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1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება ქართულ და ინგლისურ ენაზე - თექის დამზადება/Felt Preparation 

 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე ენაზე  

 

საბაზო პროფესიულიკვალიფიკაცია თექის დამზადებაში/ Basic Vocational Qualification in Felt Preparation 

 

აღნიშნული კვალიფიკაციები განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - გამოყენებითი 

ხელოვნება (ხელნაკეთობა), კოდი 0214, აღმწერი - „შეისწავლისსაიუველიროხელოვნების, კერამიკის, ქსოვის, 

ხისდამუშავებისდაა.შტექნიკასადაუნარებს“. 
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3. მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის მოამზადოს 

კონკურენტუნარიანი კადრებითექის დამზადების მიმართულებით. 

 

4. დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება; პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვება. 

 

5. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

 

 თექის დამზადებისსაბაზო პროფესიულიკვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს მატყლის მღებავად, ცხოველური ბოჭკოს მჩეჩავად, 

მატყლის მთელავად. ტრადიციული თექის აქსესუარების დამამზადებლად. პირს შეუძლია დასაქმდეს შესაბამის საწარმოებში, სამხატვრო 

სალონებსა და კერძო სახელოსნოებში, ასევე შესაძლებელია თვითდასაქმება. 

6. სტრუქტურა და მოდულები 

 

 საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია თექის დამზადებაში მოიცავს 7 ზოგად მოდულს ჯამური 18 კრედიტის რაოდენობით, 5 საერთო 

პროფესიულ მოდულს ჯამური 20 კრედიტის რაოდენობით, 6 პროფესიულმოდულს ჯამური 37 კრედიტის რაოდენობით. კვალიფიკაციის 

მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 75  კრედიტი.ქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 75 კრედიტი, 

არაქართულენოვანმა პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 90 კრედიტი, რომელთაგან ზოგადი მოდულების კრედიტებს ემატება 

მოდულის ქართული ენა A2- 15კრედიტი 

 პროგრამის ხანგრძლივობა 

 ქართულენოვანთათვის - 13.5 თვე 

 არაქართულენოვანთათვის - 16 თვე 

ზოგადი მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 

2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 

3 მეწარმეობა 1 2 

4 რაოდენობრივი წიგნიერება 2 

5 სამოქალაქო განათლება 2 

6 უცხოური ენა 4 

7 გარემოსდაცვითი საფუძვლები 2 

სულ  18 

საერთო პროფესიული მოდულები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 
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1.  გაცნობითი პრაქტიკა - მხატვრული ქსოვილები 2 

2.  აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები 4 

3.  საფეიქრო მასალათმცოდნეობის საწყისები 2 

4.  საფეიქრო მასალის ღებვა 4 

5.  ქსოვილის მხატვრული მოხატვა (ბატიკა, შიბორი, დაჩითვა) 8 

      სულ  20 

 

თექის დამზადების პროფესიულიმოდულები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1. მატყლის თელვა სიბრტყეზე სველი და მშრალი მეთოდით 2 10 

2. მატყლის თელვა მოცულობით ფორმებზე 2 8 

3. მხატვრული თექის ნაწარმისა და აქსესუარების დამზადება 2 8 

4. ქვილთი-ქსოვილის მხატვრული დაგვირისტება 2 6 

5. პრაქტიკული პროექტი - თექის დამზადება 2 5 

სულ  37 

 

 

 

7. მისანიჭებელი კვალიფიკაციების შესაბამი სწავლის შედეგები 

 

სწავლის შედეგები თექის დამზადების მიმართულებით  

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. შექმნას ესკიზი 

2. მოამზადოს მატყლითელვისათვის 

3. მოთელოს მატყლისიბრტყეზესველიდამშრალიმეთოდით 

4. მოთელოს მატყლიმოცულობითფორმებზე 

5. დაამზადოს მხატვრულითექისნაწარმიდააქსესუარები 

6. შექმნას მხატვრული ქსოვილი - ქვილთი. 

 

 

 


