პროფესიული მომზადების პროგრამა

ზოგადი ინფორმაცია
პროგრამა შექმნა უფლების მოპოვების გარეშე
პროგრამის
სახელწოდება:

სალაროს ოპერაციების განხორციელება

პროგრამის
სახელწოდება
ინგლისურად:

cashbox operations carrying out

პროგრამის სახე:

პროფესიული მომზადება

განხორციელების ენა:

ქართული

სფერო:

041 - ბიზნესი და ადმინისტრირება

პარტნიორები:
კვალიფიკაციის დონე:

3 - პროფესიული მომზადება

პროგრამის
ხანგრძლივობა
კვირებში:

9

კვირეული სასწავლო
საათობრივი
დატვირთვა:

12

მსმენელთა საერთო
რაოდენობა
პროგრამაზე:

30

მსმენელთა
მაქსიმალური
რაოდენობა ჯგუფში

15

მსმენელთა მინიმალური
რაოდენობა ჯგუფში
10
პროგრამის აღწერა
პროგრამა „სალაროს ოერაციების განხორციელება“, განკუთვნილია პირებისათვის,
რომელთაც აქვთ სულ მცირე საბაზო განათლება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 9
სასწავლო კვირა, ხოლო მოცულობა 106 საათი. სწავლება ხორციელდება როგორც
ინტერაქციული, ისე პრაქტიკული მეცადინეობებით, შპს ორიენტირის ბაზაზე არსებულ A
და B სასწავლო გარემოში. განმსაზღვრელი შეფასება ტარდება მე-9-ე სასწავლო
კვირას, გამოკითხვის მეთოდით(ტესტირება) და პრაქტიკული დავლების შესრულებაზე
დაკვირვებით. მსმენელების შეფასება განხორციელდება ჩათვლის პრინციპებზე

დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებით.
შეფასება ითვალისწინებს ორი ტიპის შეფასებას: ა)სწავლის შედეგი დადასტურდა; ბ)
სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში
გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებულზე გაიცემა
სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.
პროგრამის მიზანი
პროგრამის „სალაროს ოერაციების განხორციელება“ - მიზანია უზრუნველყოს პირის
მომზადება, რომელსაც შეეძლება, როგორც ფულის შინაარსობრივი მახასიათებლების
განსაზღვრა, ასევე სალაროს პროცედურების სარულყოფილი განხორციელება:
სალაროს გახსნის პროცედურების განსაზღვრა, სალაროს ნაშთის გამოყვანა, სალარო
დახურვისა და კონტროლის პროცედურების განხორციელება; სალაროს საბუთების
შექმნა.

პროგრამის შინაარსი
სასწავლო კვირა: 1
კვირეული სასწავლო
საათობრივი
დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

1. ფულისა წარმოშობის, განვითარების ეტაპებისა და ყალბი
ფულის წარმოშობის გარემოებების, მისი გავრცელების
ტენდენციების აღწერა
2. სხვადასხვა ემისიის ეროვნული და უცხოური ვალუტის
ბანკნოტების, მათი ნამდვილობის დადგენის საშუალებებისა და
მეთოდებისდახასიათება

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ფულის წარმოშობის და განვითარების ძირითადი ეტაპები;
ყალბი ფულის წარმოშობის გარემოებები და მისი გავრცელების ტენდენციები;
ფულის ნიშნების ნამდვილობის დადგენის საშუალებები და ძირითადი ტერმინოლოგია;
ეროვნული და უცხოური ვალუტის ნამდვილობის დადგენის საქმეში მთავარი ექსპერტის ეროვნული ბანკის საქმიანობა;
მიმოქცევაში არსებული ეროვნული ვალუტის ბანკნოტები და მონეტები;
ეროვნული ვალუტის 5, 10, 20 50, 100, და 200 ლარის ღირებულების ბანკნოტების

დამცავი ნიშნები;
მიმოქცევაში არსებული მონეტები, საიუბილეო მონეტები და მათი დამცავი ნიშნები;
ევროს ბანკნოტების და მონეტების დამცავი ნიშნები;
ძველი და ახალი ემისიის დოლარებისთავისებურებები;
ყალბი დოლარების დამცავი მექანიზმები;
სუპერყალბი დოლარების თავისებურებები;

სასწავლო კვირა: 2
კვირეული სასწავლო
საათობრივი
დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

2. სხვადასხვა ემისიის ეროვნული და უცხოური ვალუტის
ბანკნოტების, მათი ნამდვილობის დადგენის საშუალებებისა და
მეთოდებისდახასიათება

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

სუპერყალბიდოლარებისგამოყენებითყალბიკუპიურისამოცნობისტექნიკა;
ყალბიევროსბანკნოტებისდამონეტებისსახეობები;
ყალბიევროსბანკნოტებისდამონეტებისამოცნობისმექანიზმები;
ყალბიფულისგამოვლენისშემთხვევაშირეაგირებისწესები;

სასწავლო კვირა: 3
კვირეული სასწავლო
საათობრივი
დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

2. სხვადასხვა ემისიის ეროვნული და უცხოური ვალუტის
ბანკნოტების, მათი ნამდვილობის დადგენის საშუალებებისა და
მეთოდებისდახასიათება
3.სალაროს პროცედურების განხორციელების აღწერა

სწავლების მეთოდები: ინტერაქციული ლექცია
შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ყალბი ფულის ამოღებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის გაფორმების წესი;
ორგანიზაციის საბუთის ეგზემპლიარის დღიურ საბუთებში შენახვის წესი;

სალაროს პროცედურები;
სალაროს გახსნის, მასთან დაკავშირებული პროცედურები და უსაფრთხოების წესები;
სწორად აღწერს სალაროს ნაშთის გამოყვანის წესს;

სასწავლო კვირა: 4
კვირეული სასწავლო საათობრივი
დატვირთვა:

13

სწავლის შედეგები:

3.სალაროს პროცედურების განხორციელების
აღწერა

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია

შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა

სასწავლო გარემო:

A
თემატიკა

ზედმეტობისა და დანაკლისის შემთხვევში განსახორციელებელი ღონისძიებები;
სალაროს დახურვის, ბანკნოტების, მონეტების ფორმირებისა და შეფუთვის წესი;
შემოსავლის/გასავლის ანგარიშგების შექმნის, დღის განმავლობაში დაგროვილი
საბუთებისა და შესრულებული ტრანზაქციების რაოდენობრივი შესაბამისობის
განსაზღვრის წესები;
ინკასაცია და საინკასაციო დოკუმენტების წარმოების წესი.

სასწავლო კვირა: 5
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

4.სალაროს გახსნა

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება

სასწავლო გარემო:

B
თემატიკა

სამუშაო ადგილის მოწესრიგება: სამუშაო ადგილზე
გამოცხადება,რეგისტრაცია,კომპიუტერისა და ელექტრონული პროგრამის ჩართვა,
სამუშაო ატრიბუტიკის მოწესრიგება-გამართვა;
ლიმიტის ფარგლებში თანხის მიღების პროცედურა;
სალაროსა და პროგრამული ნაშთის დათვლა-შედარება;
ზედმეტობა-დანაკლისის პროცედურა;
ზედმეტობა-დანაკლისის ახსნა-განმარტებითი ბარათი.

სასწავლო კვირა: 6
კვირეული სასწავლო საათობრივი

12

დატვირთვა:
სწავლის შედეგები:

5.. სალაროს ნაშთის კონტროლის
განხორციელება

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება

სასწავლო გარემო:

B
თემატიკა

დღის განმავლობაში სალაროს ნაშთის კონტროლი;
ლიმიტს ზევით თანხის გადაცემის პროცედურა;
ლიმიტის ფარგლებში თანხის შევსების პროცედურა;
შესაბამისი დოკუმენტაციის შევსება/რეგისტრაცია;

სასწავლო კვირა: 7
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:

12

სწავლის შედეგები:

6.სალაროს დახურვა

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება

სასწავლო გარემო:

B
თემატიკა

ბანკნოტებისა და მონეტების ფორმირებისა და შეფუთვის პროცედურები;
ბანკნოტების და მონეტების დალაგება ნომინალების მიხედვით;
ბანკნოტების ბანდეროლით შეფუთვა კონებად და ნეკნებად;
უფლებამოსილ პირზე თანხის გადაცემის პროცედურა;
ნაღდი ფულისა და სხვა ფასეულობების აღრიცხვის ჟურნალში ჩანაწერის გაკეთება;
ბეჭდების, შტამპების და დასალუქი საშუალებების შენახვის წესი;
კომპიუტერის და კომერციული ორგანიზაციის ელექტრონული პროგრამების/აპარატების
გამორთვის პროცედურა.

სასწავლო კვირა: 8
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:

10

სწავლის შედეგები:

7.ინკასაციის განხორციელება

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

პრაქტიკული დავალება

სასწავლო გარემო:

B
თემატიკა

ინკასაციით თანხისა და სხვა ფასეულობის მიღებისათვის საჭირო დუკუმენტაციის
წარმოება;
ინკასაციით თანხისა და სხვა ფასეულობისმიღება;
ინკასირებული თანხის გადათვლის პროცედურის განხორციელება;
დაზიანებული ლუქის/ჩანთის მიღების შემთხვევაში შემდგომი რეაგირება;
მიღებული თანხის პროგრამული გატარების პროცედურა;
საინკასაციო ჩანთების გახსნა/დალუქვის წესები;

სასწავლო კვირა: 9
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა:

11

სწავლის შედეგები:

7.ინკასაციის განხორციელება

სწავლების მეთოდები:

პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები:

გამოკითხვა
პრაქტიკული დავალება

სასწავლო გარემო:

A
B
თემატიკა

ინკასაციით თანხისა და სხვა ფასეულობის გაგზავნისათვის საჭირო დოკუმენტაციის
წარმოება;
ინკასაციით თანხისა და სხვა ფასეულობის გაგზავნის პროცედურის განხორციელება.
სწავლის შედეგების დადასტურება.

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

სწავლის შედეგები
სხვა სწავლის შედეგები
3.სალაროს პროცედურების განხორციელების აღწერა
4.სალაროს გახსნა

5.. სალაროს ნაშთის კონტროლის განხორციელება
6.სალაროს დახურვა
7.ინკასაციის განხორციელება
2. სხვადასხვა ემისიის ეროვნული და უცხოური ვალუტის ბანკნოტების, მათი
ნამდვილობის დადგენის საშუალებებისა და მეთოდებისდახასიათება
1. ფულისა წარმოშობის, განვითარების ეტაპებისა და ყალბი ფულის წარმოშობის
გარემოებების, მისი გავრცელების ტენდენციების აღწერა

დასაქმების სფერო/სფეროები

პროგრამის შემუშავების საფუძვლები
სხვა
პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი
"საფინანსო სერვისების" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
პროგრამის თავსებადობა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, მოდულები, სწავლის შედეგები, რომლის
ფარგლებშიც ხორციელდება პროფესიული მომზადების პროგრამა "სალაროს
ოპერაციების განხორციელება"

ლოკაცია და აღჭურვილობები
ლოკაცია:
რეგიონი
თბილისი

რაიონი
გლდანი-ნაძალადევი

მისამართი
ც.დადიანის ქ. N26

აღჭურვილობები
ზომის ერთეული

ტიპი

რაოდენობა

TV Monitor Primeდემონსტრირების ციფრული
საშუალება
ცალი

1

ბანდეროლის მულაჟი

ცალი

1

დაფა

ცალი

1

თემატური თვალსაჩინოებები კომპლექტი

1

კომპიუტერი - 1 ცალი (CPU- კომპლექტი

1

Intel i3 7100 3.9Ghz; RAM4GB; HDD-500GB; VideoIntegrated; Monitor 19"
Wide)
გამომთვლელი

ცალი

15

ლუპა

ცალი

6

ფასეულობებისთვის ქისის
მულაჟი

ცალი

1

საინკასაციო ჩანთის მულაჟი ცალი

1

პროფესიული მასწავლებლის
სამუშაო ადგილი (მაგიდა და
სკამი)
კომპლექტი

1

სტუდენტის საკლასო სამუშაო
ადგილი (მაგიდადა სკამი)
კომპლექტი

15

ფულისა და სხვა
ფასეულობების მულაჟი

კომპლექტი

1

ფულის სათვლელი მანქანა

ცალი

1

ფულის ულტრაიისფერი
დეტექტორი

ცალი

1

შტამპები (ტვიფრებით: „განაღდებულია“, „არ
ექვემდებარება დაბრუნებას“, „ასლი დედანთან
სწორია“,ნომრიანი,სახელობითი,სალარო,საოპერაციო) ცალი
კომპიუტერი DELL Server
Intel Xeon CPU E-1225v5
3.30Ghz; RAM-16GB; SSDSamsung 240GB; HDDToshiba 500GB; Monitor HP
17" Wide+UPS 650V. (
პროგრამული
უზრუნველყოფის
სერვერისათვის)
ცალი

1

კომპიუტერი (HP Pro
3500Ser - CPU-IntCeleron
G1610-2.6Ghz; RAM-4GB;
HDD-500GB; VideoIntegrated; Monitor HP17")

კომპლექტი

4

კომპიუტერი (HP Pro
3500Ser - CPU-IntCeleron
G1620-2.7Ghz; RAM-4GB;
HDD-500GB; VideoIntegrated; Monitor HP17")

კომპლექტი

9

კომპიუტერი (HP Pro
3500Ser - CPU-Intel 3400-

კომპლექტი

2

8

2.7Ghz; RAM-4GB; HDD500GB; Video-Integrated;
Monitor HP17")

ლოკაცია:
რეგიონი
თბილისი

რაიონი
გლდანი-ნაძალადევი

მისამართი
ც.დადიანის №26

