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ტურიზმის აკადემიის შესახებ 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდებაა:   
,,თბილისის ტურიზმის აკადემია” 

 
,,თბილისის ტურიზმის აკადემია” საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს 

კონსტიტუციით, საქართველოს კანონით “პროფესიული განათლების შესახებ” და 
საქართველოში მოქმედი სხვა ნორმატიული აქტების, ტურიზმის აკადემიის წესდების და 
დებულების შესაბამისად. 

ტურიზმის აკადემიას აქვს საკუთარი ლოგო, სატიტულო ფურცელი,   ბეჭედი და 
დამოუკიდებელი საბანკო ანგარიშები. 

თბილისის ტურიზმის აკადემია პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 

თანახმად ახორციელებს I-V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს და 
წარმოადგენს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას - საზოგადოებრივ კოლეჯს.  

საიდენტიფიკაციო კოდია: 404398923 

მისამართი: ქ. თბილისი, მ.კოსტავას 47/57; 

ტელ.: 293.66.03;  299.96.26;  299.07.24 

ვებ-გვერდი: www.turizmiedu.ge  

E-mail: info@turizmiedu.ge 
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თბილისის ტურიზმის აკადემიის მისია 

 თბილისის ტურიზმის აკადემიის მისია არის: 

 ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრება;  

 საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

ხელშეწყობა;  

 ინოვაციური  სწავლებით აკადემიის ტრადიციების ჩამოყალიბება და განვითარება;  

 აკადემიური თავისუფლების დაცვა;  

 პროფესიული სტუდენტისა და მასწავლებლის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა;  

 ცოდნის გენერირება და პროფესიულ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება; 

 პროფესიული სტუდენტისთვის მომავალი საქმიანობის პრაქტიკული და შემოქმედებითი უნარ-

ჩვევებისგანვითარების უზრუნველმყოფი სისტემის ჩამოყალიბება;  

 შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კონკურენტუნარიანი კადრების 

მომზადება; 

 თავისუფალი სამყაროს საზოგადოებაში ღირსეული წევრობა. 

 

 

 



თბილისის ტურიზმის აკადემიის 

მიზნები და ამოცანები 

მიზნები: 

 ტურიზმის აკადემიის ძირითადი მიზნებია განახორციელოს საერთაშორისო  სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო საქმიანობა. 
ხელი შეუწყოს ქვეყანაში განათლების დონის ამაღლებას, საკუთარი საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში და საკუთარი 
საგანმანათლებლო პროგრამების რეალიზებით მოამზადოს თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე, შიდა და 
საგარეო  შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, შესთავაზოს მაღალი ხარისხის განათლება დაინტერესებულ პირებს; 
შეუქმნას პროფესიულ სტუდენტებს განათლების მისაღებად მათი ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი  გარემო, შეიმუშაოს  
და პროფესიულ სტუდენტებს შესთავაზოს მასზე ორიენტირებული და მისი ინტერესებისა და პრეფერენციების გათვალისწინებით 
შემუშავებული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის განხორციელებით პროფესიული სტუდენტისათვის უზრუნველყოფილი იქნება 
მისი პიროვნული პოტენციალის რეალიზება, შექმას გარემო პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებლის მობილობისათვის. მოახდინოს 
ტურიზმის აკადემიის  ინტეგრაცია მსოფლიო საგანმანათლებლო სივრცეში.  

ამოცანები: 

მიზნების განხორციელებისათვის თბილისის ტურიზმის აკადემია:  

 ა) ამზადებს პროფესიულ სტუდენტებს პროფესიული მოღვაწეობისათვის; 

 ბ) ზრუნავს როგორც მასწავლებლების ისე ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე; 

 გ) ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროფესიული სტუდენტების 
საჭიროებებსა და ქმნის მათთვის  სწავლის საშეღავათო პირობებს; 

 დ) ხელს უწყობს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სპორტისა და ხელოვნების განვითარებას, პროფესიული სტუდენტების 
პიროვნული პოტენციალის რეალიზებასა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებას; 

 ე) თანამშრომლობს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან; 

 ვ) ხელს უწყობს თანამედროვე ცოდნისა და ტექნოლოგიების გავრცელებას, როგორც პროფესიულ სტუდენტებში ასევე 
ტურიზმის აკადემიის პერსონალში; 

 ზ) უზრუნველყოფს განათლების  ღიაობის და პროცესის გამჭვირვალეობას;  

 თ) ქმნის ყველა პირობას პროფესიული სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის სწავლისა და სწავლების აკადემიურ 
თავისუფლებისათვის; 

 ი) უზრუნველყოფს მასწავლებელთა და პროფესიულ სტუდენტთა მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებისა და მათი 
შესრულების კონტროლის პროცესში; 

 კ) უზრუნველყოფს რელიგიურ და პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს სასწავლო პროცესის განხორციელებაში.  

  ტურიზმის აკადემიის თითოეული სტრუქტურული ერთეული  თავისი საქმიანობის განხორციელების  პროცესში 
ვალდებულია ამოდიოდეს წინამდებარე  დებულებით განსაზღვრული მიზნებიდან და ყოველდღიური საქმიანობა მიმართოს ამ 
მიზნების რეალიზებისკენ. 

  
  



გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების საკადრო უზრუნველყოფა 
 საგანმანათლებლო პროგრამებს ხელმძღვანელობენ შესაბამისი კვალიფიკაციის და პროფესიული 

გამოცდილების მქონე სპეციალისტები: 

 1. გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი ისტორიის მეცნიერებათა 
კანდიდატი, ნიკო კვარაცხელია; 

 2. მუსიკოს რეპეტიტორის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, საოპერო 
და საკონცერტო მომღერალი, პედაგოგი, ამიერკავკასიის მუსიკოს შემსრულებელთა  კონკურსის 
პირველი პრემიის ლაურეატი,  რუსუდან მექვაბიშვილი; 

 3. კორესპონდენტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, ჟურნალისტი 
ქეთევან სესიაშვილი; 

      4. ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელი , ინჟინერსისტემოტექნიკოსი, საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი  

ეკატერინე როჭიკაშვილი. 

 სასწავლო კურსებს უძღვებიან შესაბამისი პროფილის აკადემიური ხარისხის მქონე 
მასწავლებლები, რომელთაც აქვთ პროფესიული საქმიანობის გამოცდილება და ეწევიან 
პედაგოგიურ მოღვაწეობას და პროფესიულ  საქმიანობას. 



სასწავლო პროცესის სასწავლო 

მეთოდური უზრუნველყოფა 

 საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო 
კურსების  სწავლების პროცესი უზრუნველყოფილია შესაბამისი 
სასწავლო-მეთოდური დოკუმენტაციით: სილაბუსებით, სასწავლო 
გეგმით, ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოებითა და 
საინფორმაციო წყაროებით. 



სასწავლო პროცესის მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფა 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის რეალიზაციის პროცესი 
უზრუნველყოფილია თეორიული და პრაქტიკული  მუშაობისათვის განკუთვნილი  

 კეთილმოწყობილი აუდიტორიებით; 

 ბიბლიოთეკით, რომელიც მოიცავს უახლეს სახელმძღვანელოებს; 

 კომპიუტერული სასწავლო ლაბორატორიებით, რომლებიც აღჭურვილია 
ინტერნეტის ქსელში ჩართული და სხვადასხვა გამოყენებითი პროგრამული 
უზრუნველყოფით შევსებული თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკით, 
აუდი–ვიდეო და ვიზუალური ტექნიკით. 



სწავლისა და სწავლების მეთოდები: 

 

 მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი  A  

 ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი. 

 წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების 

შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება,  და ა.შ. 

 ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი   თავის 
მხრივ  გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება,  ვიდეომასალების 

ჩვენება, დინამიკური ხასიათის მასალა და სხვ. 

 პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც 

პროფესიულ სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ პროფესიული 

სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ 

აქტივობას, მაგალითად: საწარმოო და სასწავლო პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.  

 
 სწავლისა და სწავლების მეთოდები აისახება კონკრეტული სასწავლო კურსის 
სილაბუსში, კონკრეტული მეთოდის არჩევა ხდება კურსის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე კურსის ხელმძღვანელის მიერ; 

        კონკრეტული შეფასების კომპონენტების გამოყენებას წყვეტს სასწავლო კურსის 
ხელმძღვანელი რაც აისახება სილაბუსში; 

  

 



სწავლისა და სწავლების მეთოდები: 

 

  მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი   B     

 დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. 
დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს პროფესიულ სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. 

დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ  შემოიფარგლება მხოლოდ 

მასწავლებლის  მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს პროფესიულ სტუდენტს კამათისა და 
საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.  

 ჯგუფური (collaborative) მუშაობა -  ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს პროფესიულ სტუდენტთა 
ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად 

ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან 

გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების 

გადანაწილება.  ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა პროფესიული სტუდენტის  მაქსიმალურ 

ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 
ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

 თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის თითოეული 

წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ 

შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე,ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება 
საკითხს. 

 ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება პროფესიული სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ 

გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის 

კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.   

 შემთხვევის ანალიზი (Case study)  -  მასწავლებელი პროფესიულ სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე 
განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. 

მაგალითად, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული პაციენტის ავადმყოფობის 

ისტორიის  განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული, ვთქვათ ყარაბახის 

(სომხეთ-აზერბაიჯანის) კონფლიქტის ანალიზი და ა. შ. 



სწავლისა და სწავლების მეთოდები: 

 

გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში 

კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ  მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად 

განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს 
უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია პროფესიულ 

სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:  

პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა. 
დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების კრიტიკის 

გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე). 
გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს დასმულ 

საკითხთან. 

კვლევის მიზანთან  იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა. 
შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით. 

უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო საშუალების 
გამოვლენა.  

როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები 

პროფესიულ სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ 

ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც  დისკუსია, როლური თამაშებიც 

უყალიბებს პროფესიულ სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი 

დაცვის  უნარს.   

დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს.   შედეგის 
მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია., ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა 
ერთდროულად  აუდიო და  ვიზუალური გზით მივაწოდოთ პროფესიულ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის 

დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე პროფესიული სტუდენტის 

მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის  სხვადასხვა საფეხური, 

დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ პროფესიულ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, 

ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.  



სწავლისა და სწავლების მეთოდები: 

 

ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი. 

›სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, 

როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან 

განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს 

კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. 

›სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის ისეთ 

ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 

წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. 

›სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, 

შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული 

ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება. 
›სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების 

დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს  პრობლების, როგორც მთელის 

დანახვის უნარის განვითარებას.   

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. მასწავლებელს 
მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 
მოცემული თემის ფარგლებში. 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს მასწავლებლისა და პროფესიული სტუდენტის 

აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია 

 



შეფასების სისტემა 

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) 
ერთი კრედიტი ასახავს პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობას 30 

ასტრონომიული საათის განმავლობაში. 

კრედიტის მისაღებად პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა თეორიის კომპონენტის ფარგლებში უნდა მოიცავდეს ლექციაზე 
დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, დამოუკიდებელ მეცადინეობასა და გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას, ხოლო პრაქტიკის 
კომპონენტის ფარგლებში – პრაქტიკულ მეცადინეობასა და გამოცდის ჩაბარებას. 

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება 
1. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება 

ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 

2. შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა.ა) (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51–60%; 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ბ.ა) (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; 

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ 
არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

3. სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. 
4. დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად – მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის 

საფუძველზე შეფასება. შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს: 

ა) შუალედურ შეფასებას; 

ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

5. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების 
შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში. 

 



შეფასების კომპონენტები 

         თითოეული სასწავლო კურსის (საგნის) შესწავლისას  პროფესიული სტუდენტის შეფასება 
ხორციელდება შემდეგი კომპონენტების მიხედვით:  

  დასკვნითი/ფინალური გამოცდა 

  შუალედური გამოცდა 

  დასწრება 

  სააუდუტორიო აქტივობა 

  დებატებში/დისკუსიებში მონაწილეობა 

  დაცვა/პრეზენტაცია 

  დამოუკიდებელი მუშაობა 

  სხვა აქტივობები  

  

• შენიშვნა: კომპონენტები ფასდება ქულებით, რომელიც აისახება თითოეული სასწავლო 
კურსის სილაბუსში: დასკვნითი გამოცდა არაუმეტეს  - 40 ქულა, შუალედური გამოცდა 
არაუმეტეს - 30 ქულა, დანარჩენ კომპონენტებზე ქულების გადანაწილებას ახდენს 
მასწავლებელი სასწავლო სპეციფიკიდან გამომდინარე ქულები უნდა გადანაწილდეს 100 
ქულის ჯამით. 

 



საწარმოო პრაქტიკის შეფასება 

საწარმოო პრაქტიკის ანგარიშის შეფასება.  

საწარმოო პრაქტიკის ანგარიშის შეფასება ხდება ქულათა სისტემით. მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 

100 ქულას,  დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა.  

ქულათა გადანაწილება კომპონენტების მიხედვით: 

თავფურცელი და რეზიუმე - 10 ქულა: 

გაფორმებულია შესაბამისად; 

რეზიუმე სრულად ასახავს პრაქტიკის მიზნებსა და შედეგებს. 

საწარმოს/ორგანიზაციის აღწერა  - 30 ქულა: 

ქმნის მკაფიო წარმოდგენას საწარმოზე. 

პრაქტიკის პროცესში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი - 30 ქულა  

განხორციელებული საქმიანობა შეესაბამება პრაქტიკის მიზნებს; 

შესაბამისი მაგალითების მოშველიებით აფიქსირებს მიღწეულ შედეგებს. 

კომპეტენციების განვითარება შეფასებულია კრიტიკულად 

დასკვნები და რეკომენდაციები - 10 ქულა: 

არგუმენტირებულია. 

დანართი - 10 ქულა: 

რელევანტურია; 

ნათლადაა გადმოცემული. 

დაცვა/პრეზენტაცია - 10 ქულა: 

მსჯელობა თანმიმდევრული, ლოგიკური და არგუმენტირებულია. 

 



ელექტრონული მონაცემთა ბაზები 

EBSCO Publishing 

   წარმოადგენს ჟურნალებისა და საცნობო გამოცემების უდიდეს კოლექციას. 

   მოიცავს: 11000–ზე მეტ დასახელებას (სტატიების 70% სრული ტექსტითაა), მეცნიერებისა 
და ბიზნესის პრაქტიკულად ყველა სფეროს, ამერიკის უმნიშვნელოვანესი გაზეთების 
სრულ სტატიებს ძალზე მოხერხებულ და ეფექტურ საძიებელს. 

   search.epnet.com 

   BioOne 

   მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს 166 სამეცნიერო ჟურნალს სამედიცინო, ბიოლოგიის, 
ეკოლოგიისა და ბუნების შემსწავლელი მეცნიერებების სფეროდან. მასში გამოქვეყნებულია 
ამერიკის ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის წევრი ორანიზაციების (სამეცნიერო 
საზოგადოებები,  მუზეუმები და სხვა კვლევითი ორგანიზაციები) მასალები. 

   http://www.bioone.org/  

 
 Cambridge University Press 
   მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ 260 

ჟურნალს  შემდეგ დარგებში: ამერიკანისტიკა; არქეოლოგია და ანთროპოლოგია; აფრიკის, 
აზიისა და ევროპის შესწავლა; ბიზნესი; ბიოლოგია; საინჟინრო მეცნიერებები; 
ხელოვნებათმცოდნეობა; ისტორია; კომპიუტერული მეცნიერებები; მათემატიკა; 
მეცნიერება მიწის შესახებ; ეკოლოგია; სამართალმცოდნეობა; თეოლოგია; სოფლის 
მეურნეობა; სოციოლოგია, ფილოსოფია, ეკონომიკა; ენათმცოდნეობა და ფილოლოგია. 

  http://journals.cambridge.org 
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პროფესიულ სტუდენტთა ელექტრონული სარეგისტრაციო პროგრამა  

 პროფესიულ სტუდენტთა ელექტრონული სარეგისტრაციო პროგრამა 
განთავსებულია აკადემიის ვებ-გვერდზე www.turizmieduge - რუბრიკაში ჩემი თი-
აი-თი. დირექტორის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილ 
ვადებში, პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროფესიულ სტუდენტთა 
ელექტრონული სარეგისტრაციო პროგრამის მეშვეობით სარეგისტრაციო ვადებში 
განახორციელოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 
სასწავლო კურსებზე რეგისტრაცია. აღნიშნული პროგრამის მეშვეობით 
შესაძლებელია თბილსის ტურიზმის აკადემიაში დაცული ელექტრონული 
საბიბლიოთეკო ფონდით სარგებლობა, თბილისის ტურიზმის აკადემიასთან 
უწყვეტი კომუნიკაცია, როგორც სწავლის პროცესში ასევე კურსდამთავრებულის 
სტატუსით.    
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გიდის ასისტენტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:      

გიდის ასისტენტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროფესიული განათლების საფეხური:     

   I    საფეხური.   

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

პირველი საფეხურის გიდის პროფესიული კვალიფიკაცია: გიდის ასისტენტი 

პროგრამის მოცულობა 32 კრედიტი, 960  საათი, საიდანაც: 

1.  სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი მოიცავს 16 კრედიტს და 480 საათს, პროგრამის 50 %. 

2. პრაქტიკის კომპონენტი 16 კრედიტს 480 საათს პროგრამის 50%: 

- სასწავლო პრაქტიკა: 12 კრედიტი 360 საათი,  

- სწარმოო პრაქტიკა, 4 კრედიტი 120 საათი 

პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობა:  

სულ 25 კვირა: 

პროგრამაზე სწავლების საწყისი პირველი ეტაპი მოიცავს 18 კვირას: 

სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა; 

სასწავლო საქმიანობის  პრაქტიკის (სასწავლო პრაქტიკის) კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა; 

საგამოცდო კომპონენტი:  

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის თეორიის 3 კვირა; 

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკისთვის (სასწავლო პრაქტიკის) 1 კვირა; 

პროგრამაზე სწავლების შემდგომ მეოერე ეტაპი მოიცავს 7 კვირას: 

სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკის (სწარმოო პრაქტიკა) კომპონენტი 5 კვირას; 

საგამოცდო კომპონენტი:  

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი პრაქტიკის (სწარმოო პრაქტიკა) კომპონენტისთვის 2 კვირა; 

  

პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს თეორიულ სწავლებას და სასწავლო პრაქტიკას, შემდგომ ეტაპზე საწარმოო პრაქტიკას. 

პროგრამა ითვალისწინებს თეორიული სწავლების პარალერულად სასწავლო პრაქტიკის განხორციელებას. პროგრამით 
გათვალისწინებულია სამი უცხო ენა (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია თბილისის ტურიზმის 
აკადემიაში ჩარიცხვის შემდგომ აირჩიოს ერთერთი უცხოური ენა, გაიაროს გასაუბრება და პროგრამაზე სწავლების მთელი 
პერიოდისათვის ისწავლოს მის მიერ არჩეული უცხოური ენა.  

  



გიდის ასისტენტის პროფესიული პროგრამის 

 მიზანი და დაშვების წინაპირობები 

პროგრამის მიზანი: 

ტურისტული ბიზნესი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, 
რომლის განვითარებაზეც დიდად არის დამოკიდებული საქართველოს ეკონომიკა. ტურიზმის მეშვეობით ხდება 
გარკვეულწილად ქვეყნის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება, რომელშიც მნიშვნელოვან როლს ექსკურსია 
ასრულებს. შესაბამისად გიდი ტურისტული სექტორის საპასუხისმგებლო ფიგურაა.  პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამის პირველი საფეხურის მიზანია მისცეს პროფესიულ სტუდენტს ის ცოდნა და უნარები, რომლის საშუალებითაც I 
საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი (გიდის ასისტენტი) შეძლებს თავისი მოვალეობების ერთგვაროვან სიტუაციებში 
მეთვალყურეობით შესრულებას: იურთიერთოს ტურისტებთან, დაეხმაროს  ტურის ხელმძღვანელს დასახული გეგმების 
წარმართვაში - ტურის წარმატებით განსახორციელებლად. 

 

  

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

სრული ზოგადი განათლება 

პროგრამაზე მიღების დამატებითი მოთხოვნები: 

ა) გასაუბრება უცხო ენაში 

არაფორმალური განათლების აღიარება 

არაფორმალური პროფესიული განათლების სახელმწიფო აღიარება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით და მიზნად ისახავს არაფორმალური განათლების მქონე პირის ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების 
შემოწმებას. 

 
 
 



გიდის ასისტენტის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება  
 

იცის: 

ა) მომხმარებლის მომსახურება 
სტუმართმასპინძლობის ძირითადი პრინციპები; 

ეტიკეტი და პროფესიული ეთიკა. (საბაზისო ცოდნა) 
ბ) საქართველოს ისტორია და თანამედროვეობა: (საბაზისო ცოდნა) 
გ)საქართველოს კულტურისა და ეთნოლოგიის საკითხები 

საქართველოს ტრადიციები, სულიერი კულტურა და ხალხური დღეობები; 

ქართული სამზარეულო და ტრადიციული კერძები; 

დ)საქართველოს გეოგრაფია, ბუნება და ლანდშაფტი (საბაზისო ცოდნა) 
გეოგრაფიული მხარეები და ორიენტაცია; 
საქართველოს საზღვრები; 

ქვეყნის ყველა კუთხისა და რაიონული ცენტრების დასახელება და მდებარეობა; 
საქართველოს ადმინისტრაციული დაყოფის სისტემა; 
ე) უსაფრთხოება 
საქართველოში არსებული საფრთხეები (ცხოველები, ქვეწარმავლები, სტიქია, კრიმინალური 

სიტუაცია, ტრანსპორტის მოძრაობა, ეპიდემია, ალერგიული მცენარეულობა ან საკვები); 

პირველადი სამედიცინო დახმარების წესები; 

ახლომდებარე სამედიცინო კლინიკების მდებარეობა. 
საჭირო SOS ნომრები. 



გიდის ასისტენტის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

შეუძლია: 

მომზადებული საექსკურსიო ტექსტის სწავლა და ტურისტებისთვის გადაცემა; 

დაგეგმილ მარშრუტზე ინფორმაციის გადაცემა და შესაბამისი ახსნა-განმარტება; 

ადგილობრივ ღირშესანიშნაობებზე ინფორმაციის მოძიება; 

კვების ორგანიზებაში თანამონაწილეობა; 

ღამისთევის (სასტუმროს) ორგანიზებაში თანამონაწილეობა; 

უსაფრთხოების წესებისა და ეთიკის ნორმების დაცვა; 

მომხმარებელთა დროულად გაფრთხილება; 

მომსახურებისთვის მზადყოფნა; 



გიდის ასისტენტის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

გ) დასკვნის უნარი 

ექსტრემალურ, კონფლიქტურ, სტრესულ და სახიფათო სიტუაციებში 

თავდაჭერისა და ადეკვატური ქმედების უნარი; 



გიდის ასისტენტის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

 დ) კომუნიკაციის უნარი  

შეუძლია ქართულ და სხვა უცხოურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი 

კომუნიკაცია, საჭირო ინფორმაციის გაგება. შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან კომუნიკაციის უნარი; 

აქვს განმარტების მიცემის უნარი. 



გიდის ასისტენტის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

ე) სწავლის უნარი 

 შეუძლია მზა ტექსტის ათვისება და შესწავლა, ნასწავლი მასალის გადმოცემა. 

 

ვ) ღირებულებები  

იცნობს საბაზისო დონეზე ტურისტული ბიზნესის სფეროს, წარმოდგენა აქვს 
სტუმარმასპინძლობის ძირითად პრინციპებზე, გააჩნია პროფესიული ეთიკა, 
გაცნობიერებული აქვს საკუთარი მოვალეობები, ფუნქციები და პასუხისმგებლობა. 
გულისყურით ეკიდება სტუმრის თხოვნას; მაქსიმალურად ცდილობს მომხმარებლის 

დაკმაყოფილებას. იცავს უსაფრთხოების წესებსა და პირადი ჰიგიენის ნორმებს; 



 

ადგილობრივი გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

 
პროგრამის მოცულობა 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:      

ადგილობრივი გიდის (თბილისი) 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

პროფესიული განათლების საფეხური:     

   II    საფეხური.   

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

მეორე საფეხურის გიდის პროფესიული 

კვალიფიკაცია: ადგილობრივი გიდი 

(თბილისი) 

 

პროგრამის მოცულობა 72 კრედიტი, 2160  საათი, საიდანაც: 

1.  სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი მოიცავს 36 კრედიტს და 1080 

საათს, პროგრამის 50 %: 

2. პრაქტიკის კომპონენტი 36 კრედიტს 1080 საათს პროგრამის 50%: 

- სასწავლო პრაქტიკა: 26 კრედიტი 780 საათი,  

- სწარმოო პრაქტიკა, 10 კრედიტი 300 საათი; 

პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობა:  

სულ 40 კვირა: 

პროგრამაზე სწავლების საწყისი პირველი ეტაპი მოიცავს 18  კვირას: 

სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა, 

პრაქტიკის (სასწავლო პრაქტიკის) კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა; 

გამოცდის კომპონენტი: 

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი 

გრძელდება 3 კვირა; 

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკისთვის  (სასწავლო 

პრაქტიკა) გრძელდება 2 კვირა; 

 პროგრამის სწავლების შემდგომი მეორე ეტაპი მოიცავს 22 კვირა: 

სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა; 

სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკის (სასწავლო პრაქტიკის) კომპონენტი გრძელდება 
20 კვირა; 

საგამოცდო კომპონენტი:  

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტისთვის 

3 კვირა; 

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკისთვის (სასწავლო 

პრაქტიკა) გრძელდება 2 

 კვირა; 

სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკის (საწარმოო პრაქტიკის) კომპონენტი გრძელდება 
12 კვირას; 

საგამოცდო კომპონენტი:  

გამოცდების ჩაბარების პერიოდი პრაქტიკისთვის (სასწავლოპრაქტიკის) 2  კვირა; 

 



ადგილობრივი გიდის პროფესიული პროგრამის მიზანი და 
დაშვების წინაპირობები 

პროგრამის მიზანი: 

ტურისტული ბიზნესი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, 
რომლის განვითარებაზეც დიდად არის დამოკიდებული საქართველოს ეკონომიკა. ტურიზმის მეშვეობით ხდება 
გარკვეულწილად ქვეყნის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება, რომელშიც მნიშვნელოვან როლს ექსკურსია 
ასრულებს. შესაბამისად გიდი ტურისტული სექტორის საპასუხისმგებლო ფიგურაა.  პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის მეორე საფეხურის მიზანია მისცეს პროფესიულ სტუდენტს ის ცოდნა და უნარები, რომლის საშუალებითაც იგი 

შეძლებს თავისი მოვალეობების გარკვეულ დამოუკიდებლობას: იურთიერთოს ტურისტებთან, დაეხმაროს  ტურის 

ხელმძღვანელს დასახული გეგმების წარმართვაში. მეორე საფეხურის ადგილობრივი გიდი წინამდებარე პროგრამის 

საფუძველზე შეძლებს ქალაქ თბილისში ექსკურსიის ჩატარებას; 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

გიდის საგანმანათლებლო  პროგრამის პირველი საფეხურის დიპლომი. 

პროგრამაზე მიღების  დამატებითი მოთხოვნები: 

ა) გასაუბრება უცხოურ ენაში 

არაფორმალური განათლების აღიარება 

არაფორმალური პროფესიული განათლების სახელმწიფო აღიარება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით და მიზნად ისახავს არაფორმალური განათლების მქონე პირის ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების 

შემოწმებას. 
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ა) ცოდნა და გაცნობიერება 
 

იცის: 

ა) მომხმარებლის მომსახურება 

 სტუმართმასპინძლობის ძირითადი პრინციპები; 

 მომსახურების არსი და ნორმები; 

მომსახურების სფეროს როლი ტურისტულ ბიზნესში; 

 მომსახურების სფეროს თანამშრომლების როლი, 

სამუშაოსათვის აუცილებელი მახასიათებლები; 

 უცხო კულტურის თვისებების მქონე მომხმარებლის (რასა, 
ეროვნება, მოქალაქეობა, სოციალური სტატუსი, ასაკი) 

მომსახურების სპეციფიკა; 

 სტუმრის ჯგუფური და ინდივიდუალური მომსახურება; 

 ეტიკეტი და პროფესიული ეთიკა. 

ბ) საქართველოს ისტორია და თანამედროვეობა: 

 საქართველოს ისტორიის ძირითადი საკითხები; 

 ლეგენდები საქართველოს შესახებ; 

 ისტორიული თარიღები; ცნობილ მეფეთა მეფობის წლები; 

 საქართველოში გავრცელებული რელიგიebi; 

 კავკასია და კავკასიელები: მეზობელი ქვეყნების ისტორიის, 

გეოგრაფიის, რელიგიის, კულტურისა და ხელოვნების 

საფუძვლები; 

 საქართველოში მცხოვრები დიდი და მცირე ეთნიკური 

ჯგუფები, მათი დასახლებები და თავისებურებები; 

 საქართველოს დღევანდელი სოციალური და პოლიტიკური 

მდგომარეობა და ქვეყანაში მიმდინარე ძირითადი 

რეფორმები (ზოგადი ინფორმაცია); 

 ქვეყნის ადმინისტრაციული მოწყობა; 

 

გ)საქართველოს კულტურისა და ეთნოლოგიის საკითხები 

 საქართველოს კულტურის ძირითადი საკითხები და მასთან დაკავშირებული ცნობილი 

ფაქტები, ძირითადი კულტურული მახასიათებლები); 

 საქართველოს ტრადიციები, სულიერი კულტურა და ხალხური დღეობები; 

 მატერიალური კულტურა და ხალხური რეწვა;  

 მეურნეობის ფორმები; 

 ქართული სამზარეულო და ტრადიციული კერძები; 

დ)ეკონომიკა: ეკონომიკის, ბიზნესისა და ტურიზმის საფუძვლები 

 საქართველოს დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობა;  

ინვესტიციები; 

 საქონლის იმპორტი და ექსპორტი; 

ე)საქართველოს გეოგრაფია, ბუნება და ლანდშაფტი 

 გეოგრაფიული მხარეები და ორიენტაცია; საქართველოს საზღვრები; 

 ქვეყნის ყველა კუთხისა და რაიონული ცენტრების დასახელება და მდებარეობა; 

 საქართველოს ადმინისტრაციული დაყოფის სისტემა; 

 ფლორა და ფაუნა (საბაზისო ცოდნა); 

 საქართველოს დაცული ტერიტორიები, ნაკრძალები და ეროვნული პარკები; 

 რეკრეაციული რესურსები; 

ვ) უსაფრთხოება 
 საქართველოში არსებული საფრთხეები (ცხოველები, ქვეწარმავლები, სტიქია, კრიმინალური 

სიტუაცია, ტრანსპორტის მოძრაობა, ეპიდემია, ალერგიული მცენარეულობა ან საკვები); 

 პირველადი სამედიცინო დახმარების წესები; 

ზ) საბაზისო ცოდნა სპეციალობაში 

 დეტალური ცოდნა იმ რეგიონის, რაიონის, ობიექტის შესახებ, სადაც ლოკალური გიდი 

ატარებს ექსკურსიას; 

 საექსკურსიო საკითხებზე საქართველოში და საზღვარგარეთ დაგროვილი გამოცდილების 

გაზიარებისა და გადმოღების უნარი; 

 რეგიონის, რაიონის, ობიექტის მიხედვით სიტუაციის/მდგომარეობის დეტალური ანალიზის 

უნარი; 

 რეგიონის, რაიონის, ობიექტის თავისებურებების გათვალისწინება ექსკურსიის მომზადებისა 
და ჩატარებისას. 

თ) მეთოდური ცოდნა სპეციალობაში 

 ექსკურსიის მომზადებისა და ჩატარების მეთოდიკა; 

 ჩვენების მეთოდური ხერხები და მათი გამოყენება ექსკურსიაში 

 თხრობის მეთოდური ხერხები და მათო გამოყენება პრაქტიკაში 

 ახალი ექსკურსიის მომზადების პრინციპები; 
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ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

შეუძლია: 

 საექსკურსიო ტექსტის მომზადება ადგილობრივი  ტურისტული მარშრუტისათვის; 

 ექსკურსიის ჩატარება, ტურის განხორციელება გეგმის შესაბამისად; 

 რუკის გამოყენება; 

 დაგეგმილ მარშრუტზე ამომწურავი ინფორმაციის საინტერესოდ გადაცემა და 
შესაბამისი ახსნა-განმარტება; 

 ადგილობრივ ღირშესანიშნაობებზე ინფორმაციის მუდმივი განახლება (მუშაობის 

საათები) 

 კვების ორგანიზება (კვების ობიექტებთან დროისა და სტუმართა კვების 

თავისებურებების შეთანხმება); 

 ღამისთევის (სასტუმროს) ორგანიზება/ გადამოწმება (სტუმართა განთავსების გეგმის 

შესაბამისად განხორციელება); 

 უსაფრთხოების წესებისა და ეთიკის ნორმების დაცვა; 

 ტურისტთა დროულად გაფრთხილება 
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გ) დასკვნის უნარი 

• დამოუკიდებლად მოქმედება, საკუთარი ფუნქციების, მოვალეობებისა და ვალდებულებების 
გაცნობიერება; 

• შეუძლია:  
• გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მომზადება;  
• კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა;  
• აქვს სიტუაციის ანალიზისა და პრობლემის მოგვარების უნარი; წინდახედულება  (შეცდომის პრევენცია და 

მოგვარება);  
• რჩევის მიღებისა და საყვედურის გაცნობიერება;  
• კოლეგების მითითებების და შენიშვნების მიღება, გათვალისწინება და სათანადო დასკვნის გამოტანა ამა 

თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით.პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი: 

• პრობლემების შეფასება ანალიზი და სათანადო დასკვნების გამოტანა, ექსტრემალურ, კონფლიქტურ, 
სტრესულ და სახიფათო სიტუაციებში თავდაჭერისა და ადეკვატური ქმედების უნარი; 

• უნდა შეეძლოს ამა თუ იმ ქმედების დადებითი და უარყოფითი მხარეების განჭვრეტა, განსჯა, 
ინფორმაციის გაანალიზება და მისაღები გადაწყვეტილების შერჩევა;  

• სტუმრებთან პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში არგუმენტირებული ახსნა-განმარტება; 
გაუთვალისწინებელი პრობლემის წარმოქმნისას, სტუმრის პრეტენზიის შემთხვევაში, ადეკვატური 
გადაწყვეტილების მიღება;  

• სამუშაოსათვის დამახასიათებელი ელემენტებისა და მომსახურების განსაზღვრული ვალდებულებების 
თანმიმდევრული შესრულება და სამუშაოების კოორდინაცია;  

• საქმიანობის კოორდინირება მენეჯერთან, ზოგჯერ მუშაობა პარტნიორთან და მისი დახმარება; 
• ცვალებად გარემოსა და სიტუაციებისადმი შეგუება, სამუშაო პროცესებისა და მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის დისკუსიებში მონაწილეობა და წინადადებების შეთავაზება; 
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დ) კომუნუკაციის უნარი 
 

 

 

-აქვს კარგი საკომუნიკაციო და ინტერპერსონალური თვისებები; 

შეუძლია: 

•  ქართულ და სხვა უცხოურ ენაზე გამართული ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, პროფესიული 

კომპეტენციის  ფარგლებში საჭირო ინფორმაციის გაგება, გააზრება, მოძიება. 

• შეუძლია სტუმრის თხოვნის ყურადღებით მოსმენა, მოსმენილის გაგება, გააზრება და საჭიროებების 

დაზუსტება; წარმოქმნილი პრობლემის შესახებ ინფორმაციის დეტალური და ამომწურავი მიწოდება. 

დაგეგმილ მარშრუტებზე ამომწურავი ინფორმაციის საინტერესოდ გადაცემა და შესაბამისი ახსნა 

განმარტება; ტრანსპორტისა და კვების ორგანიზება. ღამისთევის/სასტუმროს ორგანიზება - სტუმართა 

განთავსების გეგმის შესაბამისად განხორციელება; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან 

კომუნიკაციის უნარი; ფლობს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია დარგის 

პროფესიული უზრუნველყოფის გამოყენება; შეუძლია ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში, სპეციალურ 

ლიტერატურასა და კოლეგების გამოკითხვის გზით; ფლობს უცხოურ ენას მაღალ დონეზე, შეუძლია 

დიალოგის წარმართვა და ენის პრაქტიკული გამოყენება; აქვს მკაფიო და გამართული მეტყველება, სწორი 

არტიკულაცია; დეტალურად ახსნისა და განმარტების მიცემის უნარი; 

• საინტერესოდ თხრობის უნარი. 



ადგილობრივი გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

 ე) სწავლის უნარი 
შეუძლია კურიკულუმით განსაზღვრული პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილის ათვისება და 

შესწავლა, ნასწავლი მასალის გადმოცემა, შეფასების მიღება. შეუძლია ლიტერატურის და წყაროების 
მოძიება, დამუშავება და ანალიზი, საკუთარი სწავლის დაგეგმვა, ინფორმაციის მუდმივი განახლება, 

თვითგანვითარება და ცოდნის გაღრმავება. 

ვ) ღირებულებები 
იცნობს ტურისტული ბიზნესის სფეროს, წარმოდგენა აქვს 

სტუმარმასპინძლობის ძირითად პრინციპებზე, გააჩნია 

პროფესიული ეთიკა, გაცნობიერებული აქვს საკუთარი 

მოვალეობები, ფუნქციები და პასუხისმგებლობა. არის მომღიმარი, 

ზრდილობიანი, თავაზიანი და ყურადღებიანი; ახასიათებს 

ორგანიზებულობა, დისციპლინა, პუნქტუალობა და 

მოწესრიგებულობა. აქვს დროის განსაზღვრის და მართვის უნარი; 

არის ტოლერანტული, აკურატული, მომთმენი და ემოციურად 

სტაბილური. ახასიათებს შემოქმედებითობა და ლიდერობის 

უნარი; აქვს საკუთარი ქვეყნის კანონებისა და ტრადიციების 

პატივისცემა; ეკოლოგიური ცნობიერება. იცავს უსაფრთხოების 

წესებსა და პირადი ჰიგიენის ნორმებს; მუდმივად ზრუნავს ტურის 

მსვლელობის ხარისხზე. 



 

 

სპეციალიზირებული გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

 პროგრამის მოცულობა 

პროგრამის მოცულობა 68 კრედიტი, 2040  საათი, საიდანაც: 

1. სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი მოიცავს 34 კრედიტს და 1020 საათს,  

პროგრამის 50 %: 

2. პრაქტიკის კომპონენტი 36 კრედიტს 1020 საათს პროგრამის 50%: 

- სასწავლო პრაქტიკა: 24 კრედიტი 720 საათი,  

- სწარმოო პრაქტიკა, 10 კრედიტი 300 საათი; 

პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობა:  

სულ 38 კვირა: 

პროგრამაზე სწავლების საწყისი პირველი ეტაპი მოიცავს 18 კვირას: 

სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა, 

პრაქტიკის (სასწავლო პრაქტიკა) კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა; 

გამოცდის კომპონენტი: 

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი გრძელდება 3 კვირა; 

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკისთვის  (სასწავლო პრაქტიკა) 
გრძელდება 2  კვირა; 

 პროგრამის სწავლების შემდგომი მეორე ეტაპი მოიცავს 20 კვირა: 

სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა; 

სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკის (სასწავლო პრაქტიკა) კომპონენტი გრძელდება 18 კვირა; 

საგამოცდო კომპონენტი:  

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტისთვის 3 კვირა; 

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკისთვის (სასწავლო პრაქტიკის) 

 2 კვირა; 

სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკის (საწარმოო პრაქტიკა) კომპონენტი გრძელდება 12 კვირას; 

საგამოცდო კომპონენტი:  

გამოცდების ჩაბარების პერიოდი პრაქტიკისთვის (საწარმოო პრაქტიკა) 2  კვირა; 

  

პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს თეორიული სწავლებას და სასწავლო პრაქტიკას, 

შემდგომ ეტაპზე თეორიული სწავლება, სასწავლო პრაქტიკა და საწარმოო პრაქტიკა. 

პროგრამით გათვალისწინებულია სამი უცხო ენა (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) 

პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია თბილისის ტურიზმის აკადემიაში ჩარიცხვის შემდგომ 

აირჩიოს ერთერთი უცხოური ენა, გაიაროს გასაუბრება და პროგრამაზე სწავლების მთელი 

პერიოდისათვის ისწავლოს მის მიერ არჩეული უცხოური ენა.  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:      

 სპეციალიზირებული გიდის (კულტურული) 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროფესიული განათლების საფეხური:     

   III   საფეხური.   

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

 მესამე საფეხურის გიდის პროფესიული 

კვალიფიკაცია - სპეციალიზირებული გიდი 

(კულტურული) 

 



სპეციალიზირებული გიდის პროფესიული პროგრამის მიზანი და 
დაშვების წინაპირობები 

პროგრამის მიზანი: 

ტურისტული ბიზნესი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთერთი პრიორიტეტული 
მიმართულებაა, რომლის განვითარებაზეც დიდად არის დამოკიდებული საქართველოს ეკონომიკა. ტურიზმის 
მეშვეობით ხდება გარკვეულწილად ქვეყნის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება, რომელშიც 
მნიშვნელოვან როლს ექსკურსია ასრულებს. შესაბამისად გიდი ტურისტული სექტორის საპასუხისმგებლო 
ფიგურაა.  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მესამე საფეხურის მიზანია მისცეს პროფესიულ 
სტუდენტს ის ცოდნა და უნარები, რომლის საშუალებითაც III საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი შეძლებს, 
განსხვავებულ სიტუაციებში შეასრულოს კულტურული გიდის მოვალეობები და ადეკვატურად იმოქმედოს 
წარმოშობილი პრობლემების გადასაწყვეტად; 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

გიდის საგანმანათლებლო  პროგრამის მეორე საფეხურის დიპლომი. 

პროგრამაზე მიღების  დამატებითი მოთხოვნები: 

ა) გასაუბრება უცხოურ ენაში 

არაფორმალური განათლების აღიარება 

არაფორმალური პროფესიული განათლების სახელმწიფო აღიარება ხორციელდება საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მიზნად ისახავს არაფორმალური განათლების მქონე პირის ცოდნის, 
უნარებისა და ღირებულებების შემოწმებას. 

 
 



სპეციალიზირებული გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება 
 

იცის და გაცნობიერებული აქვს ტურიზმისა და 
სტუმართმასპინძლობის სფეროსათვის დამახასიათებელი 

პროცესები, პრინციპები და კონცეფციები; 

აქვს ცოდნა, იცის: 

ა) საბაზისო ცოდნა სპეციალობაში ( მაგ. მეღვინეობა) 
 დეტალური ცოდნა არჩეულ ვიწრო სპეციალობაში; 

 საქართველოში და საზღვარგარეთ დაგროვილი 

გამოცდილების გაზიარებისა და გადმოღების უნარი; 

 სპეციალობის მიხედვით მიმართულების ანალიზის უნარი; 

 სპეციალობის თავისებურებების გათვალისწინება 
ექსკურსიის მომზადებისა და ჩატარებისას. 

ბ) მომხმარებლის მომსახურება 
 სტუმართმასპინძლობის ძირითადი პრინციპები; 

 მომსახურების არსი და ნორმები; 

 მომსახურების სფეროს როლი ტურისტულ ბიზნესში; 

 მომსახურების სფეროს თანამშრომლების როლი, 

სამუშაოსათვის აუცილებელი მახასიათებლები; 

 უცხო კულტურის თვისებების მქონე მომხმარებლის (რასა, 
ეროვნება, მოქალაქეობა, სოციალური სტატუსი, ასაკი) 

მომსახურების სპეციფიკა; 
 სტუმრის ჯგუფური და ინდივიდუალური მომსახურება; 
 ეტიკეტი და პროფესიული ეთიკა. 

გ) საქართველოს ისტორია და თანამედროვეობა: 
 საქართველოს ისტორიის ძირითადი საკითხები; 

 ლეგენდები საქართველოს შესახებ; 

 ისტორიული თარიღები; ცნობილ მეფეთა მეფობის წლები; 

 საქართველოში გავრცელებული რელიგიebi; 

 კავკასია და კავკასიელები: მეზობელი ქვეყნების ისტორიის, 

გეოგრაფიის, რელიგიის, კულტურისა და ხელოვნების 

საფუძვლები; 

 საქართველოში მცხოვრები დიდი და მცირე ეთნიკური 

ჯგუფები, მათი დასახლებები და თავისებურებები; 

 საქართველოს დღევანდელი სოციალური და პოლიტიკური 

მდგომარეობა და ქვეყანაში მიმდინარე ძირითადი 

რეფორმები (ზოგადი ინფორმაცია); 
 ქვეყნის ადმინისტრაციული მოწყობა; 

დ)საქართველოს კულტურისა და ეთნოლოგიის საკითხები 

 საქართველოს კულტურის ძირითადი საკითხები და მასთან 

დაკავშირებული ცნობილი ფაქტები, ძირითადი 

კულტურული მახასიათებლები); 

 საქართველოს ტრადიციები, სულიერი კულტურა და 
ხალხური დღეობები; 

 მატერიალური კულტურა და ხალხური რეწვა; 
 მეურნეობის ფორმები; 

 ქართული სამზარეულო და ტრადიციული კერძები; 

ე)ეკონომიკა: ეკონომიკის, ბიზნესისა და ტურიზმის საფუძვლები 

 საქართველოს დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობა; 
ინვესტიციები; 

 საქონლის იმპორტი და ექსპორტი; 

ვ)საქართველოს გეოგრაფია, ბუნება და ლანდშაფტი 

 გეოგრაფიული მხარეები და ორიენტაცია 
 საქართველოს საზღვრები; 

 ქვეყნის ყველა კუთხისა და რაიონული ცენტრების 

დასახელება და მდებარეობა; 
 საქართველოს ადმინისტრაციული დაყოფის სისტემა; 
 ფლორა და ფაუნა (საბაზისო ცოდნა); 
 საქართველოს დაცული ტერიტორიები, (ნაკრძალები და 

ეროვნული პარკები); 

 რეკრეაციული რესურსები; 

ზ) უსაფრთხოება 
 საქართველოში არსებული საფრთხეები (ცხოველები, 

ქვეწარმავლები, სტიქია, კრიმინალური სიტუაცია, 
ტრანსპორტის მოძრაობა, ეპიდემია, ალერგიული 

მცენარეულობა ან საკვები); 

 პირველადი სამედიცინო დახმარების წესები; 

თ) მეთოდური ცოდნა სპეციალობაში 

 ექსკურსიის მომზადებისა და ჩატარების მეთოდიკა; 
 ჩვენების მეთოდური ხერხები და მათი გამოყენება 

ექსკურსიაში 

 თხრობის მეთოდური ხერხები და მათი გამოყენება 
პრაქტიკაში 

 ახალი ექსკურსიის მომზადების პრინციპები; 
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ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

შეუძლია: 
 საექსკურსიო ტექსტის მომზადება; ტურისტული 

მარშრუტისათვის, ასევე ტურისტული ჯგუფისათვის 

ძირითადი ან დამატებითი ინფორმაციის მოძიება; 
 ექსკურსიის ჩატარება ტურის განხორციელება გეგმის 

შესაბამისად; 

 ტრანსპორტის ორგანიზება (დროისა და სამუშაო გრაფიკის 

შეთანხმება); 
 სასაზღვრო სამსახურთან კომუნიკაცია (თანამშრომლობა); 
 რუკის გამოყენება; 
 რუკის დახმარებით ქვეყნის გაცნობა; 
 დაგეგმილ მარშრუტებზე ამომწურავი ინფორმაციის 

საინტერესოდ გადაცემა და შესაბამისი ახსნა-განმარტება; 
 ღირშესანიშნაობებზე ინფორმაციის მუდმივი განახლება 

(მუშაობის საათები) 

 კვების ორგანიზება (კვების ობიექტებთან დროისა და 
სტუმართა კვების თავისებურებების შეთანხმება); 

 ღამისთევის (სასტუმროს) ორგანიზება (სტუმართა 
განთავსების გეგმის შესაბამისად განხორციელება); 

 ტურისტთა მოთხოვნების გათვალისწინება 
პასუხისმგებლობის ფარგლებში; 

 უსაფრთხოების წესებისა და ეთიკის ნორმების დაცვა; 
 ტურის მსვლელობის ხარისხის კონტროლი; 

 ტურის მიმდინარეობისას შესაბამისი დოკუმენტების 

გაფორმება; 
 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა 

მომსახურება; 
 ადგილობრივი მომხმარებლის მომსახურება; 
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გ) დასკვნის უნარი 
 

შეუძლია დამოუკიდებლად მოქმედება, მუშაობის საკუთარი 

სტილის შემუშავება, საკუთარი ფუნქციების, მოვალეობებისა და 

ვალდებულებების გაცნობიერება; 

შეუძლია: გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მომზადება; 

კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა; აქვს სიტუაციის 

ანალიზისა და პრობლემის მოგვარების უნარი; წინდახედულeბა 

(შეცდომის პრევენცია და მოგვარება); რჩევის მიღებისა და 

საყვედურის გაცნობიერება; კოლეგების მითითებების და 

შენიშვნების მიღება, გათვალისწინება და სათანადო დასკვნის 

გამოტანა ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით. პრობლემების 

გადაჭრის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი: პრობლემების 

შეფასება ანალიზი და სათანადო დასკვნების გამოტანა, 

ექსტრემალურ, კონფლიქტურ, სტრესულ და სახიფათო 

სიტუაციებში თავდაჭერისა და ადეკვატური ქმედების უნარი; 

უნდა შეეძლოს ამა თუ იმ ქმედების დადებითი და უარყოფითი 

მხარეების განჭვრეტა, განსჯა, ინფორმაციის გაანალიზება და 

მისაღები გადაწყვეტილების შერჩევა; სტუმრებთან პრობლემის 

წარმოქმნის შემთხვევაში არგუმენტირებული ახსნა-განმარტება; 

გაუთვალისწინებელი პრობლემის წარმოქმნისას, სტუმრის 

პრეტენზიის შემთხვევაში, ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება; 

მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით, სტუმრის საჩივრის 

შემთხვევაში, სტუმრის კეთილგანწყობის შენარჩუნება და 

პრობლემის აღმოფხვრა; სხვადასხვა ასაკისა და ეროვნების 

სტუმრის სურვილების განსაზღვრა და მომსახურების თაობაზე 

გადაწყვეტილების მიღება. 

მომხმარებლისგან მიღებული ინფორმაციის იდენტიფიცირების და 

კატეგორიებად დაყოფის უნარი; ამოცანის გადასაწყვეტად 

გარკვეული მიდგომების შემუშავების და მიღებული შედეგების 

ანალიზის უნარი; უნდა გააჩნდეს საკუთარი სამუშაოს 

ორგანიზების და სწორედ დაგეგმვის უნარი; უნდა შეძლოს 

როგორც გუნდში, ასევე დამოუკიდებლად მუშაობა; უნდა შეეძლოს 

ხელმძღვანელთან ან კოლეგებთან ერთად დღის ან დროის უფრო 

ხანგრძლივ მონაკვეთში შესასრულებელი სამუშაოების დაგეგმვა; 

სამუშაოსათვის დამახასიათებელი ელემენტებისა და 

მომსახურების განსაზღვრული ვალდებულებების 

თანმიმდევრული შესრულება და სამუშაოების კოორდინაცია; 

საქმიანობის კოორდინირება მენეჯერთან, ზოგჯერ მუშაობა 

პარტნიორთან და მისი დახმარება; ცვალებად გარემოსა და 

სიტუაციებისადმი შეგუება, სამუშაო პროცესებისა და 

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის დისკუსიებში 

მონაწილეობა და წინადადებების შეთავაზება. 
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 დ) კომუნიკაციის უნარი 

   
-აქვს კარგი საკომუნიკაციო და ინტერპერსონალური თვისებები; 

შეუძლია: 

•  ქართულ და სხვა უცხოურ ენაზე გამართული ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, პროფესიული 

კომპეტენციისფარგლებში საჭირო ინფორმაციის გაგება, გააზრება, მოძიება; 

შეუძლია : 

• სტუმრის  თხოვნის ყურადღებით მოსმენა, მოსმენილის გაგება, გააზრება და საჭიროებების ტრანსპორტისა 

და კვების ორგანიზება. ღამისთევის/სასტუმროს ორგანიზება - სტუმართა განთავსების გეგმის შესაბამისად 

განხორციელება;  

• შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან კომუნიკაციის უნარი; 

• ფლობს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; 

შეუძლია: 

•  დარგის პროფესიული უზრუნველყოფის გამოყენება; 

შუძლია : 

• ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში, სპეციალურ ლიტერატურასა და კოლეგების გამოკითხვის გზით;  

• ფლობს უცხოურ ენას მაღალ დონეზე, შეუძლია დიალოგის წარმართვა და ენის პრაქტიკული გამოყენება; 

უნდა ჰქონდეს მკაფიო და გამართული მეტყველება, სწორი არტიკულაცია;  

• დეტალურად ახსნისა და განმარტების მიცემის უნარი; საინტერესოდ თხრობის უნარი. 
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 ე) სწავლის უნარი 

 შეუძლია კურიკულუმით განსაზღვრული პროგრამის თეორიული 

 და პრაქტიკული ნაწილის ათვისება და შესწავლა, ნასწავლი 

 მასალის გადმოცემა, შეფასების მიღება. შეუძლია ლიტერატურის 

 და წყაროების მოძიება, დამუშავება და ანალიზი, საკუთარი 

 სწავლის დაგეგმვა, ინფორმაციის მუდმივი განახლება, 

 თვითგანვითარება და ცოდნის გაღრმავება. 
 

ვ) ღირებულებები 

 იცნობს ტურისტული ბიზნესის სფეროს, წარმოდგენა აქვს 

 სტუმარმასპინძლობის ძირითად პრინციპებზე, გააჩნია 

 პროფესიული ეთიკა, გაცნობიერებული აქვს საკუთარი 

 მოვალეობები, ფუნქციები და პასუხისმგებლობა. არის მომღიმარი, 

 ზრდილობიანი, თავაზიანი და ყურადღებიანი; ახასიათებს 

 ორგანიზებულობა, დისციპლინა, პუნქტუალობა და 

 მოწესრიგებულობა. აქვს დროის განსაზღვრის და მართვის უნარი; 

 არის ტოლერანტული, აკურატული, მომთმენი და ემოციურად 

 სტაბილური. ახასიათებს შემოქმედებითობა და ლიდერობის 

 უნარი; აქვს საკუთარი ქვეყნის კანონებისა და ტრადიციების 

 პატივისცემა; ეკოლოგიური ცნობიერება. იცავს უსაფრთხოების 

 წესებსა და პირადი ჰიგიენის ნორმებს; მუდმივად ზრუნავს ტურის 

 მსვლელობის ხარისხზე. 



 

უმაღლესი კვალიფიკაციის გიდის  

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

 
                    პროგრამის მოცულობა 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:      

 უმაღლესი კვალიფიკაციის გიდის 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

პროფესიული განათლების საფეხური:     

   IV საფეხური.   

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

 მეოთხე საფეხურის გიდის პროფესიული 

კვალიფიკაცია: უმაღლესი 

კვალიფიკაციის გიდი 

 

პროგრამის მოცულობა 77 კრედიტი, 2310  საათი, საიდანაც: 

1.  სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი მოიცავს 35 კრედიტს და 1050 საათს, პროგრამის 

45 %: 

2. პრაქტიკის კომპონენტი 42  კრედიტს 1260 საათს პროგრამის 55%: 

- სასწავლო პრაქტიკა: 32 კრედიტი 960 საათი,  

- სწარმოო პრაქტიკა, 10 კრედიტი 300 საათი; 

პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობა:  

სულ 40 კვირა: 

პროგრამაზე სწავლების საწყისი პირველი ეტაპი მოიცავს 18 კვირას: 

სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა, 

პრაქტიკის (სასწავლო პრაქტიკა) კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა; 

გამოცდის კომპონენტი: 

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი გრძელდება 3 კვირა; 

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკისთვის  (სასწავლო პრაქტიკა) 
გრძელდება 2 

 კვირა; 

  

პროგრამის სწავლების შემდგომი მეორე ეტაპი მოიცავს 22 კვირა: 

სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი გრძელდება 15 კვირა; 

სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკის (სასწავლო პრაქტიკა) კომპონენტი გრძელდება 20 კვირა; 

საგამოცდო კომპონენტი:  

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტისთვის 3 კვირა; 

გამოცდის ჩაბარების პერიოდი სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკისთვის (სასწავლო პრაქტიკის) 2 

კვირა; 

სასწავლო საქმიანობის პრაქტიკის (საწარმოო პრაქტიკა) კომპონენტი გრძელდება 12 კვირას; 

საგამოცდო კომპონენტი:  

გამოცდების ჩაბარების პერიოდი პრაქტიკისთვის (საწარმოო პრაქტიკა) 2  კვირა; 

  

პროგრამა საწყის ეტაპზე ითვალისწინებს თეორიული სწავლებას და სასწავლო პრაქტიკას, 

შემდგომ ეტაპზე თეორიული სწავლება, სასწავლო პრაქტიკა და საწარმოო პრაქტიკა. 

პროგრამით გათვალისწინებულია სამი უცხო ენა (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) 

პროფესიულ სტუდენტს შეუძლია თბილისის ტურიზმის აკადემიაში ჩარიცხვის შემდგომ 

აირჩიოს ერთერთი უცხოური ენა, გაიაროს გასაუბრება და პროგრამაზე სწავლების მთელი 

პერიოდისათვის ისწავლოს მის მიერ არჩეული უცხოური ენა.  

 



უმაღლესი კვალიფიკაციის 

გიდის პროფესიული პროგრამის მიზანი და დაშვების 

წინაპირობები 

პროგრამის მიზანი: 

ტურისტული ბიზნესი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთერთი პრიორიტეტული 

მიმართულებაა, რომლის განვითარებაზეც დიდად არის დამოკიდებული საქართველოს ეკონომიკა. ტურიზმის 

მეშვეობით ხდება გარკვეულწილად ქვეყნის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება, რომელშიც 

მნიშვნელოვან როლს ექსკურსია ასრულებს. შესაბამისად გიდი ტურისტული სექტორის საპასუხისმგებლო 

ფიგურაა. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მეოთხე საფეხურის მიზანია მისცეს პროფესიულ 

სტუდენტს ის ცოდნა და უნარები, რომლის საშუალებითაც IV საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელს შესწევს 

უნარი, პროფესიული ცოდნა გამოიყენოს ცვალებად სიტუაციებში წარმოშობილი პრობლემების გადასაწყვეტად, 

ზედამხედველობა გაუწიოს სხვების საქმიანობას და აიღოს გარკვეული პასუხისმგებლობა შესრულებული 

სამუშაოს შეფასებასა და გაუმჯობესებაზე;  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

 გიდის საგანმანათლებლო  პროგრამის მესამე საფეხურის დიპლომი. 

პროგრამაზე მიღების მოთხოვნები: 

ა)  ერთიანი ეროვნული გამოცდები, მხოლოდ ზოგადი უნარების ტესტის შედეგების საფუძველზე. 

ბ) გასაუბრება უცხოურ ენაში 

 



უმაღლესი კვალიფიკაციის გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება 
 

  

 

 

  

იცის და გაცნობიერებული აქვს ტურიზმისა და 

სტუმართმასპინძლობის სფეროსათვის 

დამახასიათებელიპროცესები, პრინციპები და კონცეფციები; 

იცის: 

ა) მომხმარებლის მომსახურება 

მომსახურების სფეროს თანამშრომლების როლი, 

სამუშაოსათვის აუცილებელი მახასიათებლები; 

უცხო კულტურის თვისებების მქონე მომხმარებლის (რასა, 

ეროვნება, მოქალაქეობა, სოციალური სტატუსი, ასაკი) 

მომსახურების სპეციფიკა; 

სტუმრის ჯგუფური და ინდივიდუალური მომსახურება; 

ეტიკეტი და პროფესიული ეთიკა. 

ბ) საქართველოს ისტორია და თანამედროვეობა: 

საქართველოს ისტორიის ძირითადი საკითხები. მათ შორის: 

პირველი ქართული სახელმწიფო წარმონაქმნები და 

ქართველთა წარმომავლობის საკითხი 

საქართველოს ძირითადი არქეოლოგიური აღმოჩენები; 

ადრეკლასობრივი ქართული სახელმწიფოები 

ქრისტიანული ეპოქა; მართლმადიდებლობა; 

ქართული ენა და დამწერლობა; უძველესი წარწერების 

თარიღები; 

ისტორიული ომები; 

ისტორიული თარიღები; ცნობილ მეფეთა მეფობის წლები; 

საქართველოში გავრცელებული რელიგიები; 

ისტორიული წყაროები და თხზულებები; 

სავაჭრო ურთიერთობები; 

„აბრეშუმის გზა“ და საქართველო 

საქართველო და „საბჭოთა კავშირის ეპოქა” 

საქართველოს უახლესი ისტორია; 

კავკასია და კავკასიელები: მეზობელი ქვეყნების ისტორიის, 

გეოგრაფიის, რელიგიის, კულტურისა და ხელოვნების 

საფუძვლები; 

საქართველოში მცხოვრები დიდი და მცირე ეთნიკური 

ჯგუფები, მათი დასახლებები და თავისებურებები; 

საქართველოს დღევანდელი სოციალური და პოლიტიკური 

მდგომარეობა და ქვეყანაში მიმდინარე ძირითადი 

რეფორმები (ზოგადი ინფორმაცია); 

ქვეყნის ადმინისტრაციული მოწყობა; 



უმაღლესი კვალიფიკაციის გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება 
 

გ)საქართველოს კულტურისა და ეთნოლოგიის საკითხები 

არქიტექტურის ისტორია. ხუროთმოძღვრული და 

კულტურის ძეგლები: ეკლესია-მონასტრები, ციხე- 

სიმაგრეები და კოშკები, სამოქალაქო ნაგებობები (მათი 

დასახელებები, აგების თარიღები და ავტორები, და მათთან 

დაკავშირებული ცნობილი ფაქტები, ძირითადი 

არქიტექტურული მახასიათებლები); 

სახვითი ხელოვნება (საბაზისო ცოდნა); 

მუსიკა (საბაზისო ცოდნა); 

კინო, თეატრი და ოპერა (საბაზისო ცოდნა); 

საეკლესიო, სამოქალაქო და ხალხური დღესასწაულები; 

ღონისძიებები და ფესტივალები; 

საქართველოს ტრადიციები, სულიერი კულტურა და 

ხალხური დღეობები; 

მატერიალური კულტურა და ხალხური რეწვა; 

სოციალური ურთიერთობები (მაგ.ქორწინების ინსტიტუტი); 

მეურნეობის ფორმები; 

ქართული სამზარეულო და ტრადიციული კერძები; 

მეღვინეობა; 

დ)ეკონომიკა: ეკონომიკის, ბიზნესისა და ტურიზმის საფუძვლები 

საქართველოს დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობა; 

ინვესტიციები; 

საქონლის იმპორტი და ექსპორტი; 

ტურიზმის მარკეტინგის საბაზისო ცოდნა; 

ტურიზმის ბიზნესის საფუძვლები; 

ქვეყნის ტურისტული ინფრასტრუქტურა; 

ბიზნესკომუნიკაცია; 

; 
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ა) ცოდნა და გაცნობიერება 
 

ე)საქართველოს გეოგრაფია, ბუნება და ლანდშაფტი 

გეოგრაფიულიმხარეებიდაორიენტირება 

საქართველოს საზღვრები;  ქვეყნის ყველა კუთხისა და რაიონული ცენტრების დასახელება და მდებარეობა; საქართველოს ადმინისტრაციული დაყოფის 

სისტემა; 

ძირითადი დასახლებული პუნქტების სიმაღლეები ზღვის დონიდან;  დისტანცია და გადაადგილების დრო საქართველოს ძირითად პუნქტებს შორის; 

ქედები და მთათა სისტემები;  გეოლოგიის საბაზისო ცოდნა; 

მწვერვალების სიმაღლეები, მდინარეების, ტბებისა და წყალსაცავების და სახელწოდებები;  კლიმატური ზონები (საბაზისო ცოდნა); ფლორა და ფაუნა 
(საბაზისო ცოდნა);  საქართველოს დაცული ტერიტორიები, ნაკრძალები და ეროვნული პარკები;  რეკრეაციული რესურსები; საქართველოს სასაზღვრო-გამშვები 

პუნქტების მდებარეობა; 

ვ)საქართველოს კანონმდებლობა და პროფესიული ეთიკა 

საქართველოს შრომითი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმები; პროფესიის მარეგულირებელი საქართველოს კანონმდებლობა და ძირითადი 

საერთშორისო ნორმატიული აქტები; ტურთან დაკავშირებული სასაზღვრო და საბაჟო წესები (საბაზისო ცოდნა);  

ზ)საქართველოში გადაადგილების საშუალებები და ტრანსპორტი /საბაზისო ცოდნა 

სარკინიგზო მიმოსვლა და მარშრუტები; საერთაშორისო და შიდა ფრენები; ავტობუსითა და სამარშრუტო ტაქსებით რეგულარული გადაადგილების 

მარშრუტები;  ტრანსპორტით მოძრაობის წესები და აკრძალვები;  საქართველოს აეროპორტების მუშაობის სქემა ზოგადად; 

თ)ტუროპერატორი კომპანიის სტრუქტურა 

საორგანიზაციო სტრუქტურა;  ტურისტული პროდუქტი;  მომსახურების მომწოდებლები;  დამკვეთები; 

ი)გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 

გარემოს დაცვა დაბინძურებისაგან;  ეკოლოგიურად სახიფათო ნარჩენები;  საქართველოს ბიომრავალფეროვნება ; საქართველოს დაცული ტერიტორიები. 
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ა) ცოდნა და გაცნობიერება 
 

 კ)უსაფრთხოება 

 საქართველოში არსებული საფრთხეები (ცხოველები, ქვეწარმავლები, სტიქია, კრიმინალური 

სიტუაცია, ტრანსპორტის მოძრაობა, ეპიდემია, ალერგიული მცენარეულობა ან საკვები); 

 პირველადი სამედიცინო დახმარების წესები; 

 ახლომდებარე სამედიცინო კლინიკების მდებარეობა. 

 საჭირო SOS ნომრები. 

 ლ) ცოდნა სპეციალობაში 

 ექსკურსიის მომზადებისა და ჩატარების მეთოდიკა; 

 ჩვენების მეთოდური ხერხები და მათი გამოყენება ექსკურსიაში 

 თხრობის მეთოდური ხერხები და მათი გამოყენება პრაქტიკაში 

 ახალი ექსკურსიის მომზადების პრინციპები; 
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ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
შეუძლია: 

საექსკურსიო ტექსტის მომზადება; ტურისტული მარშრუტისათვის, ასევე ტურისტული ჯგუფისათვის ძირითადი ან დამატებითი 

ინფორმაციის მოძიება; 

ექსკურსიის ჩატარება ტურის განხორციელება გეგმის შესაბამისად; 

ტრანსპორტის ორგანიზება (დროისა და სამუშაო გრაფიკის შეთანხმება); 

სასაზღვრო სამსახურთან კომუნიკაცია (თანამშრომლობა); 

რუკის გამოყენება; 

რუკის დახმარებით ქვეყნის გაცნობა; 

დაგეგმილ მარშრუტებზე ამომწურავი ინფორმაციის საინტერესოდ გადაცემა და შესაბამისი ახსნა-განმარტება; 

ღირშესანიშნაობებზე ინფორმაციის მუდმივი განახლება (მუშაობის საათები) 

კვების ორგანიზება (კვების ობიექტებთან დროისა და სტუმართა კვების თავისებურებების შეთანხმება); 

ღამისთევის (სასტუმროს) ორგანიზება (სტუმართა განთავსების გეგმის შესაბამისად განხორციელება); 

ტურისტთა მოთხოვნების გათვალისწინება პასუხისმგებლობის ფარგლებში; 

უსაფრთხოების წესებისა და ეთიკის ნორმების დაცვა; 

ტურის მსვლელობის ხარისხის კონტროლი; 

ტურის მიმდინარეობისას შესაბამისი დოკუმენტების გაფორმება; 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა მომსახურება; 

სამამულო და ადგილობრივი მომხმარებლის მომსახურება; 

მომხმარებელთა დროულად გაფრთხილება; 

მომსახურებისთვის მზადყოფნა; 
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გ) დასკვნის გაკეთების უნარი 
შეუძლია დამოუკიდებლად მოქმედება, მუშაობის საკუთარი სტილის შემუშავება, საკუთარი ფუნქციების, მოვალეობებისა და 
ვალდებულებების გაცნობიერება; შეუძლია: გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მომზადება; კითხვებზე ადეკვატური პასუხის 

გაცემა; აქვს სიტუაციის ანალიზისა და პრობლემის მოგვარების უნარი; წინდახედულება (შეცდომის პრევენცია და მოგვარება); რჩევის 

მიღებისა და საყვედურის გაცნობიერება; კოლეგების მითითებების და შენიშვნების მიღება, გათვალისწინება და სათანადო დასკვნის 

გამოტანა ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით. პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი: პრობლემების 

შეფასება ანალიზი და სათანადო დასკვნების გამოტანა, ექსტრემალურ, კონფლიქტურ, სტრესულ და სახიფათო სიტუაციებში 

თავდაჭერისა და ადეკვატური ქმედების უნარი; უნდა შეეძლოს ამა თუ იმ ქმედების დადებითი და უარყოფითი მხარეების 

განჭვრეტა, განსჯა, ინფორმაციის გაანალიზება და მისაღები გადაწყვეტილების შერჩევა; სტუმრებთან პრობლემის წარმოქმნის 

შემთხვევაში არგუმენტირებული ახსნა-განმარტება; გაუთვალისწინებელი პრობლემის წარმოქმნისას, სტუმრის პრეტენზიის 

შემთხვევაში, ადექვატური გადაწყვეტილების მიღება; მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით, სტუმრის საჩივრის შემთხვევაში, 

სტუმრის კეთილგანწყობის შენარჩუნება დაპრობლემის აღმოფხვრა; სხვადასხვა ასაკისა და ეროვნების სტუმრის სურვილების 

განსაზღვრა და მომსახურების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება. მომხმარებლისგან მიღებული ინფორმაციის იდენტიფიცირების 

და კატეგორიებად დაყოფის უნარი; ამოცანის გადასაწყვეტად გარკვეული მიდგომების შემუშავების და მიღებული შედეგების 

ანალიზის უნარი; უნდა გააჩნდეს საკუთარი სამუშაოს ორგანიზების და სწორედ დაგეგმვის უნარი; უნდა შეძლოს როგორც გუნდში, 

ასევე დამოუკიდებლად მუშაობა; უნდა შეეძლოს ხელმძღვანელთან ან კოლეგებთან ერთად დღის ან დროის უფრო ხანგრძლივ 

მონაკვეთში შესასრულებელი 

სამუშაოების დაგეგმვა; სამუშაოსათვის დამახასიათებელი ელემენტებისა და მომსახურების განსაზღვრული ვალდებულებების 

თანმიმდევრული შესრულება და სამუშაოების კოორდინაცია; საქმიანობის კოორდინირება მენეჯერთან. 
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დ) კომუნიკაციის უნარი 
აქვს კარგი საკომუნიკაციო და ინტერპერსონალური თვისებები; 

შეუძლია ქართულ და სხვა უცხოურ ენაზე გამართული ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, პროფესიული კომპეტენციის ფარგლებში 

საჭირო ინფორმაციის გაგება, გააზრება, მოძიება. 

შეუძლია სტუმრის თხოვნის ყურადღებით მოსმენა, მოსმენილის გაგება, გააზრება და საჭიროებების დაზუსტება; წარმოქმნილი 

პრობლემის შესახებ ინფორმაციის დეტალური და ამომწურავი მიწოდება. შეუძლია კომუნიკაცია და თანამშრომლობა სასაზღვრო 

სამსახურთან; დაგეგმილ მარშრუტებზე ამომწურავი ინფორმაციის საინტერესოდ გადაცემა და შესაბამისი ახსნა განმარტება; 
ტრანსპორტის ორგანიზება - დროისა და სამუშაო გრაფიკის შეთანხმება; კვების ორგანიზება - კვების ობიექტებთან დროისა და 
სტუმართა კვების თავისებურებების შეთანხმება; ღამისთევის/სასტუმროს ორგანიზება - სტუმართა განთავსების გეგმის შესაბამისად 

განხორციელება; შეზღუდულიშესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან კომუნიკაციის უნარი; ფლობს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებს; 

შეუძლია დარგის პროფესიული უზრუნველყოფის გამოყენება; შუძლია ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში, სპეციალურ ლიტერატურასა 
და კოლეგების გამოკითხვის გზით; მუდმივად და ეფექტურად იღებს ინფორმაციას სფეროში არსებული თანამედროვე 
მიმდინარეობების შესახებ ჟურნალებიდან, სახელმძღვანელოებიდან, წიგნებიდან და სპეციალური ინტერნეტ გვერდებიდან. ფლობს 

უცხოურ ენას მაღალ დონეზე, შეუძლია დიალოგის წარმართვა და ენის პრაქტიკული გამოყენება; აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მკაფიო 

და გამართული მეტყველება, სწორი არტიკულაცია; დეტალურად ახსნისა და განმარტების მიცემის უნარი; საინტერესოდ თხრობის 

უნარი. 



უმაღლესი კვალიფიკაციის გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

ე) სწავლის უნარი 

შეუძლია კურიკულუმით განსაზღვრული პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილის 

ათვისება და შესწავლა, ნასწავლი მასალის გადმოცემა, შეფასების მიღება. შეუძლია 
ლიტერატურის 

და წყაროების მოძიება, დამუშავება და ანალიზი, საკუთარი სწავლის დაგეგმვა, ინფორმაციის 

მუდმივი განახლება, თვითგანვითარება და ცოდნის გაღრმავება. 



უმაღლესი კვალიფიკაციის გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო  

პროგრამის სწავლის შედეგები 

ვ) ღირებულებები 

სრულყოფილად იცნობს ტურისტული ბიზნესის სფეროს, მომსახურების არსს და 
სტუმარმასპინძლობის ძირითად პრინციპებს, პროფესიული ეთიკის ძირითად 

პრინციპებს, გაცნობიერებული აქვს საკუთარი მოვალეობები, ფუნქციები და 
პასუხისმგებლობა. არის მომღიმარი, ზრდილობიანი, თავაზიანი და ყურადღებიანი; 

ახასიათებს ორგანიზებულობა, დისციპლინა, პუნქტუალობა და მოწესრიგებულობა, 
საკუთარი და სხვისი ფუნქციების და მოვალეობების გაცნობიერება, კონსტრუქციული 

თანამშრომლობა და კეთილგანწყობა კოლეგებთან და პერსონალთან, სხვისი 

დახმარება, საქმისადმი პატიოსანი დაეთიკური მიდგომა; გულისყურით ეკიდება 
სტუმრის თხოვნას; 

კრიტიკულ სიტუაციაში არ კარგავს მობილიზაციის უნარს და მაქსიმალურად 

ცდილობს მომხმარებლის დაკმაყოფილებას. აქვს დროის განსაზღვრის და მართვის 

უნარი; არის ტოლერანტული, აკურატული, მომთმენი და ემოციურად სტაბილური. 

ახასიათებს შემოქმედებითობა და ლიდერობის უნარი; აქვს საკუთარი ქვეყნის 

კანონებისა და ტრადიციების პატივისცემა; ეკოლოგიური ცნობიერება. იცავს 

უსაფრთხოების წესებსა და პირადი ჰიგიენის ნორმებს; მუდმივად ზრუნავს ტურის 

მსვლელობის ხარისხზე. 



მუსიკოს რეპეტიტორის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა V საფეხური 

 საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: მუსიკოს-რეპეტიტორი 

 პროფესიული განათლების საფეხური: V საფეხური 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

  პროფესიული პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში  ენიჭება მუსიკოს-რეპეტიტორის V საფეხურის  

პროფესიული კვალიფიკაცია  

 პროგრამის მოცულობა: 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 

გაანგარიშების წესის  შესაბამისად. ერთი კრედიტი არის 30 საათი; 

 პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის თეორიისა და პრაქტიკის კომპონენტის თანაფარდობა  
შესაბამისობაშია პროფესიულ სტანდარტთან. 

 მეხუთე  საფეხურის მუსიკოს-რეპეტიტორის პროფესიული პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტს. კრედიტების 40%  

ეთმობა მუსიკოს-რეპეტიტორის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სასწავლო კურსების შესწავლას,  60% კი -  

სასწავლო შემოქმედებით და პედაგოგიურ პრაქტიკას.  

 პროგრამის  მოცულობა 120 კრედიტი, 3600  საათი, საიდანაც: 

 1. სასწავლო საქმიანობის თეორიის კომპონენტი მოიცავს 48 კრედიტს,  1440 საათს, პროგრამის 40 %. 

 2. პრაქტიკის კომპონენტი 72 კრედიტს, 2160 საათს, პროგრამის 60 %: 

 პროგრამის ხანგრძლივობაა  81 კვირა. 

 პროგრამა ხორციელდება 5 ეტაპად. პირველი ოთხი ეტაპი მოიცავს 18-18  კვირას, საიდანაც 15 კვირა ეთმობა 
თეორიულ სწავლებასა და სასწავლო-შემოქმედებით/ინდივიდუალურ პრაქტიკის საათებს, ხოლო 3 კვირა დასკვნით 

გამოცდებს. მეხუთე ეტაპი მოიცავს  9  კვირას. აქედან  8 კვირა ეთმობა პედაგოგიურ პრაქტიკას, ხოლო 1 კვირა  
პრაქტიკის დაცვას. 

 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა და პროგრამის მიზანი: 

 

 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

 

 სრული ზოგადი განათლება  და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარების გამოცდაში მინიმალური 

კომპეტენციების ზღვრის გადალახვა, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით. 

 არაფორმალური განათლების აღიარება. 

 არაფორმალური პროფესიული განათლების სახელმწიფო აღიარება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით და მიზნად ისახავს არაფორმალური განათლების მქონე პირის ცოდნის, უნარებისა და 
ღირებულებების შემოწმებას. 

 

 პროგრამაზე მიღების დამატებითი მოთხოვნები: 

 შემოქმედებითი ტურის წარმატებით გავლა; 

 

 პროგრამის მიზანი: 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მისცეს პროფესიულ სტუდენტს  ისეთი ცოდნა, უნარები და 
ღირებულებები, რომლებიც დაეხმარება მას პროფესიონალ მუსიკოს-რეპეტიტორად ჩამოყალიბებაში. კერძოდ, 

პროგრამა ითვალისწინებს მუსიკალური ხელოვნების  თეორიული საფუძვლების, მუსიკალური ენის სტრუქტურის, 

პრინციპების, ჟანრების, სტილური მიმართულებების, ეროვნული მუსიკალური ტრადიციების, მხატვრული 

გაფორმების,  სასცენო ხელოვნების საფუძვლების, მუსიკის სწავლების  მეთოდიკის და გაკვეთილების  დაგეგმვის 

წარმართვის  ხელოვნების  შესწავლას.   

 



სწავლის   შედეგი: 

 

 ცოდნა და გამოცდილება : 

 აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და პრაქტიკული ცოდნა. აცნობიერებს 

პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს  აქვს მუსიკალური ხელოვნების თეორიული 

საფუძვლების, მუსიკალური ენის სტრუქტურისა და ფორმაქმნადობის პრინციპების ცოდნა; აქვს მუსიკალური 

კულტურის განვითარების, მუსიკალური ჟანრების, ძირითადი სტილური მიმართულებების, ეროვნული 

ტრადიციების თავისებურებების, ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების შემოქმედებითი ბიოგრაფიების 

ცოდნა; აქვს მხატვრული გაფორმებისა და სადადგმო ხელოვნების საფუძვლების, სოლო და ანსამბლური 

მუსიცირების პრაქტიკული ცოდნა; აქვს მუსიკის სწავლების მეთოდური საკითხების ცოდნა. 

 

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი : 

 შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების 

შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. შეუძლია საკრავის ფლობა იმ ფარგლებში, რომელიც საშუალებას მისცემს 

პროფესიულ დონეზე შეასრულოს მარტივი მუსიკალური ნაწარმოები. ფლობს ანსამბლური მუსიცირების ფორმებს; 

შეუძლია სოლფეჯირება, მუსიკალური კარნახის ჩაწერა, მელოდიის ჰარმონიზაცია, მუსიკალური ტექსტის 

ანალიზი; პრაქტიკულად იყენებს პროფესიული მოღვაწეობის სფეროს შესაბამის სპეციალურ მუსიკალურ 

ლიტერატურას; პრაქტიკულ საქმიანობაში იყენებს პროფესიულ ტერმინოლოგიას; მუსიკის საფუძვლების სწავლების 
პრაქტიკული ჩვევები; აქვს სასწავლო-შემოქმედებითი პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის, გაკვეთილის 

დაგეგმვის და წარმართვის უნარი. 

   



სწავლის   შედეგი: 

 კომუნიკაციის უნარი  

 შეუძლია იდეებისა და ინფორმაციის სტრუქტურირებულად და თან-მიმდევრულად გადაცემა სპციალისტებისა და 
არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით. იყენებს თანამედროვე 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიებს. შეუძლია უცხოურ ენაზე პროფესიასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა. პროდუქტიულად თანამშრომლობს კოლეგებთან, პატივისცემით 

ეპყრობა განსხვავებულ აზრს; შეუძლია პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული (მუსიკალურ-დიდაქტიკური 

მასალები, რეპერტუარი, ლიტერატურა) ინფორმაციის მოძიება სხვადასხვა წყაროებიდან, თანამედროვე საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით; ფლობს ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებს, წერითი და ზეპირი 

მეტყველების სპეციფიკას, აქვს უნარი ააგოს საკუთარი  მეტყველება კომუნიკაციური და ეთიკური ნორმების 

შესაბამისად; ფლობს უცხო ენას პროფესიული ამოცანების რეალიზაციისათვის. აქვს კოლექტივში და მოსწავლეთა 
სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან მუშაობის უნარი; მზად არის ღია კონტაქტებისათვის მოსწავლეების მშობლებთან;  

  

 სწავლის უნარი  

 შეუძლია კარგად განსაზღვრული პრობლემების ამოცნობა, მათი გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემებიას 

იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება  

 აქვს სპეციფიური სამუსიკო შემოქმედებითი მონაცემები, რომელიც საშემსრულებლო და პედაგოგიურ სფეროში ახალი 

ცოდნის მიღების საშუალებას აძლევს; აქვს თვითგანათლების, კვალიფიკაციის ამაღლების უნარი; შეუძლია პროფესიული 

წინსვლის მიზნით სწავლის სამომავლო მიმართულებების დამოუკიდებლად განსაზღვრა და დაგეგმვა; აქვს საკუთარი 

სწავლის სხვადასხვა მიმართულებებით ორგანიზაციის უნარი;  

 ღირებულებები   

 აფასებს თავისი და სხვების დამოკიდებულებას პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი 

ღირებულებებისადმი და უზიარებს სხვებს.  აქვს შემოქმედებითი და მხატვრული ღირებულებანი და ზრუნავს მათ 

განვითარებაზე; გაცნობიერებული აქვს თავისი საქმიანობის მნიშვნელობა; ნებისმიერ სიტუაციაში იცავს მოსწავლეებთან 

და კოლეგებთან ურთიერთობის ეთიკურ ნორმებს; აფასებს საკუთარ და კოლეგების დამოკიდებულებას პროფესიული 

საქმიანობისადმი;  

 

  



სწავლის შედეგები 

 

 ცოდნა და გაცნობიერება 

 იცის: ჟურნალისტიკის ძირითადი პრინციპები,  ჟურნალისტურიეთიკა, ინფორმაციის  მოპოვებისა  და გადამუშავების, 

ინტერვიუს  დიქტოფონზე  ჩაწერისა  და  გაშიფვრის  წესები. მედიის  დანიშნულება  და  ჟურნალისტიკის  ჟანრები;  

 ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია  რედაქტორის  დავალებით  მოიპოვოს  ინფორმაცია;  მოამზადოს „ახალიამბის“ მოკლეტექსტი; ჩაწეროს  ინტერვიუ  

დიქტოფონზე;   გაშიფროს  და  გამოიყენოს. შეუძლია  გამოითხოვოს  და  გამოიყენოს  საჯარო  ინფორმაცია  დაამუშაოს  ის  და  
შეადგინოს  მოკლერელიზი.  

 დასკვნის  გაკეთების  უნარი 

 შეუძლია  რედაქტორის  დავალების  შესასრულებლად  მოვლენის  ადგილზე  განსაზღვროს  ინფორმაციის  აქტუალობა, თავად  

მიიღოს  ამა  თუ  იმ  საკითხზე  კომპეტენტურ  პირთან  (მოვლენისმონაწილე, თვითმხილველი, ექსპერტი, ოფიციალურიპირი), 

კონტაქტის  დამყარების,   მისგან  ინფორმაციის  მოპოვების  და  ინტერვიუს  დიქტოფონზე  ჩაწერის  გადაწყვეტილება.  

 კომუნიკაციის უნარი 

 პროფესიულ  საქმიანობაში  იყენებს  ინტერნეტს, სოციალურ  ქსელს, ელექტრონულ  ფოსტას  და  ტელეფონს (მათ შორის 

ელემენტარულ უცხოურ ენაზე), მოიპოვებს  ინფორმაციას  ამა  თუ  იმ  საჯარო  ორგანიზაციის  და  კერძო  სტრუქტურის  

ვებგვერდიდან; შექმნის  და  მუდმივად  განაახლებს  კონტაქტების  ბაზას.  

 სწავლის   უნარი 

 აქვს  პედაგოგის  მითითებული  სახელმძღვანელოების  და  აუცილებელი  ლიტერატურის  მოძიების  და  სასწავლო  

პროცესშიგ  ამოყენების  უნარი.  

 ღირებულებები 

 ინფორმაციას  იყენებს  საავტორო  უფლებების  და  კანონით  გათვალისწინებული  სხვა  მოთხოვნების  დაცვით; იცი  

სჟურნალისტური  ეთიკის  დანიშნულება, მნიშვნელობა  დაპროფესიულს  აქმიანობაში  იცავს  მას. 

 



ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) II საფეხური 

 

 

 

 საგანმანათლებლო  პროგრამის  სახელწოდება: 

 ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) 

 პროფესიული  განათლების  საფეხური: 

 I I  საფეხური. 

 

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: 

 ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) პროფესიული პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში 

პროფესიულ სტუდენტს ენიჭება ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) –II საფეხურის კვალიფიკაცია. 

 პროგრამის  მოცულობა: 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისკრედიტებით 

გაანგარიშების წესის  შესაბამისად. ერთი კრედიტი არის 30 საათი; 

 პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის თეორიისა  და  პრაქტიკის კომპონენტის თანაფარდობა  
შესაბამისობაშია პროფესიულ სტანდარტთან. 

  

 მეორე საფეხურის ინტერნეტტექნოლოგის პროფესიული პროგრამა მოიცავს 25კრედიტს. კრედიტების 60%  ეთმობა 
სასწავლო დასაწარმოო პრაქტიკას. კურსდამთავრებულს ენიჭება ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) მეორე 
საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია   და  გაიცემა პროფესიული დიპლომი. 

  

 



პროგრამის მოცულობა: 
 

 პროგრამის მოცულობა 25 კრედიტი, 750 საათი, საიდანაც: 

 1. სასწავლო საქმიანობის  თეორიის კომპონენტი მოიცავს 10 კრედიტს და 300 საათს, პროგრამის 40  %. 

 2. პრაქტიკის კომპონენტი 15 კრედიტს 450 საათს პროგრამის 60 %: 

  

  

 პროგრამის ხანგრძლივობაა 25კვირა. 

 პროგრამა ხორციელდება 2 ეტაპად. პირველი ეტაპი მოიცავს 18 კვირას, საიდანაც 15 კვირა ეთმობა თეორიულ და 
სასწავლო პრაქტიკის საათებს, ხოლო 3 კვირა დასკვნით გამოცდებს. მეორე ეტაპი მოიცავს  7  კვირას. აქედან  5 

კვირა ეთმობა საწარმოო პრაქტიკას, ხოლო 2 კვირა  პრაქტიკის დაცვას 

 

 



პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა და მიზნები 

 

 საბაზო განათლება 

 პროგრამაზე მიღების დამატებითი მოთხოვნები: 

 ა) გასაუბრება უცხოურ ენაში 

 პროგრამის  მიზანი: 

 ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ვებ დიზაინის 

სფეროში სამუშაოდ საჭირო ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების გამომუშავება. იგი ორიენტირებულია ვებ 

დაპროგრამების პროფესიული განათლების მიღებაზე, ბიზნესში ვებ დიზაინის გამოყენებაზე და კვალიფიციური 

სპეციალისტის მომზადებაზე. პროგრამის მიზანია პროფესიულ სტუდენტს მისცეს თანამედროვე მოთხოვნების 
შესაბამისი პროფესიული განათლების მიღება,  ვებ დაპროგრამების საფუძველების  კონცეფციების გაცნობა,  
დამხმარე (უტილიტარულ) პროგრამებთან ( გრაფიკული პროგრამები) მუშაობის პრაქტიკულად დაუფლება, ვებ 

დაპროგრამების თანამედროვე ტექნოლოგიების საფუძვლების ათვისება (ვებ გვერდის მარკირება (xhtml) და 
სტილების გამოყენება (css). 

 

 



პროგრამის  სწავლის  შედეგი: 

 

 ცოდნა  და გ აცნობიერება 

 იცის: კომპიუტერის მოხმარება და ფაილების მართვა; საოფისე სისტემებში (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) 

 მუშაობა; ინტერნეტ სერვისების გამოყენება. 

 ვებ-საიტების პროექტირების ეტაპები, ვებ-გვერდების ლოგიკური სტრუქტურის ჩამოყალიბება (მარტივი და 

 კომფორტული ნავიგაცია, სწორი იერარქია); 

 რასტრული და ვექტორული გრაფიკული რედაქტორების მუშაობის პრინციპები: ობიექტების შექმნა და 

 დამუშავება, ტექსტთან მუშაობა და მისი სტილიზაციის მეთოდები; 

 ვებ სტანდარტების შეზღუდვების გათვალისწინება (რათა არ შეიქმნას დიზაინი, რომლის რეალიზება 

 პროგრამირების სტანდარტული საშუალებებით შეუძლებელი იქნება); 

  ვებ გვერდების მარკირება (xhtml): ტექსტის, გრაფიკული ობიექტების, ცხრილების, ფორმების, 

 ჰიპერბმულების გამოყენება/რედაქტირება; 

 ვებ გვერდების სტილებით CSS (Cascading Style Sheets) გაფორმება; 

 ცოდნის  პრაქტიკაში  გამოყენების უნარი 

 შეუძლია: 

 ვებ-რესურსების  სტრუქტურის პროექტირებას, დიზაინის იდეის და კონცეფციის ჩამოყალიბებას; პროექტის 
დაგეგმარებასა და მის ეტაპობრივ განხორციელებას; დიზაინისთვის საჭირო დეტალების: ლოგო, კოლაჟი 

,ილუსტრაციები, ტექსტური  ფენების შექმნას;  ვებ გვერდის ესკიზების შექმნასა და უკვე არსებული მაკეტების 

(შაბლონების) გადაკეთებას  გრაფიკული  რედაქტორების  გამოყენებით; ვებ გვერდის მარკირებას (xhtml) 

დასტილების  გამოყენებით (css)  მის სრულყოფას. 

 



პროგრამის  სწავლის  შედეგი: 

 

 დასკვნის გაკეთების უნარი 

 ვებ დიზაინერის, ვებ პროგრამისტის, კერძო დამკვეთისა თუ უშუალო ხელმძღვანელისაგან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე შეუძლია შესასრულებელი სამუშაოს გააზრება და კვალიფიცირებულად 

შესრულება.საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციის მოძიება შეუძლია ინტერნეტის ან სხვა 
საშუალებებისგამოყენებით. 

 კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია კლიენტთან პროფესიულ თემებზე საუბარი და მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე კლიენტის 

 მოთხოვნების წერილობით აღწერა და საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოს შესასრულებლად ვებდიზაინერის ან 

პროგრამისტისათვის გადამისამართება. პროფესიასთან დაკავშირებული ტექნიკური აღწერილობის გაცნობა და 
საჭიროების შემთხვევაში პროფესიულთემებზე მარტივი კომუნიკაცია ინგლისურ ენაზე.აქვს ჯგუფში მუშაობის, 

კონკრეტულ გარემოსა და სიტუაციასთან ადაპტირების უნარი. 

 სწავლის უნარი 

 ინფორმაციის წყაროს მითითების შემთხვევაში შეუძლია პროფესიასთან დაკავშირებული ახალი მეთოდების 

შესწავლა. ასევე გააჩნია პასუხისმგებლობა პროფესიული და კარიერული ზრდის თვალსაზრსით სწავლის შემდგომ 

გაგრძელებაზე. 

 ღირებულებები 

 კლიენტთან ურთიერთობისას იცავს პროფესიული ქცევის ნორმებს და ითვალისწინებს კლიენტის სურვილებს. 

პასუხისმგებელია  მასზე დაკისრებული სამუშაოს დროულად და ხარისხიანად  შესრულებაზე. 

 



ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)   

III  საფეხური 

 

 საგანმანათლებლო  პროგრამის  სახელწოდება: 

 ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) 

 პროფესიული  განათლების  საფეხური: 

 III  საფეხური. 

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია: 

 ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) პროფესიული პროგრამის წარმატებით  დასრულების  შემთხვევაში ენიჭება 
ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) – III  საფეხურის  კვალიფიკაცია 

 პროგრამისმოცულობა: 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით 

გაანგარიშების  წესის შესაბამისად. ერთი კრედიტი არის 30 საათი; 

 პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის თეორიისადა პრაქტიკის კომპონენტის თანაფარდობა  შესაბამისობაშია 
პროფესიულ სტანდარტთან. 

 მესამე  საფეხურის  ინტერნეტტექნოლოგის პროფესიული პროგრამა მოიცავს 20 კრედიტს. კრედიტების 60%  ეთმობა 
სასწავლო  დასაწარმოო  პრაქტიკას.  კურსდამთავრებულს ენიჭება ინტერნეტტექნოლოგის  (ვებსპეციალისტი)  მეორე 
საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია  და  გაიცემა პროფესიული  დიპლომი. 

  პროგრამის მოცულობა 20კრედიტი, 600 საათი, საიდანაც: 

 1. სასწავლო  საქმიანობისთეორიის  კომპონენტი მოიცავს 8 კრედიტს და 240 საათს, პროგრამის 40%. 

 2. პრაქტიკის კომპონენტი 12 კრედიტს 360 საათს პროგრამის 60%: 

 პროგრამის ხანგრძლივობაა 25 კვირა. 

 პროგრამა  ხორციელდება  2 ეტაპად.  პირველი ეტაპი მოიცავს 18 კვირას, საიდანაც 15 კვირა ეთმობა თეორიულ და 
სასწავლო პრაქტიკის საათებს,  ხოლო 3 კვირა დასკვნით გამოცდებს.  მეორე ეტაპი მოიცავს  7  კვირას. აქედან  5 კვირა 
ეთმობა  საწარმოო  პრაქტიკას,  ხოლო 2 კვირა  პრაქტიკის დაცვას 

 

 



პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა  და მიზნები 

 

 ინტერნეტტექნოლოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის II საფეხურის განათლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

 არაფორმალური განათლების აღიარება. 

 არაფორმალური პროფესიული განათლების სახელმწიფო აღიარება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი  წესით  და  მიზნად  ისახავს  არაფორმალური  განათლების  მქონე  პირის  ცოდნის, უნარებისა და 
ღირებულებების  შემოწმებას. 

 გასაუბრება ინგლისურ ენაში. 

 ინტერნეტტექნოლოგის  (ვებსპეციალისტის) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია: 
ინტერნეტტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების გამომუშავება. იგი 

ორიენტირებულია  ამ ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარების გამომუშავებაზე.  

 პროგრამის უმთავრესიმიზნებია: ვებდაპროგრამების საფუძველების, პრინციპების, ძირითადი მიმართულებებისა 
და კონცეფციების გაცნობა; დამხმარე (უტილიტურ) პროგრამებთან მუშაობის პრაქტიკული შესწავლა; ვებდიზაინის 

ძირითადი  დისციპლინების გაცნობა. 

 პროფესიული  პროგრამა საშუალებას მისცემს პროფესიულ სტუდენტს შეისწავლოს ვებდაპროგრამების 

თანამედროვე ტექნოლოგიების საფუძვლები, რათა მან შეძლოს   ვებსტანდარტებით გათვალისწინებული, 

დინამიური, საშუალო დონის ვებგვერდების შექმნა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით; საიტის მარტივი 

მართვის სისტემის დამოუკიდებლად შექმნა, ხშირად გამოყენებადი ფუნქციონალური ნაწილის გათვალისწინებით 

(საიტზეარსებული - ზოგადი ინფორმაციის, სიახლეების, გალერეის, ტექსტუ-რი/ფოტომასალის, ასევე მიმაგრებული 

ფაილების მართვას/ჩასმას. 

 



პროგრამის  სწავლის  შედეგი: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

იცის: 

ვებ გვერდის შემცველობის ნაწილის თანამედროვე ლოგიკური სტრუქტურითა და სათანადო ატრიბუტების 

გამოყენებით ფორმატირება (რაც საძიებო სისტემებისთვის მეტ ფუნქციონალურ დატვირთვას იძენს და 

ადვილად მოძებნადი ხდება ვებ-გვერდი); 

ვებ გვერდების განლაგების მართვა CSS (Cascading Style Sheets) მეშვეობით.  სათანადო მეთოდის გამოყენება, 

რომელიც  შემდგომში ვებ გვერდზე განსახორციელებელი სტილური გაფორმების ცვლილებებისათვის 

მარტივად უზრუნველყოფს ყველა დოკუმენტში შესატან ცვლილებებს; 

W3C  ვალიდაცია (სტანდარტების შესატყვისობაზე ტესტირება); 

მარტივი  მულტიმედიური ობიექტების შექმნა და ვებ გვერდზე იმპორტირება; 

JavaScript (პროგრამული ბიბლიოთეკების) ფუნქციების გამოყენება; 

 PHP სერვერის მხარის პროგრამირების ენა ძირითადი ფუნქციონალური ნაწილით; 

 მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემებთან მუშაობა (Microsoft Access) 

 MySql მონაცემთა ბაზის ლოგიკური დაგეგმარება და PHP პროგრამული ენის მეშვეობით საიტის 

ინფორმაციული ნაწილის გამართვა; 

ვებსაიტის  სერვერზე  განთავსებასთან  დაკავშირებული  საკითხები („ჰოსტინგ“-ის მომსახურება). 
 



პროგრამის  სწავლის  შედეგი: 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

შეუძლია: 

ვებსტანდარტებით გათვალისწინებულ, დინამიურ, საშუალო დონის ვებგვერდების შექმნას თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით; საიტის მარტივი მართვის სისტემის დამოუკიდებლად შექმნას, ხშირად გამოყენებადი 

ფუნქციონალური ნაწილის გათვალისწინებით (საიტზეარსებული - ზოგადიინფორმაციის, სიახლეების, გალერეის, 

ტექსტური/ფოტომასალის, ასევე მიმაგრებული ფაილების მართვას: ჩასმას, განახლებასწაშლას); სხვადასხვა 

გამარტივებული მენიუს, გრაფიკული მასალის „სლაიდანიმაცია“, ვიდეომასალის ჩვენებასა და სხვა საშუალო 

სირთულის JavaScript ტექნოლოგიების გამოყენებას; მულტიმედიური ინფორმაციის (აუდიო, ვიდეო, "ფლეშ" 

ანიმაცია) გამოყენებას ვებგვერდების შექმნის პროცესში; პროექტის დაგეგმარებასა და მის ეტაპობრივ 

განხორციელებას; შექმნილი ვებსაიტის ლოკალურად ტესტირებასა და შერჩეულ სერვერზე განთავსებას. 

დასკვნის გაკეთების უნარი 

დამკვეთი საგანმიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შეუძლია ვებსაიტის სტრუქტურიზაცია, შესასრულებელი 

სამუშაო სგააზრება, პრიორიტეტების განსაზღვრა და დაკვეთის კვალიფიცირებულად შესრულება. 

საჭიროების შემთხვევაში  დამატებითი  ინფორმაციის  მოძიება  შეუძლია  ინტერნეტის  ან სხვა  საშუალებების 

გამოყენებით. 

 



პროგრამის  სწავლის  შედეგი: 

 

 კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია პროფესიულ თემებზე საუბარი დამკვეთთან,  მისგან ინფორმაციის მიღება, კონკრეტულ შემთხვევებში 

 მისთვის რჩევის სახით  საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.საჭიროების შემთხვევაში, როცა მიზანშეწონილია  
პრობლემის გადამისამართება სხვა სპეციალისტისთვის, შეუძლია დამკვეთის  მოთხოვნის აღწერა და წერილობით 

გადმოცემა. 

 შესრულებული  დაკვეთის  პირველადი  განხილვის  მიზნით, პრეზენტაციებისმომზადებადასაკუთარინამუშევრის 

 წარდგენაკლიენტის, კოლეგებისათუხელმძღვანელობისათვის. შეუძლია პროფესიასთან  დაკავშირებული  

ტექნიკური აღწერილობის  გაცნობა  და  კომუნიკაცია  ინგლისურ  ენაზე. აქვს ჯგუფში მუშაობის, კონკრეტულ 

გარემოსა და სიტუაციასთან  ადაპტირების  უნარი. 

 სწავლის უნარი 

 ინფორმაციული  ტექნოლოგიების  მუდმივი  განვითარების  პირობებში, დამოუკიდებლად  შეუძლია  
პროფესიასთან დაკავშირებულია  ხალი  ინფორმაციის  მოძიება, გარჩევა  და  შესწავლა. ასევე  გააჩნია 
პასუხისმგებლობა  პროფესიული  და  კარიერული  ზრდის  თვალსაზრსით  სწავლის  შემდგომ გაგრძელებაზე. 

 ღირებულებები 

 გაცნობიერებული  აქვს  პროფესიული  საქმიანობის  იურიდიული  და  ეთიკური  ასპექტები. კლიენტთან 

 ურთიერთობისას  იცავს  პროფესიული  ქცევის  ნორმებს  დ  აითვალისწინებს  კლიენტის  სურვილებს. 

პასუხისმგებელია  მასზე  დაკისრებული  სამუშაოს  დროულად  და  ხარისხიანად  შესრულებაზე. 

 



ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)  IV საფეხური 

 საგანმანათლებლო  პროგრამის  სახელწოდება: 

 ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)  

 პროფესიული  განათლების  საფეხური: 

 IV საფეხური. 

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: 

 ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) პროფესიული  პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ენიჭება 
ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) – IV საფეხურის კვალიფიკაცია 

 პროგრამის  მოცულობა: 

 პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია პროფესიული საგანმანათლებლ ოპროგრამების კრედიტებით 

გაანგარიშების წესის შესაბამისად. ერთი კრედიტი არის 30 საათი; 

 პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის თეორიისადა პრაქტიკის კომპონენტის თანაფარდობა  შესაბამისობაშია 
პროფესიულ სტანდარტთან.  

 მეოთხე საფეხურის ინტერნეტტექნოლოგის პროფესიული პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს. კრედიტების 60%  ეთმობა 
სასწავლო დასაწარმოო პრაქტიკას. კურსდამთავრებულს ენიჭება ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) მეოთხე საფეხურის  

პროფესიული კვალიფიკაცია დ აგაიცემა პროფესიული დიპლომი. 

 პროგრამის  მოცულობა 60 კრედიტი,  1800  საათი, საიდანაც: 

 1. სასწავლო საქმიანობისთეორიის კომპონენტი მოიცავს 24 კრედიტს და 720 საათს, პროგრამის 40 %. 

 2. პრაქტიკის კომპონენტი 36 კრედიტს 1080 საათს პროგრამის 60%: 

 პროგრამის ხანგრძლივობაა 49 კვირა. 

 პროგრამა ხორციელდება 3 ეტაპად. პირველი ორი ეტაპი მოიცავს 18-18  კვირას, საიდანაც 15 კვირა ეთმობა თეორიულ და 
სასწავლო პრაქტიკის საათებს, ხოლო 3 კვირა დასკვნით გამოცდებს. მესამე ეტაპი მოიცავს  13  კვირას.  აქედან  11 კვირა  
ეთმობა საწარმოო პრაქტიკას,  ხოლო 2 კვირა  პრაქტიკის დაცვას 

 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა და მიზნები: 

 ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) მესამე საფეხურის დიპლომი. 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარების გამოცდაში მინიმალური კომპეტენციების ზღვრის 

გადალახვა,რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით. 

 არაფორმალური განათლების აღიარება. 

 არაფორმალური პროფესიულ იგანათლების სახელმწიფო აღიარება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი  წესით  და  მიზნადი  სახავს  არაფორმალური  განათლების  მქონე  პირის  ცოდნის, უნარებისა და  
ღირებულებების შემოწმებას. 

 პროგრამაზე მიღების დამატებითი მოთხოვნები: 

 ა) გასაუბრება უცხოურ ენაში.  

 პროგრამის  მიზანი: 

 ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ვებდიზაინის 

სფეროში  პროფესიული  ცოდნის, უნარებისა  დ  აღირებულებების  განვითარება. გამომუშავება. იგი 

ორიენტირებულია  ვებდაპროგრამების  პროფესიული  განათლების  მიღებაზე  და  ამ  ცოდნის  პრაქტიკულად 

გამოყენების უნარების გამომუშავებაზე. პროგრამის მთავარი მიზნია თანამედროვე მოთხოვნების  შესაბამისი  

პროფესიული  განათლების  მიღება; ვებდაპროგრამების  პრინციპების, ძირითადი  მიმართულებებისა და 
კონცეფციების  გაცნობა;  პრაქტიკული  საქმიანობისათვის  აუცილებელ  უნარ-ჩვევათა  ჩამოყალიბება-განვითარება; 
პროგრამის  მიზანია  პროფესიულ სტუდენტს გამოუმუშავოს  დასმული ამოცანის ანალიზის და მისი პრაქტიკული 

გადაწყვეტის  უნარ-ჩვევები.  

 



პროგრამის  სწავლის  შედეგი: 

 

 ცოდნა და გაცნობიერება 

 იცის: 

 JavaScript  ფუნქციების  შექმნა და jQuery  პროგრამული  ბიბლიოთეკების  ტექნოლოგიების  გამოყენება. 

 PHP   სერვერის  მხარის  პროგრამირების  ენა  ფუნქციონალური  ნაწილით; 

 MySql  მონაცემთა  ბაზის  ლოგიკური  დაგეგმარება  და  PHP პროგრამული ენის  მეშვეობით  საიტის 

 ინფორმაციული  გამართვა; 

  Ajax და XML ტექნოლოგიის  გამოყენების  ზოგადი  პრინციპები; 

  ექნება  ცოდნა გამოიყენოს  პოპულარული CMS (საიტის  შემცველობის  მართვის  სისტემა) და  კლიენტის 

 მოთხოვნისამებრ  შეიმუშაოს  და  მოარგოს  მას  სასურველი  დიზაინის  მაკეტი; 

 ცოდნის  პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია: 

 სხვადასხვა  დამატებითი  ეფექტების  შექმნა  საიტზე JavaScript და jQuery  ტექნოლოგიების  დახმარებით  

 ( სლაიდშოუ, სხვადასხვა სახის მთვლელი სანკალკულაციის გაკეთება); დინამიურად განახლებადი ვებგვერდის 

შექმნა, გვერდის URL-ისშეცვლის გარეშე;  სხვადასხვა  სახის  ინფორმაციის  წამოღება  საიტებიდან (ამინდის 

პროგნოზი, ვალუტის კურსი,სიაახლეები); საიტზე სიახლეების ბლოგის (RSS)  შექმნა 

 



პროგრამის  სწავლის  შედეგი: 

 დასკვნის  გაკეთების უნარი 

 კლიენტს  საგანმიღბული  ინფორმაციის  საფუძველზე  შეუძლია  შესასრულებელი  სამუშაოს  შეფასება  და 

 გადაწყვეტილების ოპერატიულად  მიღება. ვებსტრუქტურის დაგეგმვა კლიენტთან ან დიზაინერთან ერთად და 
დინამიური საიტის დამოუკიდებლად შექმნა. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციის მოძიება 
შეუძლია ინტერნეტის  ან  სხვა  საშუალებების  გამოყენებით. 

 კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია  ცალკეულ სიტუაციებში ზეპირი და წერილობითი 

 კომუნიკაცია ინტერნეტსერვისებსა  და  ტექნოლოგიებთან  დაკავშირებულ  საკითხებზე, დამოუკიდებლად ახალი 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისათვისება, ვებტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

დამუშავება უცხოურ ენაზე. 

 სწავლის უნარი 

 შეუძლია ვებტექნოლოგიებთან  დაკავშირებულ  საკითხებზე  ინფორმაციის  მოძიება, დამუშავება და 
ანალიზი.ინტერნეტტექნოლოგიების მუდმივი განახლების ფონზე გააჩნია ახალი ტექნოლოგიებისა და სისტემების 

შესწავლის უნარი. 

 ღირებულებები 

 კონკრეტულ  სიტუაციებში  მოქმედებს  ინტერნეტ (ვებ) საქმიანობისათან  დაკავშირებული  ეთიკური  და 

 საკანონმდებლო  ნორმების  შესაბამისად, პასუხისმგებლობით ეკიდება პროფესიული გარემოს დაცვის საკითხებს, 

გააჩნია  საკუთარი  შრომის  ორგანიზებისა  და  პასუხისმგებლობის  უნარი. 

 



ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) V საფეხური 

 

 საგანმანათლებლო  პროგრამის  სახელწოდება: 

 ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი)  

 პროფესიული  განათლების  საფეხური: 

 V  საფეხური. 

  

 მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: 

 ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის)  პროფესიული  პროგრამის  წარმატებით  დასრულების  შემთხვევაში  

ენიჭება  ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) –V საფეხურის  კვალიფიკაცია 

  

 პროგრამის  მოცულობა: 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა აგებულია პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამების  

კრედიტებით  გაანგარიშების  წესის შესაბამისად. ერთი კრედიტი არის 30 საათი; 

 პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის თეორიისა  და პრაქტიკის კომპონენტის თანაფარდობა  
შესაბამისობაშია პროფესიულ სტანდარტთან. 

 მეხუთე საფეხურის ინტერნეტტექნოლოგის პროფესიული პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს. კრედიტების 60%  

ეთმობა სასწავლო დასაწარმოო პრაქტიკას. კურსდამთავრებულს ენიჭება ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) 

მეხუთე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია დაგაიცემა პროფესიული დიპლომი. 

  



ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) V საფეხური 

 

 პროგრამის მოცულობა  60 კრედიტი,  1800 საათი, საიდანაც: 

 1. სასწავლო საქმიანობის  თეორიის კომპონენტი მოიცავს 24 კრედიტს და 720 საათს, პროგრამის 40 %. 

 2. პრაქტიკის კომპონენტი 36 კრედიტს1080  საათს პროგრამის 60%: 

    

 პროგრამის ხანგრძლივობაა 50 კვირა. 

 პროგრამა ხორციელდება 3 ეტაპად. პირველი ორი ეტაპი მოიცავს 18-18  კვირას, საიდანაც 15 კვირა ეთმობა 
თეორიულ და სასწავლო პრაქტიკის საათებს, ხოლო 3 კვირა  დასკვნით   გამოცდებს. მესამე ეტაპი მოიცავს  14  

კვირას. აქედან  12 კვირა ეთმობა საწარმოო პრაქტიკას, ხოლო 2 კვირა  პრაქტიკის დაცვას 

 



პროგრამაზე  დაშვების  წინაპირობა და მიზნები: 

 

 ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტი) მეოთხე საფეხურის დიპლომი 

 არაფორმალური განათლების აღიარება. 

 არაფორმალური პროფესიული განათლების სახელმწიფო აღიარება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი  წესით  და  მიზნად ისახავს  არაფორმალური  განათლების  მქონე  პირის  ცოდნის, უნარებისა და 
ღირებულებების შემოწმებას. 

 პროგრამაზე  მიღების დამატებითი მოთხოვნები: 

 ა) გასაუბრება უცხოურ ენაში. 

  

 პროგრამისმიზანი: 

 საგანმანათლებლო  პროგრამის მიზანია ვებდიზაინის  სფეროში პროფესიული ცოდნის, უნარებისა და 
ღირებულებების  განვითარება. იგი ორიენტირებულია ვებდაპროგრამების  პროფესიული განათლების მიღებაზე და 
ამ  ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარების გამომუშავებაზე.  

 პროგრამის უმთავრესიმიზნებია: 

 ვებდაპროგრამების პრინციპების და ძირითადი კონცეფციების  გაცნობა; 

 დამხმარე  (უტილიტარულ)  პროგრამებთან  მუშაობის  პრაქტიკული  ცოდნის  დაუფლება; 

 პრაქტიკული  საქმიანობისათვის  აუცილებელ  უნარ-ჩვევათა  ჩამოყალიბება-განვითარება; 

 მისცეს  პროფესიულ  სტუდენტს  მრავალმხრივი  ცოდნა  ვებდიზაინის  სფეროში. გამოუმუშავოს დასმული 

ამოცანის  ანალიზის  და  მისი  პრაქტიკული  გადაწყვეტი  სუნარ-ჩვევები.  

 



პროგრამის  სწავლის  შედეგი: 

 

 ცოდნა და გაცნობიერება 

 იცის: 

 ობიექტზე  ორიენტირებული   PHP   პროგრამირების ენა ფუნქციონალური ნაწილით; 

 SQLite  მონაცემთა ბაზის ლოგიკური დაგეგმარება; 

 Ajax და XML ტექნოლოგიის  გამოყენების  პრინციპები; 

 jQuery პროგრამული  ბიბლიოთეკების  გამოყენება. 

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 შეუძლია: 

 ინტერნეტტექნოლგიებზე  დაფუძვნებული ნებისმიერი  სირთულის  დინამიური  საიტის  (მართვის სისტემის) 

 შექმნა. გარდა  ვებსაიტისა, ობიექტზე  ორიენტირებული  PHP პროგრამირების  ენის  საშუალებით  შეძლებს 

 სხვადასხვა  ტიპის  მართვის სისტემების  აწყობას  და  გამართვას. 

 დასკვნის გაკეთების უნარი 

 შეუძლია ინტერნეტტექნოლგიებზე  დაფუძვნებული  სისტემების 

 მუშაობის  პროცესში  შესაძლო პრობლემების  ამოცნობა, მათი  გადაჭრისათვის  სათანადო  მონაცემების 

 იდენტიფიცირება, ანალიზი  და  შესაბამისი  დასაბუთებული  დასკვნების  გაკეთება. 

 კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია მოკვლეული მასალების საფუძველზე სათანადო ინფორმაციისა და იდეების გადაცემა თანამედროვე 
საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების  საშუალებით. ინტერნეტტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

გადაცემა  და  ანგარიშის  წარდგენა უცხოურ ენაზე. 

 
 



პროგრამის  სწავლის  შედეგი: 

 სწავლის უნარი 

 არსებული  ინტერნეტტექნოლოგიების  მოძველებისა და ახალი ტექნოლოგიების  დამკვიდრების  ფონზე 

 შეუძლია ვებტექნოლოგიებთან  დაკავშირებულ  საკითხებზე  ინფორმაციის  მოძიება, დამუშავება, ანალიზი  და 
დამოუკიდებლად შესწავლა–გამოყენება. 

 ღირებულებები 

 პასუხისმგებლობით  ეკიდება  პროფესიულ  საქმიანობას, აფასებს დამკვეთისა  და ვებსერვისების 

 მომხმარებელთა  უფლება  მოვალეობებს  და  კონკრეტულ  სიტუაციებში  მოქმედებს  ინტერნეტ (ვებ) 

 საქმიანობისათან  დაკავშირებული  ეთიკური  და  საკანონმდებლო  ნორმების  შესაბამისად. 

 


