პროფესიული მომზადების პროგრამა

ზოგადი ინფორმაცია
პროგრამა შექმნა უფლების მოპოვებით
პროგრამის სახელწოდება: სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა
პროგრამის სახე:

პროფესიული მომზადება

განხორციელების ენა:

ქართული

სფერო:

0413 - მენეჯმენტი და ადმინისტრირება

პარტნიორები:
კვალიფიკაციის დონე:

4 - პროფესიული მომზადება

პროგრამის ხანგრძლივობა
7
კვირებში:
კვირეული სასწავლო
საათობრივი დატვირთვა:

12

მსმენელთა საერთო
რაოდენობა პროგრამაზე:

20

მსმენელთა მაქსიმალური
რაოდენობა ჯგუფში

20

მსმენელთა მინიმალური
რაოდენობა ჯგუფში

8
პროგრამის აღწერა

პროგრამა „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“,რომლის ხანგრძლივობაა 7 სასწავლო კვირა
და მოცულობა 84 საათი, დაინტერესებულ პირებს მისცემს პრაქტიკულ გამოცდილებას როგორ
დაგეგმონ ქორწილი, იუბილე თუ სხვა წვეულება. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ
მონაწილეები შეძლებენ კონკრეტული სიტუაციისთვის მიზნის განსაზღვრას, საჭირო რესურსების
დადგენას და კოორდინირებული მუშაობით წარმატებული შედეგის მიღწევას.
პროგრამის მიზანი
პროფესიული მომზადების პროგრამის „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა „ მიზანია
მოამზადოს სადღესასწაულო ღონისძიებების დამგეგმავი, რომელიც საკუთარი კომპეტენციის
ფარგლებში გეგმავს, კოორდინირებასა და ორგანიზებას უწევს სადღესასწაულო ღონისძიების
მომზადებასა და გამართვას.

პროგრამის შინაარსი
სასწავლო კვირა: 1
კვირეული სასწავლო საათობრივი
დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

1. ღონისძიების კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის
დამუშავება
2. ადგილის დეკორაციული გაფორმების აღწერა

სწავლების მეთოდები:

ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით
გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

სამოქმედო გეგმის შედგენის წესი; ღონისძიების გაფორმებაში გამოყენებული ატრიბუტიკა.

სასწავლო კვირა: 2
კვირეული სასწავლო საათობრივი
დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

2. ადგილის დეკორაციული გაფორმების აღწერა
3. სადღესასწაულო ცერემონიალის მოწყობის
პრინციპები

სწავლების მეთოდები:

ლექცია
დისკუსია
პრაქტიკული სავარჯიშო

შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ღონისძიების გაფორმებაში გამოყენებული ატრიბუტიკა; სადღესასწაულო ღონისძიების წარმართვა;
გუნდური თამაშები;

სასწავლო კვირა: 3
კვირეული სასწავლო საათობრივი
დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

3. სადღესასწაულო ცერემონიალის მოწყობის
პრინციპები

სწავლების მეთოდები:

დისკუსია
პრაქტიკული სავარჯიშო

შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

მუსიკალურ-გასართობი პროგრამები;
სპეცეფექტების გამოყენება.

სასწავლო კვირა: 4
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

4. წვეულების სამოქმედო გეგმის შემუშავება

სწავლების მეთოდები:

ლექცია
დისკუსია
პრაქტიკული სავარჯიშო

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

სადღესასწაულო ღონისძიებების სახეები;
ქორწილის სპეციფიკური მახასიათებლები;
საიუბილეო ღონისძიებების მახასიათებლები;
კორპორაციული წვეულებების მახასიათებლები;
სამოქმედო გეგმის ძირითადი კომპონენტები.

სასწავლო კვირა: 5
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 12
სწავლის შედეგები:

5. გასართობი პროგრამისა და დიზაინის შერჩევა

სწავლების მეთოდები:

ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

შინაარსისა და დანიშნულების შესაბამისად პროგრამის შერჩევის სპეციფიკა;

სასწავლო კვირა: 6

კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 12
სწავლის შედეგები:

5. გასართობი პროგრამისა და დიზაინის შერჩევა

სწავლების მეთოდები:

ლექცია
დისკუსია

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ღონისძიების დიზაინის თავისებურებები.

სასწავლო კვირა: 7
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

6. ღონისძიების ბიუჯეტის შედგენა

სწავლების მეთოდები:

ლექცია
პროექტებით სწავლება

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ღონისძიებისათვის საჭირო ფინანსები;
ფინანსების განკარგვის წესი;
ფინანსური დოკუმენტაციის მოწესრიგება.

დაშვების წინაპირობები
განათლება :საშუალო
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა:
1. გასაუბრება

სწავლის შედეგები
სხვა სწავლის შედეგები
1. ღონისძიების კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის დამუშავება

2. ადგილის დეკორაციული გაფორმების აღწერა
3. სადღესასწაულო ცერემონიალის მოწყობის პრინციპები
4. წვეულების სამოქმედო გეგმის შემუშავება
5. გასართობი პროგრამისა და დიზაინის შერჩევა
6. ღონისძიების ბიუჯეტის შედგენა

დასაქმების სფერო/სფეროები

პროგრამის შემუშავების საფუძვლები
სხვა
მოდული
პრაქტიკული პროექტი - სადღესასწაულო ღონისძიებების ადმინისტრირება
მოდული
ღონისძიების კონცეფციის შემუშავება
მოდული
ღონისძიების გაფორმება და დიზაინი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
ღონისძიების ორგანიზება/ Event Managment

საქართველოსა ან საერთაშორისო კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნები
მოთხოვნა 1
საქართველოს კანონი - „პროფესიული განათლების შესახებ“
მოთხოვნა 2
დარგის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტები
მოთხოვნა 3
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
მოთხოვნა 4

ღონისძიების მენეჯერის პროფესიული სტანდარტი;
მოთხოვნა 5
ღონისძიების დიზაინერის პროფესიული სტანდარტი.

ლოკაცია და აღჭურვილობები
ლოკაცია:
რეგიონი

რაიონი

თბილისი

გლდანი-ნაძალადევი

მისამართი
ცოტნე დადიანის 26

აღჭურვილობები
ტიპი

ზომის ერთეული

რაოდენობა

სტუდენტის საკლასო სამუშაო
ადგილი (მაგიდა და სკამი)

კომპლექტი

20

პროფესიული მასწავლებლის
სამუშაო ადგილი (მაგიდა და
სკამი)

კომპლექტი

1

კომპიუტერი

კომპლექტი

1

დაფა

ცალი

1

მონიტორი--დემონსტრირების
ციფრული საშუალება

ცალი

1

სასწავლო რესურსები
N:

ტიპი

1

ინტერნეტ
რესურსი

2

ინტერნეტ
რესურსი

დასახელება

http://www.magnetstreet.com/wedding-planningchecklist

მოკლე აღწერა

ქორწილის დაგეგმვის
საკონტროლო
ფურცელი;(ელ ვერსია)

http://specialevents.com/blog/urban-entertainmentსპეციალური სახის
5-things-event-planners-and-producers-must-know
გასართობი
ღონისძიებები.ფურცელი;(ელ

ვერსია)

3

სასწავლო
ლიტერატურა

Event_Management_Planning_Guide (ელ ვერსია)

4

სასწავლო
ლიტერატურა

Event Planning Week 2 (ელ ვერსია)

5

სასწავლო
ლიტერატურა

„ღონისძიების დაგეგმვა“ სსიპ განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცნეტრი;
ავტორი მაკო ჯაოშვილი

6

სასწავლო
ლიტერატურა

• მ.შელია, მ. ვასაძე, კ.არაბული, მ.კობიაშვილი
ღონისძიების ადმინისტრირება

7

ინტერნეტ
რესურსი

8

ინტერნეტ
რესურსი

9

http://www.eventmanagerblog.com/ideassuccessful-event-concept/

(ელ ვერსია)

10 საინტერესო იდეა
ღონისძიების კონცეფციის
მოსაფიქრებლად;(ელ
ვერსია)

https://meetingminds.cvent.com/events/eventmarketing/5-questions-ask-creating-event-concept/ 5 შეკითხვა კონცეფციის
შემუშავებამდე;(ელ ვერსია)

ინტერნეტ
რესურსი
http://www.slideshare.net/MilcahJoyBaculo/events- ღონისძიების კონცეფციის
management2
შესახებ; (ელ ვერსია)

10

ინტერნეტ
რესურსი

11

ინტერნეტ
რესურსი

12

სასწავლო
ლიტერატურა

http://www.eventdesignit.com/

http://www.eventmanagerblog.com/inexpensiveevent-design-ideas

ღონისძიების დაგეგმვის და
გაფორმების მომსახურება.

მარტივი იდეები
ღონისძიების ორიგინალური
გაფორმებისთვის;(ელვერსია)

Event_Management_Planning_Guide1
(ელ- ვერსია)

ადამიანური რესურსები
სახელი

ნატო

გვარი

მახათაძე

დაბადების თარიღი

10. 07.1976

პირადი ნომერი

01030002774

სქესი

მდედრ.

მოქალაქეობა

საქართველო

განათლება

1999 -2001
ტიპი

პროფესიული

დაწესებულება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

ტრენინგები

სამუშაო გამოცდილება

6. 3. 2018
კომპანია

ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი

თანამდებობა

პროგრამების (პროექტების) მენეჯერი

1. 3. 2015 - 1. 3. 2015
კომპანია

საქართველოს ქორეოგრაფთა შემოქმედებითი კავშირი

თანამდებობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

2. 6. 2014 - 27. 2. 2015
კომპანია

Alma Mater –გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.

თანამდებობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

1. 8. 2013 - 1. 11. 2013
კომპანია

სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი

თანამდებობა

აღმასრულებელი პროდიუსერი

1. 2. 2012 - 1. 8. 2012
კომპანია

ტელეკომპანია იმედი

თანამდებობა

გადაცემა „ხანუმები“ - აღმასრულებელი პროდიუსერი

15. 8. 2011 - 1. 1. 2012
კომპანია

ტელეკომპანია იმედი

თანამდებობა

გადაცემა „ფლეშმობი“- პროდიუსერი

1. 1. 2009 - 15. 9. 2009
კომპანია

ტელეკომპანია იმედი

თანამდებობა

გადაცემა „იმედის დილა“ - ჟურნალისტი

15. 5. 2003 - 1. 2. 2005
კომპანია

ტელეკომპანია იმედი

თანამდებობა

ჟურნალისტი

სახელი

მაკო

გვარი

ჯაოშვილი

დაბადების თარიღი

29. 06.1962

პირადი ნომერი

01008011714

სქესი

მდედრ.

მოქალაქეობა

საქართველო

განათლება

1979 -1984
ტიპი

უმაღლესი

დაწესებულება

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვალიფიკაცია

ბიოლოგის, ბიოლოგიისა და ქიმისს მასწავლებელი

ტრენინგები
სამუშაო გამოცდილება

1. 8. 2018
კომპანია

შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო
უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“,

თანამდებობა

ვიცე-რექტორი, ლექტორი, პროგრამის ხელმძღვანელი

6. 9. 2015 - 6. 8. 2018
კომპანია

,,PR აკადემიის“ საერთაშორისო განათლების ცენტრი

თანამდებობა

აღმასრულებელი დირექტორი

2. 10. 2014
კომპანია

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

თანამდებობა

დარგისა და განათლების ექსპერტი

4. 10. 2011
კომპანია

საკონსულტაციო კომპანია ,,სევენთ“

თანამდებობა

დამფუძნებელი, დირექტორი

10. 2. 2008 - 1. 11. 2011
კომპანია

შპს „ბოულინგცენტრალი“

თანამდებობა

დირექტორი

1. 9. 2003 - 4. 2. 2008
კომპანია

სს „ნიკორა“

თანამდებობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

4. 9. 2000 - 4. 9. 2003
კომპანია

შპს „ჯიემსი ჯგუფი“

თანამდებობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

