრონული მონტაჟი და უსაფრთხოება - პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია 

ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული  

ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. სწავლება განხორციელდება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.  
პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ 
პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. პროფესიული პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა.  
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6. პროგრამის სახელწოდება: ტყის აღდგენა-გაშენება 

 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:8 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 20 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:საბაზო განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი;  

                                                                         სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შრომა 

პროგრამის მიზნები:პროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი, რომელიც შეძლებს ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების ორგანიზებას,ფართობის მომზადებას თესვისა და 

დარგვისთვის, თესლის დათესვას, სარგავი მასალის მომზადებას და ნერგის/თესლნერგის დარგვას, გაშენებული/ დათესილი ფართობების ინვენტარიზაციას და 

გაშენებული/დათესილი ფართობების მოვლას 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით და უნარით) 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების ორგანიზება  
2. ფართობის მომზადება თესვისათვის და თესლის დათესვა  
3. სარგავი მასალის მომზადება და ნერგის/თესლნერგის დარგვა  
4. გაშენებული ფართობის ინვენტარიზაცია და მოვლა 

პროგრამის მოკლე აღწერა: ტყის აღდგენა-გაშენება - პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმსაბაზო განათლების მქონე 

პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. სწავლება განხორციელდება 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ 

კურსდამთავრებული მიიღებსკვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს 

დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. პროფესიული პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე 

კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა.  
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7. პროგრამის სახელწოდება: მომინანქრების სხვადასხვა ტექნიკით ნაკეთობათა დამზადება 

 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:10 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 20 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:საბაზო განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო ალვანი 

პროგრამის მიზნები: მომინანქრების სხვადასხვა ტექნიკით ნაკეთობათა დამზადება-პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანიამოამზადოს პირი, რომელიც 

მხატვრული მომინანქრების ხერხების გამოყენებით შეძლებს ტვიფრული (კვეთილი), ვიტრაჟული და ფერწერული მინანქრის ნაკეთობის შექმნას 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით და უნარით) 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

7. 1. მხატვრული მომინანქრების ხერხები, ტვიფრული (კვეთილი) მინანქრის ნაკეთობის შექმნა  
8. 2. ვიტრაჟული მინანქრის ნაკეთობის შექმნა  

3. ფერწერული მინანქრის ნაკეთობის შექმნა 

პროგრამის მოკლე აღწერა: მომინანქრების სხვადასხვა ტექნიკით ნაკეთობათა დამზადება-პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლაშეუძლია ყველა 

დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული 

მიმართულებით.სწავლება განხორციელდება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მიერ. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების 

დამადასტურებელ სერტიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები.პროფესიული პროგრამის 

მიზანია შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. 
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8.პროგრამის სახელწოდება:ქართული და უცხოური კერძების მომზადება 
 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:10 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 30 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი 

პროგრამის მიზნები: ქართული და უცხოური კერძების მომზადება - პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი, რომელიც შეძლებს საქონლის, ხბოს 

ხორცისა და სუბპროდუქტებისგან კერძების, მათ შორის წვნიანი კერძების მომზადებას, ღორის ხორცისა და სუბპროდუქტებისგან კერძების მომზადებას, ფრინველის 

ხორცისა და სუბპროდუქტებისგან კერძების, მათ შორის წვნიანი კერძების, მომზადებას, ბოსტნეულისა და ბაღჩეულისაგან წვნიანი კერძების მომზადებას, სხვადასხვა 

ქვეყნის სამზარეულოების გავრცელებული (ძირითადი კერძების) წვნიანი კერძების, სალათების, გარნირების მომზადებას, გრილის დანადგარების შერჩევას და სხვადასხვა 

კვების პროდუქტის მომზადებას გრილზე (ფრინველის და საქონლის ხორცი, ზღვის პროდუქტი, ბოსტნეული და ხილი) 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან უნარით) 

      კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. 1. საქონლის, ხბოს ხორცისა და სუბპროდუქტებისგან კერძების, მათ შორის წვნიანი კერძების მომზადება  
2. 2. ღორის ხორცისა და სუბპროდუქტებისგან კერძების მომზადება  
3. 3. ფრინველის ხორცისა და სუბპროდუქტებისგან კერძების, მათ შორის წვნიანი კერძების, მომზადება  
4. 4. ბოსტნეულისა და ბაღჩეულისაგან წვნიანი კერძების მომზადება 

5. სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოების გავრცელებული (ძირითადი კერძების) წვნიანი კერძების, სალათების, გარნირების მომზადება 

6.გრილის დანადგარების შერჩევა და სხვადასხვა კვების პროდუქტების მომზადება გრილზე (ფრინველის და საქონლის ხორცი, ზღვის პროდუქტი, 
ბოსტნეული და ხილი) 

პროგრამის მოკლე აღწერა: ქართული და უცხოური კერძების მომზადება - პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ 

საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. 

სწავლება განხორციელდება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მიერ. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების 

სერტიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია 

შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულის კონკურენტიანობის ხელშეწყობა. 
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9.პროგრამის სახელწოდება:მსუბუქი ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემისა და საჭით მართვის მექანიზმის სერვისი 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:6 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:25 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი 

პროგრამის მიზნები: მსუბუქი ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემისა და საჭით მართვის მექანიზმის სერვისი- პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია მოამზადოს 

პირი, რომელიც შეძლებს სამუხრუჭედა საჭით მართვის სისტემისდიაგნოსტირებას,  დიაგნოსტირების შედეგად გამოვლენილი უწესივრობების აღმოფხვრას, სამუხრუჭე 

და საჭით მართვის სისტემების დიაგნოსტირების დროს გამოვლენილი უწესივრობების აღმოფხვრის  შემდგომ  დიაგნოსტიკას 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან უნარით)  
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. სამუხრუჭე სისტემი სდიაგნოსტირება 

2. სამუხრუჭე სისტემის დიაგნოსტირების შედეგად გამოვლენილი უწესივრობის აღმოფხვრა   

3. საჭით მართვის  სისტემების დიაგნოსტირება 

4. საჭით მართვის სისტემის დიაგნოსტირების შედეგად გამოვლენილი უწესივრობების აღმოფხვრა  

5. სამუხრუჭე და საჭით მართვის სისტემების დიაგნოსტირების დროს გამოვლენილი უწესივრობების აღმოფხვრის  შემდგომი დიაგნოსტიკა 

პროგრამის მოკლე აღწერა: მსუბუქი ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემისა და საჭით მართვის მექანიზმის სერვისი- პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა 

შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს 

აღნიშნული მიმართულებით.  სწავლება განხორციელდება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტისმიერ.  პროფესიული  მომზადების პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ 

პროფესიული განათლების   სერტიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. პროფესიული 

მომზადების პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე  კურსდამთავრებულის კონკურენტიანობის ხელშეწყობა. 
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10.პროგრამის სახელწოდება:თმის შეჭრა და ვარცხნილობების გაკეთება 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 6 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:30 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო ალვანი;  

                                                                        სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. სამრეკლო 

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი რომელიც  შეძლებს საპარიკმახერო სფეროში დამოუკიდებლად თმის შეჭრას, თავის დაბანას, წვერ-ულვაშისა 

და ბაკენბარდების მოდელირებას, შეჭრილი თმისათვის საბოლოო ფორმის მიცემასა და ვარცხნილობების გაკეთებას. 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით და  უნარით) 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. თავის დაბანა 

2. თმის შეჭრა 

3. წვერ-ულვაშისა და ბაკენბარდების მოდელირება 

4. შეჭრილი თმისათვის საბოლოო ფორმის მიცემა 

5. ვარცხნილობების შესრულება სხვადასხვა ფორმითა და სტილით 

პროგრამის მოკლე აღწერა: თმის შეჭრა და ვარცხნილობების გაკეთების პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან 

პირს, რომელსაცაქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. სწავლება განხორციელდება სამუშაოზე 

დაფუძნებული სწავლების მეთოდოლოგიით მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების 

დამადასტურებელ სერტიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. პროფესიული პროგრამის 

მიზანია შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა 
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11. პროგრამის სახელწოდება:კედლებისა და  იატაკის ფილებით მოპირკეთება 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 7 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:30 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება, პირი რომელმაც მიაღწია 18 წელს 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. სამრეკლო 

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით მოამზადოს კონკურენტუნარიანი კადრი, რომელიც შეძლებს ლოკალური 

დაზიანებების აღმოფხვრასადა ნაზავების მომზადებას, ნიშნულებისა და შუქურების მოწყობა-მობათქაშებას,დუღაბის  მოსაჭიმი იატაკის მოწყობას, კედელზე  ფილების 

გაკვრას, იატაკზე ფილების დაგებასა და ნაკერების შევსებას სხვადასხვა შემავსებლით 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით და  უნარით) 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. ლოკალური დაზიანებების აღმოფხვრადა ნაზავების მომზადება  

2. ნიშნულებისა და შუქურების მოწყობა-მობათქაშება 

3. დუღაბის  მოსაჭიმი იატაკის მოწყობა 

4. კედელზე  ფილების გაკვრა 

5. იატაკზე ფილების დაგება 

6. ნაკერების შევსება სხვადასხვა შემავსებლით 

პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე 

დროში  მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. სწავლება განხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 

მეთოდოლოგიით მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის 

შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს, 

დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. პროფესიული პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე 

კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. 
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12. პროგრამის სახელწოდება: კედლებისა და ტიხრების აშენება 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:6 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:30 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება, პირი რომელმაც მიაღწია 18 წელს 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. სამრეკლო 

პროგრამის მიზნები: კედლებისა და ტიხრების აშენება- პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით მოამზადოს 

კონკურენტუნარიანი კადრი, რომელიც შეძლებსსხვადასხვა სახის წყობისა და გადაბმის სისტემების შესრულებას, კედლებისა და ტიხრების წყობას კერამიკული აგურით, 

კედლებისა და სხვადასხვა კონსტრუქციების წყობის შეკეთებას და საძირკველის წყობის შეკეთებას. 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით და  უნარით) 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

 

1. სხვადასხვა სახის წყობისა და გადაბმის სისტემების შესრულება 

2. კედლების და ტიხრების წყობაკერამიკული აგურისაგან 

3. სხვადასხვა სისქის აგურის კედლებისა და ტიხრების აწყობა ორრიგა (ჯაჭვური) გადაბმის სისტემით 

4. კედლებისა და სხვა კონსტრუქციების წყობის შეკეთება 

5. საძირკველის წყობის შეკეთება 

პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე 

დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. სწავლება განხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 

მეთოდოლოგიით მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის 

შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს, 

დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. პროფესიული პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე 

კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. 
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13. პროგრამის სახელწოდება: ფუტკრის მოვლა-პატრონობა 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე: მესამე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 9 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 20 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი 

პროგრამის მიზნები: ფუტკრის მოვლა-პატრონობის პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია მოამზადოს პირი, რომელიც შეძლებს ფუტკრის ოჯახის შემადგენელი 

ნაწილების აღწერას, ფუტკრის ორგანიზმში გადამუშავებული და ფუტკრის მიერ წარმოებული პროდუქტების, ინფექციური დაავადებების, ფუტკრის მავნებლების და 

მათთან ბრძოლის ღონისძიებების აღწერას, საფუტკრე მეურნეობაში ვეტერინარულ და სანიტარულ - ჰიგიენური ნორმების დაცვას, დამოუკიდებლად ფუტკრის მოვლა-

პატრონობას და მასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელებას  

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით და  უნარით) 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

1. ფუტკრის ოჯახის შემადგენელი ნაწილების აღწერა 
 

2. ფუტკრის ორგანიზმში გადამუშავებული და ფუტკრის მიერ წარმოებული პროდუქტების აღწერა  
3. სანიტარულ - ჰიგიენური ნორმების და ფუტკრის დაავადებებსა და მავნებლებთან ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება  
4. ფუტკრის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების განსაზღვრა  
5. საფუტკრის მოვლა გაზაფხულზე  
6. საფუტკრის მოვლა ზაფხულის პერიოდში  
7. საფუტკრის მოვლა შემოდგომაზე  
8. ფუტკრის მოვლა ზამთრის პერიოდში 

 

პროგრამის მოკლე აღწერა: ფუტკრის მოვლა-პატრონობა პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ საბაზო განათლების 

მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით. სწავლება განხორციელდება 

კოლეჯის “აისი“ ბაზაზე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების სერტიფიკატს 

დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია შრომის ბაზარზე 

კურსდამთავრებულის კონკურენტიანობის ხელშეწყობა 
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14. პროგრამის სახელწოდება: რეგიონული ტურის მეგზური (ქართულენოვანი) 

პროგრამის სახე:პროფესიული მომზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე: მეოთხე 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 8 

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 15 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: სრული ზოგადი განათლება 

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,აისი“ - ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო ალვანი 

პროგრამის მიზნები: რეგიონული ტურის მეგზური (ქართულენოვანი) - პროფესიული მომზადების პროგრამის მიზანია ინოვაციაზე ორიენტირებული რეგიონული 

ტურის მეგზურის (ქართულენოვანი) მომზადება და ამ გზით რეგიონის ტურისტული პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში მსმენელები 

გაეცნობიან ტურის მეგზურის სამუშაოს და ფუნქციებს, დაკავშირებულ საერთაშორისო დარგობრივ სტანდარტებს, ქცევის წესებსა და ეთიკის ნორმებს, დაეუფლებიან 

ადგილობრივი რესურსების გათვალისწინებით ტურისტული ინდუსტრიისთვის საინტერესო პროდუქტის/შემეცნებითი ექსკურსიის შექმნის სპეციფიკას, შეიძენენ 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის დემონსტრაციის და ჯგუფის გაძღოლის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს 

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით და  უნარით) 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. ტურიზმის/მოგზაურობის ინდუსტრიისა და ტურის მეგზურის სამუშაოს აღწერა 

2. საერთაშორისო დარგობრივი სტანდარტების, ეთიკის ნორმებისა და  ტურისტული პროდუქტის კონცეფციის აღწერა 

3. ექსკურსიის შექმნა 

4. საამბობი ტექსტის შემუშავება  

5. ობიექტის დემონსტრირება 

6. უსაფრთხოების ნორმების დაცვა 

7. ჯგუფის გაძღოლა 

8. ობიექტების შესახებ პრეზენტაციის მომზადება 

 

პროგრამის მოკლე აღწერა: საქართველოს რეგიონები მდიდარია სხვადახვა სახის ტურისტული რესურსებით. მნიშვნელოვანია რეგიონში ტურიზმით დაინტერესებული 

ადამიანების იდენტიფიცირება და მათთვის უნიკალური/ახალი პროდუქტის აღმოჩენისა და ტურისტულ პროდუქტად გადაქცევის უნარების სწავლება. შესაბამისად, 

კურსის მიზანია ხელი შეუწყოს იმ უნარების სწავლებას, რომელიც უზრუნველყოფს რეგიონის თავისებურებებზე დაფუძნებული მრავალფეროვანი ტურისტული 

პროდუქტების შექმნას. პროგრამა გათვლილია მათთვის, ვინც დაინტერესებულია მეგზურის საქმიანობით და აქვს სურვილი თავად შექმნან და მართონ ახალი, 

რეგიონალურ სპეციფიკაზე მორგებული ტურისტული პროდუქტები.          პროგრამა კომპლექსურად მიაწვდის თეორიულ მასალასა და საინტერესო პრაქტიკულ 

მაგალითებს რეგიონული ტურის მეგზურის (ქართულენოვანი) საქმიანობის სპეციფიური ასპექტების შესახებ. კურსის მსვლელობისას საკურსო ნაშრომის სახით 

მონაწილეები შეიმუშავებენ რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე ახალ ექსკურსიას/ტურს, სავარჯიშოებისა და სიმულაციების მეშვეობით მათ მიეცემათ შესაძლებლობა 

მეგზურობის უნარები პრაქტიკაში გამოსცადონ და დახვეწონ. 
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