
                       

პროგრამის სახელწოდება: კერძების 

მომზადების ტექნოლოგია 

პროგრამის სახე : მომზადება  

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში: 

12 კვირა      

კვირეული სასწავლო საათობრივი 

დატვირთვა: I, II, III, IV, V, VI, 

VII,VIII,X, XI კვირები 25 საათი, IX 

კვირა 20 საათი,  XII კვირა 30 საათი) 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება, მინიმუმ 16 წელი 

 აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა:  გასაუბრება-პროფესიის მოსინჯვის მეთოდით 

პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით მოამზადოს კონკრეტული ცოდნისა და უნარების მქონე კადრი, 

რომელიც შეძლებს სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით  კერძების მომზადებას 

ტექნოლოგიური პროცესის სრული დაცვით. 

პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების პროგრამა ,,კერძების 

მომზადების’’ ტექნოლოგია,შემუშავებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით პროგრამის ფარგლებში მსმენელი შეისწავლის: 

 ჰიგიენისა  და  სანიტარული ნორმების დაცვას სამზარეულოში; 

 კვების ობიექტებზე სამზარეულოს ფუნქციონირებისა  და სამუშაო პროცესის 

ორგანიზებას; 

 საკვები პროდუქტების დახასიათებას, კლასიფიკაციასა და კულინარიული 

პოტენციალის განსაზღვრას; 

 ნედლეულის დამუშავებისა და კერძების მომზადებისთვის ხელსაწყო-

იარაღების, ელექტროაპარატურისა და დანადგარების გამოყენებას; 

 პროდუქტისა  და ნედლეულის არჩევას; 

 ნახევარფაბრიკატების მომზადებას; 

 ნედლეულისა და პროდუქტის თერმულ დამუშავებას; 

 სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით კერძების მომზადებას; 

პროგრამის ხანგრძლივობაა 12 კვირა და მოიცავს 300  საკონტაქტო საათს. პროგრამაზე 

სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, მინიმუმ 16 წლის-საბაზო განათლებით, 

რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და 

დასაქმდეს ამ მიმართულებით. 

 სწავლების განხორციელება შესაძლებელია ორგვარი მიდგომით: 



პროფესიული მომზადების პროგრამა ხორციელდება სასწავლო დაწესებულებაში და 

ყველა სწავლის შედეგი მიიღწევა სასწავლო დაწესებულებაში; 

პროფესიული მომზადების პროგრამა ხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული 

სწავლების ფორმით კერძოდ, ზოგიერთი სწავლების შედეგი  მიიღწევა რეალურ სამუშაო 

გარემოში, პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის 

ხელშეკრულებების ფარგლებში; 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების 

დამადასტურებელ სერტიფიკატს, დანართით. 

სწავლის შედეგები (აღინიშნება ცოდნით და  უნარით ) კურსდამთავრებულს შეუძლია:  

 

1. ჰიგიენისა  და  სანიტარული ნორმების დაცვა სამზარეულოში; 

2. კვების ობიექტებზე სამზარეულოს ფუნქციონირება და სამუშაო პროცესის 

ორგანიზება; 

3. საკვები პროდუქტების დახასიათება, კლასიფიკაცია და კულინარიული 

პოტენციალის განსაზღვრა; 

4. ნედლეულის დამუშავებისა და კერძების მომზადებისთვის ხელსაწყო-იარაღების, 

ელექტროაპარატურისა და დანადგარების გამოყენება; 

5. პროდუქტისა  და ნედლეულის არჩევა; 

6. ნახევარფაბრიკატების მომზადება; 

7. ნედლეულისა და პროდუქტის თერმული დამუშავება; 

სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით კერძების მომზადება; 

 

პრაქტიკული კომპონენტის სწავლებაში ჩართული პარტნიორი 

ორგანიზაციები:   

რესტორანი „შეფ კლუბი“ 

დასაქმების სფერო:   

მომსახურება (კვების ობიექტი) 


