ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „ფერმერთა სკოლა“
2017 სასწავლო წელი
მისამართი: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნინოწმინდა
ტელ: 2 10 58 48; 595 96 79 19; 599 07 99 57;
ელ.ფოსტა: farmer.school@yahoo.com
ვებ. გვერდი: www.farmersschool.ge

ისწავლეთ, გახდით პროფესიონალი, დასაქმდით და მიიღეთ სახელმწიფო დიპლომი!

პროფესიული პროგრამები:
მებოსტნე (მეორე საფეხური) - სწავლის ხანგრძლივობა -სამი თვე (15 კრედიტი 375 საათი)
მებოსტნე (მესამე საფეხური) - სწავლის ხანგრძლივობა - ხუთი თვე (20 კრედიტი 500
საათი)

პროგრამების მიზანია

რეგიონში

შრომის

ბაზარზე

კონკურენტუნარიანი

კადრის

მომზადება,

პროგრამაზე

ჩარიცხული პირისთვის მებოსტნის კვალიფიკაციის შესაბამისი ცოდნის გადაცემა და
პრაქტიკული უნარების გამომუშავება
სწავლების ენა - ქართული
სწავლება-სწავლის პროცესი
ჯგუფში პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობაა მაქსიმუმ 8, შესაბამისად სწავლების
პროცესი ორიენტირებულია ინდივიდუალურად და გულისყურით თითოეულ სტუდენტთან
მუშაობაზე. პროგრამის დასაწყისში ჯერ ჩატარდება ლექციები და თემების სამუშაო ჯგუფში
განხილვები, ხოლო მოგვიანებით სასწავლო პრაქტიკა კოლეჯის ტერიტორიაზე არსებულ
მიწის ნაკვეთზე, სათბრუში.
მებოსტნის მეორე საფეხურზე სწავლის მსურველებს, დამთავრებული გქონდეთ ცხრა კლასი
და უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:


პირადობის მოწმობის ასლი



ერთი ფოტოსურათი




ცხრა კლასის დამთავრების დამადასტურებელი დოკუმენტი
განცხადება

მებოსტის მესამე საფეხურზე სწავლის მსურველებს, დამთავრებული გქონდეთ მეორე
საფეხური მებოსტნის პროგრამა და უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:


პირადობის მოწმობის ასლი

 ერთი ფოტოსურათი
 მებოსტნის მეორე საფეხურის დამთავრების დამადასტურებელი დოკუმენტი
 განცხადება
პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ განცხადება განთავსდება ვებ. გვერდზე
www. farmersschool.ge და გამოიკვრება კოლეჯში საჯარო ადგილზე.
დასაქმების შესაძლებლობები - კურსდამთავრებული შესაძლებელია დასაქმდეს როგორც
სახელმწიფო, ასევე კერძო აგრარული მიმართულების ორგანიზაციებში, მათ შორის
ფერმერული მეურნეობები, სათბურები და მსგავის ტიპის სხვა ორგანიზაციები.
კურსდამთავრებული შესაძლებელია იყოს თვითდასაქმებული და ეწეოდეს შინამეურნეობას
პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება
სასწავლო კურსის/პრაქტიკის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასება
ითვალისწინებს:
ა) შუალედური შეფასება 0 – 60 ქულა;
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას 0 – 40 ქულა.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი – მაქსიმალურიშეფასების 91% დამეტი;
(B) ძალიანკარგი – მაქსიმალურიშეფასების 81-90%;
(C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალურიშეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი – მაქსიმალურიშეფასების 51–60%;
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(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.
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.

სასწავლო კურსზე/პრაქტიკაზე მიღებული უარყოფითი შეფასების შედეგები
თუ დამატებით გამოცდაზე პროფესიულმა სტუდენტმა ვერ გადალახა ბარიერი და მიიღო
უარყოფითი შეფასება, მას:
ა) ან შეუჩერდება პროფესიული სტუდენტის სტატუსი მომავალი ახალი ჯგუფის
დაკომპლექტებამდე;
ბ) ან ინდივიდუალურად გაივლის სასწავლო კურსს/პრაქტიკას/მოდულს ან პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამას;
გ) ან ისარგებლებს მობილობის უფლებით.
პროფესიული სტუდენტი იღებს გადაწყვეტილებას ზემოთ ჩამოთვლილი სამი პირობიდან
ერთ-ერთზე.
მობილობა მეორე საფეხურის მებოსტნის პროგრამაზე
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადმომსვლელთა საყურადღებოდ: მობილობა
შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ სასწავლო კურსის „საინფორმაციო ტექნოლოგიების“
დასრულების შემდეგ. დაწესებულების ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს მობილობის ვადის,
განაცხადის წარდგენისა და პირობების საჯაროდ გამოცხადებას ვებ. გვერდის საშუალებით.
დაწესებულების პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა მიერ სხვა დაწესებულებაში მობილობით
სარგებლობის უფლება აქვთ ნებისმიერ დროს წერილობითი განცხადების საფუძველზე.
მობილობა მესამე საფეხურის მებოსტნის პროგრამაზე
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადმომსვლელთა საყურადღებოდ: მობილობა
შესაძლებელია სასწავლო კურსების „აგროქიმია“ და „მიწათმოქმედება“ დასრულების
შემდეგ. დაწესებულების ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს მობილობის ვადის, განაცხადის
წარდგენისა და პირობების საჯაროდ გამოცხადებას ვებ. გვერდის საშუალებით.
დაწესებულების პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა მიერ სხვა დაწესებულებაში მობილობით
სარგებლობის უფლება აქვთ ნებისმიერ დროს წერილობითი განცხადების საფუძველზე.
კვალიფიკაციის მინიჭება
მეორე საფეხურის პროფესიული პროგრამის წარმატებით გავლისა და კრედიტების
მოპოვების შედეგად კურსდამთავრებულს მიენიჭება - მებოსტნის მეორე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია

მესამე საფეხურის პროფესიული პროგრამის წარმატებით გავლისა და კრედიტების
მოპოვების შედეგად კურსდამთავრებულს მიენიჭება - მებოსტნის მესამე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია

მებოსტნის მეორე საფეხურის გეგმა და შედეგები
საათების განაწილება
თეორიული
სწავლება

პრაქტიკა

4

2. საინფორმაციო
ტექნოლოგიები

1

25

16

2

7

3. ბოტანიკა

1

25

10

2

4. დახურული გრუნტი
მებოსტნეობაში

2

50

18

5. მებოსტნეობის ზოგადი
ნაწილი

2

50

14

6. პრაქტიკა

6

150

15

375

ჯამი

76

შუალედური/
დასკვნითი გაომცდა

18

პრაქტიკის დრო

75

შუალედური/
დასკვნითი გაომცდა

შუალედური/
დასკვნითი შეფასება

3

პრაქტიკის დრო

ლექცია/სამუშაო
ჯგუფში მუშაობა

1. ინგლისური ენა

საწარმოო
პრაქტიკა
(სთ)

დამოუკიდებელი
(სთ)

სასწავლო კურსი

საათები სულ

სასწავლო
პრაქტიკა
(სთ)

კრედიტების რაოდენობა

საკონტაქტ
ო
(სთ)

53

-

-

-

-

13

-

-

-

-

2

30

-

-

-

-

2

34

-

-

-

-

140

10

140

10

12

137

ცოდნა და

იცის: მცენარის მორფოლოგიური აგებულება,მის ზრდა განვითარებაზე

გაცნობიერება

გარემო ფაქტორების გავლენა, ნიადაგის შედგენილობა და თვისებები;
დახურული გრუნტისათვის ნიადაგის მომზადება; სათბურების ტიპები;
ჩითილის გამოყვანისა და დარგვის თავისებურებები, მცენარეთა მოვლის
აგროტექნოლოგიის საკითხები

ცოდნის

შეუძლია

მებოსტნეობის

პრაქტიკაში

ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანის მარტივი და ერთგვაროვანი

გამოყენების

დავალებების შესრულება. მოამზადოს ქოთნები ან კასეტები თესლის

უნარი

დასათესად და ჩათესოს თესლი

დასკვნის უნარი

შეუძლია

მცენარეებზე

საფუძველზე

ამოიცნოს

დარგში

უშუალო

დაკვირვებით
პრობლემა,

ან

ხელმძღვანელობის

მიწოდებული

მცენარის

ქვეშ

ინფორმაციის

საკვები

ელემენტების

ნაკლებობა, სხვადასხვა ტექნიკური სამუშაოს ჩატარების აუცილებლობა და
გააკეთოს შესაბამისი რეაგირება
კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია მებოსტნის პროფესიასთან დაკავშირებულ მარტივ საკითხებზე
ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია იყენებს საინფირმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს პროფესიული თვალსაზრისით, შეუძლია
ელემენტარული დონის კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე

სწავლის უნარი

შეუძლია

სხვისი

მითითებით

ბოსტნეული

მცენარეების

სასუქებით

გამოკვების და მოვლის აგროტექნიკური ღონისძიებების შესწავლა
ღირებულებები

გათავისებული
აქვს
მებოსტნის
პროფესიული
საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებები და მოქმედებს მათ შესაბამისად. იცავს
პროფესიული ეთიკის ნორმებს. ზრუნავს უსაფრთხოების წესებისა და
გარემოს დაცვაზე

მებოსტნის მესამე საფეხურის გეგმა და შედეგები
საათების განაწილება
თეორიული
სწავლება

პრაქტიკა

სასწავლო კურსი

ლექცია/სამუშაო
ჯგუფში მუშაობა

შუალედური/
დასკვნითი შეფასება

პრაქტიკის დრო

შუალედური/
დასკვნითი გაომცდა

პრაქტიკის დრო

შუალედური/
დასკვნითი გაომცდა

საწარმოო
პრაქტიკა
(სთ)

საათები სულ

სასწავლო
პრაქტიკა
(სთ)

კრედიტების რაოდენობა

დამოუკიდებელი
(სთ)

საკონტაქტო
(სთ)

7. ინგლისური ენა და აიტი

4,5

112,5

40

4

68,5

-

-

-

-

1

25

10

2

13

-

-

-

-

1,5

37,5

16

2

19,5

-

-

-

-

2

50

16

2

32

-

-

-

-

1,5

37,5

14

2

21,5

-

-

-

-

1,5

37.5

16

2

19,5

8

200

185

15

20

500

185

15

8. აგროქიმია
9. მიწათმოქმედება
10. მცენარეთა დაცვა
11. ღია გრუნტი
მებოსტნეობაში
12. ეკოლოგიური
უსაფრთხოება
13. პრაქტიკა
ჯამი:

112

14

174

ცოდნა და
გაცნობიერება

იცის: მცენარის მორფოლოგიური აგებულება,მის ზრდა
განვითარებაზე გარემო ფაქტორების გავლენა, ნიადაგის
შედგენილობა და თვისებები; დახურული გრუნტისათვის
ნიადაგის მომზადება; სათბურების ტიპები; ჩითილის გამოყვანისა
და დარგვის თავისებურებები, მცენარეთა მოვლის
აგროტექნოლოგიის საკითხები

ცოდნის პრაქტიკაში

შეუძლია მებოსტნეობის დარგში უშუალო ხელმძღვანელობის ქვეშ

გამოყენების უნარი

ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანის მარტივი და
ერთგვაროვანი დავალებების შესრულება. მოამზადოს ქოთნები ან
კასეტები თესლის დასათესად და ჩათესოს თესლი

დასკვნის უნარი

შეუძლია

მცენარეებზე

დაკვირვებით

ან

მიწოდებული

ინფორმაციის საფუძველზე ამოიცნოს პრობლემა, მცენარის საკვები
ელემენტების ნაკლებობა, სხვადასხვა ტექნიკური სამუშაოს
ჩატარების აუცილებლობა და გააკეთოს შესაბამისი რეაგირება
კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია მებოსტნის პროფესიასთან დაკავშირებულ მარტივ
საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია იყენებს
საინფირმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს პროფესიული
თვალსაზრისით, შეუძლია ელემენტარული დონის კომუნიკაცია
უცხოურ ენაზე.

სწავლის უნარი

შეუძლია სხვისი მითითებით ბოსტნეული მცენარეების სასუქებით
გამოკვების და მოვლის აგროტექნიკური ღონისძიებების შესწავლა.

ღირებულებები

გათავისებული აქვს მებოსტნის პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებები და მოქმედებს მათ შესაბამისად.
იცავს პროფესიული ეთიკის ნორმებს. ზრუნავს უსაფრთხოების წესებისა
და გარემოს დაცვაზე.

