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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: კერამიკული ნაწარმის სპეციალისტი (პროფესიული სტანდარტი -080365) 

პროფესიული განათლების საფეხური: პირველი საფეხური 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  კერამიკული ნაწარმის სპეციალისტის პირველი საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

პროგრამის მოცულობა:  15 კრედიტი (375 საათი) -2,5 თვე 

პრაქტიკა -40 % -6 კრედიტი (150 საათი) 

თეორია -60 % -9 კრედიტი (225 საათი) 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელსაც დასრულებული აქვს ზოგადი განათლების 

საბაზო საფეხური და ჩაბარებული აქვს ტესტირება უნარებისა და საბაზისო ცოდნის ნაწილში გამოცდების ეროვნულ ცენტრში 

პროფესიული  პროგრამის მიზანი:  

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კერამიკული ნაწარმის სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია  თიხის დამზადება, თაბაშირის ხსნარის 

მომზადება, პროდუქციის გაწმენდა, საყალიბე მოდელის დასხმა, გამოსაწვავ ღუმელში პროდუქციის ჩალაგება, ინსტრუმენტების 

გასუფთავება, სამუშაო ადგილების წესრიგში მოყვანა. კერამიკული ნაწარმის წარმოებისთვის აუცილებელი ნედლი მასალების 

დასაწყობება-შენახვა, მითითებული წესების დაცვით.  

 

 დასაქმების სფერო: 

კურსდამთავრებული შესაბამისი კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ შეეძლება დასაქმდეს, როგორც კერამიკოს-შემსრულებელის კერძო 

ან სახელმწიფო საწარმოში, სადიზაინო ან მხატვრულ სახელოსნოში/სტუდიაში, შეუძლია საკუთარ დამოუკიდებელ სახელოსნო-

საამქროში თვითდასაქმება. 

 

სწავლის შედეგი:  



ცოდნა და 

გაცნობიერება 

აქვს კერამიკულ საწარმოში ნაკეთობის დამზადების საფუძვლების ზოგადი ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს 

საწარმოო პროცესებში თავისი კვალიფიკაციის შესატყვისი - მარტივი ამოცანების შესრულების, დამხმარე 

და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების, შრომის უსაფრთხოების საკითხების ცოდნის მნიშვნელობა  

ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

შეუძლია კერამიკულ საწარმოსა ან სტუდიურ გარემოში მოსამზა-დებელ სამუშაო პროცესებში 

მონაწილეობისას (თიხის დამზადება, თაბაშირის ხსნარის მომზადება, პროდუქციის გაწმენდა, საყალიბე 

მოდელის დასხმა, გამოსაწვავ ღუმელში პროდუქციის ჩალაგება, ინსტრუმენტების გასუფთავება, სამუშაო 

ადგილების წესრიგში მოყვანა და სხვ.) უშუალო ხელმძღვანელობის ქვეშ დამხმარე, მარტივი და ტიპიური 

დავალებების შესრულება. აგრეთვე, კერამიკული ნაწარმის წარმოებისთვის აუცილებელი ნედლი 

მასალების დასაწყობება-შენახვა, მითითებული წესების დაცვით.  

დასკვნის 

გაკეთების 

უნარი 

შეუძლია კერამიკულ წარმოებაში თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ხელმძღვანელის მითითებების 

საფუძველზე მარტივი ხასიათის პრობლემის ამოცნობა სხვადასხვა საქმიანობაში:  

ნედლი მასალის და წინასწარ დაფასოვებული შემფერავების სისტემურად დასაწყობება განსაზღვრული 

წესების დაცვით, დასამუშავებელი მასალის დათქმული ოდენობის და დანადგარის მოცულობის 

შესატყვისობით, გამოსაწვავ ღუმელში პროდუქციის მითითებული განლაგების თანმიმდევრობის დაცვა 

და სხვა.  

კომუნიკაციის 

უნარი 

შეუძლია საწარმოში თავისი მოვალეობისა და კომპეტენციის საზღვრებში ხელმძღვანელთან და 

კოლეგებთან თავისი საქმიანობის შესახებ ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია მარტივ საკითხებზე. 

პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება უცხო ენაზე.  

სწავლის უნარი შეუძლია ხელმძღვანელის ზედამხედველობით და მის მიერ მითითებული ლიტერატურის მეშვეობით 

სწავლა, შეუძლია სხვისი ხელმძვანელობით განსაზღვროს შემდგომი სწავლის აუცილებლობა ან 

მომიჯნავე დარგის დაუფლება.  

ღირებულებები გაცნობიერებული აქვს შრომის უსაფრთხოების საკითხების ცოდნის მნიშვნელობა. იცის კოლეგებთან, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ეთიკური ნორმები და მოქმედებს მათ შესატყვისად.  

 

 

 

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა): 

 

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა(დატვირთვა)  მოიცავს: 



 ლექციაზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას 

 პრაქტიკულ  მეცადინეობას 

 დამოუკიდებელ  მეცადინეობას 

 საწარმოო პრაქტიკას 

 გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას 

 

 

პროფესიული სტუდენტის  ცოდნის შეფასება  

 დადებით შეფასებად ჩაითვლება: 

 ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

 ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  

 კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  

 დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  

 საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

 (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო 

არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

 

მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა. 

პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე 

შეფასება დაუშვებელია. 

  

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების 

შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში. 

 



შეფასების ფორმა: 

 შუალედური შეფასება  

 დასკვნითი შეფასება 

 

შეფასების მეთოდი: 

 ტესტი 

 ზეპირი გამოკითხვა 

 ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი 

 დაკვირვება და დემონსტრირება 

 

სწავლების მეთოდები 
 თეორიული სწავლება 

 პრაქტიკული მეცადინეობა 

 სასწავლო პრაქტიკა 

 საწარმოო პრაქტიკა 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

კურსდამთავრებულს უფლება აქვს გაიაროს  კერამიკული ნაწარმის სპეციალისტის მეორე  საფეხურის პროგრამა.   


