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1

1.

პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისსახელწოდებაქართულდაინგლისურენაზე -ღონისძიებისორგანიზება / Event Managment

2.

ჩარჩოდოკუმენტისსარეგისტრაციონომერი,რომლისსაფუძველზეცშემუშავებულიაპროფესიულისაგანმანათლებლო პროგრამა-04119-პ

3.

მისანიჭებელიკვალიფიკაციებიქართულდაინგლისურენაზე: საშუალოპროფესიულიკვალიფიკაციაღონისძიებისორგანიზებაში / Secondary
Vocational Qualification in Event Managment

აღნიშნულიკვალიფიკაციაგანათლებისსაერთაშორისოკლასიფიკატორის
ISCED-ისმიხედვითგანეკუთვნებადეტალურსფეროს
„მენეჯმენტიდაადმინისტრირების“,
კოდი
0413,
აღმწერი
,,
შეისწავლისორგანიზაციებისადაინსტიტუციებისფუნქციონირებისადასაქმიანობისდაგეგმვას,
ხელმძღვანელობასადამუშაობას/ოპერირებას.
მენეჯმენტისპროგრამები,
რომლებიცმოიცავენადმინისტრირებას,
ეკონომიკას,
ფინანსებსდაა.შ.
კლასიფიცირდებაამსფეროშითუაქცენტიგადატანილიამენეჯმენტსადაადმინისტრირებაზე.“
4.

მიზანიპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამის
„
ღონისძიებისორგანიზება“
მიზანია,
უზრუნველყოსისეთიპროფესიულიპროგრამისდანერგვა,
რომელიცმოამზადებსღონისძიებისორგანიზატორს,
რომელიცსაკუთარიკომპეტენციისფარგლებშიგეგმავს,
კოორდინირებასადაორგანიზებასუწევსყველასახისღონისძიებისმომზადებასადაგამართვას.

5.

დაშვებისწინაპირობა - სრულიზოგადიგანათლება

6.

დასაქმებისსფეროდაშესაძლებლობები

ღონისძიებისორგანიზებაშისაშუალოპროფესიულიკვალიფიკაციისმფლობელსშეუძლიადასაქმდეს:
ქორწილებისორგანიზატორად,
ასევეკონფერენციებისდაღონისძიებებისორგანიზატორადსახელმწიფოდასაჯაროსტრუქტურებში,
სადღესასწაულოცენტრებში,
ტურისტულდასხვაკერძოკომპანიებში, კულტურულდასპორტულასოციაციებსადაფედერაციებში, ასევეშეიძლებაიყოსთვითდასაქმებული.


ეკონომიკურისაქმიანობებისსახეებისეროვნულიკლასიფიკატორისკოდი: 82.3, 82.30, 82.30.0



დასაქმებისსაერთაშორისოკლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3341

2

7.
სტრუქტურადამოდულები
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამა „ღონისძიებისორგანიზება“ ითვალისწინებს 5 ზოგადმოდულს - ჯამური 15 კრედიტისმოცულობით,
13 პროფესიულმოდულს 46 კრედიტისმოცულობით.


ღონისძიებისორგანიზებისსაშუალოპროფესიულკვალიფიკაციისმისანიჭებლადსტუდენტმაუნდადააგროვოსჯამურად 61 კრედიტი.
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისმოცულობასტუდენტებისთვის,
რომლებსაცუდასტურდებათქართულიენისკომპეტენციაშეადგენს
61 კრედიტს, ხოლოსწავლის ხანგრძლივობა-9.75 სასწავლოთვე (39
კვირა)

„მოდულების,

ქართულიენა

A2

დაქართულიენა

B1გავლასავალდებულოამხოლოდიმჩარიცხულიპირებისთვის,

რომლებსაცარუდასტურდებათქართულიენისკომპეტენცია.აღნიშნულიპირებისათვისპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაზესწავლ
ებაიწყებაქართულიენისმოდულებით.“
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისმოცულობასტუდენტებისთვი, რომლებსაცარუდასტურდებათქართულიენისკომპეტენციაშეადგენს
კრედიტს,ხოლოსწავლისხანგრძლივობა- 14.75 სასწავლოთვე ( 59კვირა)

91

ღონისძიებისორგანიზება
ზოგადიმოდულები
№

მოდულისდასახელება

კრედიტი

1

ინფორმაციულიწიგნიერება 1

3

2

ინტერპერსონალურიკომუნიკაცია

3

3

რაოდენობრივიწიგნიერება

2

4

უცხოურიენა

5

5

მეწარმეობა 2

2

სულ:

15
პროფესიულიმოდულები - ღონისძიებისორგანიზება

№

მოდულისდასახელება

კრედიტი

3

1

გაცნობითიპრაქტიკა - ღონისძიებისორგანიზება

3

2

საქმიანიწინადადებისმომზადება

4

3

ღონისძიებისკონცეფციისშემუშავება

3

4

რესურსებისმართვა

3

5

ღონისძიებისგაფორმებადადიზაინი

4

6

ღონისძიებაშიჩართულმხარეებთანურთიერთობა

3

7

ღონისძიებისკოორდინირება

4

8

ღონისძიებისფინანსურიმართვა

3

9

ღონისძიებისტექნიკურიმომსახურებადაუსაფრთხოება

3

10

პრაქტიკულიპროექტი - სადღესასწაულოღონისძიებებისადმინისტრირება

4

11

პრაქტიკულიპროექტი - სპორტულ/სანახაობრივიღონისძიებებისდაგეგმვა

4

12

პრაქტიკულიპროექტი - ოფიციალური/საქმიანიშეხვედრებისადმინისტრირება

3

13

წერილობითტექსტთანმუშაობა

5

სულ:

8.

46

სწავლისშედეგები

ღონისძიებისორგანიზებაკურსდამთავრებულს
შეუძლია:

9.

1.

დაგეგმოსსადღესასწაულო, სპორტულ/სანახაობრივდაოფიციალურ/საქმიანიღონისძიებები

2.

კოორდინირებაგაუწიოსღონისძიებისმოსამზადებელსამუშაოებს

3.

ურთიერთობაჰქონდესღონისძიებაშიჩართულმხარეებთან

4.

გაუკეთოსორგანიზებაღონისძიებისტექნიკურმომსახურებასადაუსაფრთხოებას

5.

გაუკეთოსორგანიზებაქორწილს;

6.

6.გააფორმოსღონისძიებადადიზაინი.
ჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისშემუშავებაკოლეჯმა „ორიენტირი“
ჩარჩოდოკუმენტისსაფუძველზეშეიმუშავაპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამა „ღონისძიებისორგანიზება“. პროფესიული

4

საგანმანათლებლო
პროგრამის
ადაპტირება/დანერგვისთვის დირექტორის ინდივიდუალური
სამართლებრივიაქტით(დირექტორისბრძანება N01/43თ , 01.06.2018) შეიქმნაშიდასამუშაოჯგუფი.
ადაპტირებისპროცესშიმონაწილეობდნენხარისხისუზრუნველყოფისსამსახური,
საქმისწარმოებისპროფესიულსტუდენტთარეგისტრაციისადაადამიანურირესურსებისმართვისსამსახური, პროგრამისხელმძღვანელი,
პროფესიულიგანთლებისმასწავლებლები.
პროფესიულიმოდულებითგათვალისწინებულისწავლისშედეგებისთვისგამოყოფილიკრედიტებისსაერთომოცულობის
50%-ზენაკლები,
მიიღწევარეალურსამუშაოგარემოში.
10.

სწავლისშედეგებისმიღწევისდადასტურებადაკრედიტისმინიჭება

პირსკრედიტიმიენიჭებასწავლისშედეგისმიღწევისდადასტურებისსაფუძველზე, რომელიცშესაძლებელია:
ა) წინმსწრებიფორმალურიგანათლებისფარგლებშიმიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებით;
ბ)არაფორმალურიგანათლებისგზითმიღწეულისწავლისშედეგებისაღიარებასაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით; გ)
სწავლისშედეგებისდადასტურებაშეფასებისგზით. არსებობსგანმავითარებელიდაგანმსაზღვრელიშეფასება.
განმავითარებელიშეფასებაშესაძლოაგანხორციელდესროგორცქულების, ასევეჩათვლისპრინციპებისგამოყენებით.
განმსაზღვრელიშეფასებაითვალისწინებსმხოლოდჩათვლისპრინციპებზედაფუძნებული
სისტემისგამოყენებასდაუშვებსშემდეგიორიტიპისშეფასებას:
ა) სწავლისშედეგიდადასტურდა;

(კომპეტენციებისდადასტურებაზედაფუძნებული)

ბ) სწავლისშედეგივერდადასტურდა.
განმსაზღვრელიშეფასებისასუარყოფითიშედეგისმიღებისშემთხვევაშისტუდენტსუფლებააქვსპროგრამისდასრულებამდე(თუმოდულიწარმოადგენს
სხვამოდულისწინაპირობას,
მაშინამმოდულისდაწყებამდე)
მოითხოვოსსწავლისშედეგებისმიღწევისდამატებითიშეფასება.
შეფასებისმეთოდი/მეთოდებიმოცემულიამოდულებში.
პროგრამამოდულების,
სწავლისშედეგებისადათემატიკისკომპონენტებშიითვალისწინებსრვასაკვანძოკომპეტენციისგანვითარებას
(მშობლიურენაზეკომუნიკაცია; უცხოენაზეკომუნიკაცია; მათემატიკურიკომპეტენცია; ციფრულიკომპეტენცია; დამოუკიდებლადსწავლისუნარი;
პიროვნებათშორისი,
კულტურათაშორისი,
სოციალურიდამოქალაქეობრივიკომპეტენციები;
მეწარმეობადაკულტურულიგამომხატველობა),
რომლებიცმნიშვნელოვანიაპროფესიონალიდაკონკურენტუნარიანიკადრისაღზრდისთვის.
რვასაკვანძოკომპეტენციიდანერთ-ერთი
მშობლიური/პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისსწავლებისძირითადიენისგანვითარებისმიზნით,
თითოეულიპროფესიულიგანათლებისმასწავლებლისმიერსწავლება-სწავლისპროცესშიშეფასდებაზეპირიდაწერილობითიკომუნიკაციისუნარი,
კერძოდ, მართლწერისადამართლმეტყველებისწესებისდაცვაშემდეგიკომპეტენციებისფარგლებისგათვალისწინებით:
მართლმეტყველება
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•

საუბრის/პრეზენტაციისდროისლიმიტისდაცვა;

•

სათანადოპროფესიულილექსიკისგამოყენება;

•

მოსაზრებისჩამოყალიბებაგასაგებად, ნათლადდათანამიმდევრულად;

•

ადეკვატურიმაგალითებისადაარგუმენტებისმოყვანა;

•

ზეპირიმსჯელობისთვისდამახასიათებელიარავერბალურისაშუალებებისადეკვატურადგამოყენება
ხმისტემბრისცვალებადობა). მართლწერა

•

საკავშირებელისიტყვებისსწორადგამოყენება;

•

ძირითადისასვენინიშნების (წერტილი, კითხვისადაძახილისნიშნები) სწორადგამოყენება;

•

პროფესიულილექსიკისსათანადოდგამოყენება;

•

წერისასტიპობრივისტილისტურიხარვეზებისაღმოფხვრა;

•

არუნდაიქნესგამოყენებულიენისთვისარაბუნებრივიშესიტყვებებიდალექსიკა - ბარბარიზმები, ჟარგონები;

•

ინფორმაციისგადმოცემათანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელიაქტივობისშესაბამისად.

(მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალისაუბარში,

11. პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭებაკვალიფიკაციისმოსაპოვებლადსტუდენტმაუნდადააგროვოსპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამა
შიგანსაზღვრულიმოდულებითგათვალისწინებულიკრედიტები. პროფესიულიკვალიფიკაციისმინიჭებაშპსორიენტირისუფლებაა.
12. სპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროების
(სსსმ)
დაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონე
(შშმ)
პროფესიულისტუდენტებისსწავლებისათვის
შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფესიულსაგანმანათლებლოპროგრამაშიჩართულობის
უზრუნველყოფისმიზნითასეთიპირებიმოდულებზედაიშვებიანმოდულისწინაპირობის/წინაპირობებისდაძლევისგარეშე.
პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამითგანსაზღვრულიკრედიტებიპირსენიჭებამხოლოდშესაბამისისწავლისშედეგებისდადასტურებისშემთხვე
ვაში, ხოლოკვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტითგათვალისწინებულიწესით.
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2.

ინფორმაციაპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამისგანმახორციელებლებისშესახებდანართი N2

3.

სასწავლოგარემოდამატერიალურირესურსი N3

4.
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5.
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6.

ინგლისურიენადანართი
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11. ღონისძიებისკონცეფციისშემუშავებადანართი N11 12.რესურსებისმართვადანართი N12
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14. ღონისძიებაშიჩართულმხარეებთანურთიერთობადანართი N14
15. ღონისძიებისკოორდინირებადანართი N15
16. ღონისძიებისფინანსურიმართვადანართი N16
17. ღონისძიებისტექნიკურიმომსახურებადაუსაფრთხოებადანართი N17
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20. პრაქტიკულიპროექტი - ოფიციალურ/საქმიანიშეხვედრებისადმინისტრირებადანართი N20
21. წერილობითტექსტთანმუშაობადანართი N21
22. ქართულიენა A2 დანართი N22
23. ქართულიენა B1 დანართი N23
24. მიდგომებიდისტანციურისწავლებისადაშეფასებისშესაძლებლობებთანდაკავშირებითN24
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