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მიმართვა

თინათინ მახარაძე
შპს შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიის

დამფუძნებელი და დირექტორი

პროფესიული განათლება ნებისმიერი განვითარებული ქვეყნის წარმატების

საწინდარია. ამისი ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია 

შვეიცარიული მოდელი. ჩვენი კოლეჯი  სტუდენტებს სწორედ შვეიცარიული 

სტანდარტის სასოფლო-სამეურნეო პროფესიულ განათლებას სთავაზობს. 

აქ დაგხვდებათ:

 თანამედროვე, კომფორტული საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი  

გარემო;

 თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო პროგრამა და 

ინფრასტრუქტურა;

 თამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი საწარმოო პრაქტიკის 

ობიექტები, სადაც პრაქტიკულ მეცადინეობებს ქართველი და 

შვეიცარიიდან მოწვეული სპეციალისტები წარმართავენ;

 წვდომა შვეიცარიაში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სასოფლო-სამეურნეო 

სკოლა - პლანტაჰოფის სასწავლო მასალებზე;

 წარჩინებულ პროფესიულ სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაცვლით 

პრაქტიკაზე წავიდნენ პლანტაჰოფის საწარმოებში (შვეიცარიაში).

ჩვენი მიზანია ძლიერი, დამოუკიდებელი ფერმერები და რძის პროდუქტების 

ტექნოლოგები გავუზარდოთ ქვეყანას- ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენთან 

შესწავლილი თანამედროვე სასოფლო სამეურნეო სტანდარტების დანერგვას 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეძლებენ. 



მისია
შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიის მისიაა შექმნას ქვეყანაში,
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულება, სადაც დაინტერესებული პირები, განვითარებად
სასწავლო და სამეწარმეო გარემოში, შეიძენენ საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამის თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარებს,
რომელთა გამოყენებით შეძლებენ რესურსეფექტურად, სუფთა
წარმოების (cleaner productione) და გარემოსდაცვითი პრინციპების
გათვალისწინებით განახორციელონ პროფესიული საქმიანობა. ამით
ხელს შევუწყობთ საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის
ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან დაახლოებას,
ინდივიდის პიროვნული და პროფესიული განვითარებას.

ხედვა
უზრუნველყოს სწავლის პერიოდში პროფესიული
სტუდენტების/მსმენელების რეალურ სამუშაო პროცესებში ჩართულობა;
გაუზიაროს სტუდენტებს, მსმენელებსა და პერსონალს საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკა, გააცნოს ინოვაციები, რესურსების გამოყენების
თანამედროვე გზები, განავითაროს კოლეჯსა და ბიზნესს,
დაინტერესებულ მხარეებს შორის მყარი, ურთიერთეფექტური
თანამშრომლობის მექანიზმები. ამ პრინციპების გათვალისწინებით,
ჩვენი ხედვაა, ხუთ წელიწადში გავხდეთ წამყვანი დარგობრივი კოლეჯი,
რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც დმანისის რეგიონში, ისე ქვეყნის
მასშტაბით, სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტული სფეროების
განვითარებას.

ღირებულებები
შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიის ღირებულებებია:
თანამშრომლობა, თვითგამოხატვის თავისუფლება, ღიაობა, გუნდურობა,
პროფესიონალიზმი და მდგრადი განვითარება.



ჩვენი მიზანია გავხდეთ რეგიონში ლიდერი, 
თანამედროვე სტანდარტების პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც 
მოამზადებს სათანადო თეორიული, პრაქტიკული 

ცოდნისა და უნარების მქონე სპეციალისტებს. 



დასახული მიზნის მისაღწევად:

 უზრუნველვყოფთ პროფესიული სტუდენტის სრულყოფილ 
თეორიულ და პრაქტიკულ მომზადებას პროფესიული 
საქმიანობისათვის. 

 ვზრუნავთ როგორც პროგრამის განმახორციელებელი, ასევე 
ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე. 

 ვითვალისწინებთ სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების საჭიროებებს და ვქმნით 
მათთვის ხელსაყრელ პირობებს

 ხელს ვუწყობთ სტუდენტთა ექსტრაკურიკულური აქტივობების 
განხორციელებას

 ხელს ვუწყობთ პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას



ჩვენი პარტნიორები არიან
• შვეიცარიის, კანტონ გრაუბიუნდენის ცნობილი და 

სახელგანთქმული პროფესიული სასწავლებელი 
„პლანტაჰოფი“

• შვეიცარიის კანტონ გრაუბიუნდენის ყოფილი მთავარი 
ვეტერინარის პროფესორ როლფ ჰანიმანის ვეტერინარული 
საკონსულტაციო ფირმა „ექსპერტირი“

• შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის 
სააგენტო (SDC) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

• შვეიცარიელი სელექციონერების, მეცხოველეებისა და
სხვადასხვა ორგანიზაციების სერვის ცენტრი შვეიცარაში
შვეიცარიის ბრაუნ-შვიც ასოციაცია 

• მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სპერმის უმსხვილესი
მწარმოებელი შვეიცარიაში Swissgenetics





შვეიცარიული პრესა 
ჩვენს შესახებ



პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
პრაქტიკული კომპონენტის ძირითადად განხორციელდება 

პროფესიული სასწავლებლის ბაზაზე არსებულ 
შვეიცარიული ტექნოლოგიებით აღჭურვილ საწარმოში



ა ნ ო ნ ს ი:
ავტორიზაციის მიღების შემთხვევაში, 

სკოლა განახორციელებს მიღებას 
2021-2022 

სასწავლო წლისათვის  შემდეგ პროფესიულ 
საგანმანათლებლო პროგრამებზე



საგანმანათლებლო პროგრამა ფერმერი
პროგრამის მოცულობა - 90 კრედიტი
პროგრამის სავარაუდო 
ხანგრძლივობა - 18 სასწავლო თვე

იმ პირებისათვის, რომელთაც არ
უდასტურდებათ ქართული ენის 
კომპეტენცია: პროგრამის 
მოცულობა - 120 კრედიტი
პროგრამის სავარაუდო 
ხანგრძლივობა - 23 სასწავლო თვე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე: 
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სოფლის მეურნეობაში / 
Secondary Vocational Qualification in  Agriculture
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება



პროგრამის მიზანია:

მოამზადოს თანამედროვე ცოდნითა და უნარებით აღჭურვილი 
ფერმერი, რომელიც შეძლებს თავად შექმნას და სრულად მართოს 
საკუთარი ფერმერული მეურნეობა ან დასაქმდეს როგორც მცირე, 
საოჯახო, ასევე დიდ, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ ფერმერულ 
საწარმოში, დამოუკიდებლად და სრულყოფილად განახორციელოს 
ფერმერული მეურნეობის სრული ციკლისათვის დამახასიათებელი 
ყველა საჭირო საქმიანობა. 

პროგრამის დასრულების შემდგომ პირს შეუძლია
1. შეასრულოს სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა მოვლა-შენახვა და

იზრუნოს მათ კეთილდღეობაზე;

2. უზრუნველყოს სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა კვება;

3. შეარჩიოს სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ჯიშები და

განაყოფიერების ტექნიკა (ბუნებრივი და ხელოვნური);

4. მონაწილეობა მიიღოს განაყოფიერებისა და მოზარდის მოგების 

პროცესში;

5. ამოიცნოს სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა და გაატაროს ჯანმრთელობის დაცვითი 

ღონისძიებები;

6. განახორციელოს ინტერვენციები სასოფლო-სამეურნეო 

ცხოველებში;

7. დაამუშაოს ნიადაგი, შეარჩიოს, დათესოს/დარგოს და გამოკვებოს

სასოფლო-სამეურნეო კულტურები;

8. აიღოს მოსავალი;

9. მართოს ფერმერული მეურნეობა;

10. დაგეგმოს და განახორციელოს პროდუქტის პირველადი მიღება-

რეალიზება.



საგანმანათლებლო პროგრამა რძის პროდუქტების წარმოება
პროგრამის მოცულობა - 85 კრედიტი
პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა - 15 სასწავლო თვე

იმ პირებისათვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის
კომპეტენცია: პროგრამის მოცულობა - 115 კრედიტი
პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა - 20 სასწავლო თვე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე:
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სასურსათო პროდუქტების
წარმოებაში / Secondary Vocational Qualification in Food Production
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება



პროგრამის მიზანია:

რძის პროდუქტების წარმოებისთვის შრომის ბაზარი უზრუნველყოს
კონკურენტუნარიანი კადრებთ, რომლებიც ფლობენ თანამედროვე
ცოდნასა და უნარებს და შეძლებენ დამოუკიდებლად და
სრულყოფილად განახორციელონ რძის პროდუქტების
გადამუშავების სრული ციკლი.
პროგრამის დასრულების შემდგომ პირს შეუძლია
1. რძის პროდუქტის წარმოებისთვის შეარჩიოს ნედლეული
2. რძის პროდუქტის წარმოებისთვის შეაფასოს ნედლეული
3. ტექნოლოგიური რეჟიმების დაცვით დაამზადოს:

• არაჟანი
• ყველი
• გეოგრაფიული აღნიშვნის მქონე რძის პროდუქტები
• კარაქი
• ნაყინი
• რძის კონსერვები
• ხაჭო
• სასმელი რძე
• სასმელი რძემჟავა პროდუქტები

4. გადაამუშაოს დო და შრატი
5. მოუაროს რძის პროდუქტის წარმოებაში გამოსაყენებელ მანქანა-

დანადგარებს
6. მოამზადოს რძის პროდუქცია სარეალიზაციოდ.



პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

პროფესიულ განათლებაში კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის

მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება

შესაძლებელია: 

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების

აღიარებით (ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება

განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. განმსაზღვრელი შეფასება

ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების

დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.



კვალიფიკაციის მინიჭება
კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 
განსაზღვრული 

მოდულებით 
გათვალისწინებული 

კრედიტები



სტუდენტური სერვისები

პროფორიენტაცია და კარიერული განვითარება

წარმატებულ, დაინტერესებულ სტუდენტთა დასაქმების 
ხელშეწყობა, მათი პერმანენტული ჩართვა განმავითარებელ 
ტრეინინგებსა და პროექტებში. 

დაცვა და უსაფრთხოება

სასწავლო და პრაქტიკული მეცადინეობების განმახორციელებელ 
ობიექტებზე დამონტაჟებულია სამეთვალყურეო კამერები. 
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, 
წესრიგის დაცვისა და სამედიცინო მომსახურების 
უზრუნველყოფის მიზნით, გამოყოფილია პირველადი 
სამედიცინო დახმარების სივრცე, რომელიც უზრუნველყოფილია 
პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად საჭირო 
ინვენტარითა და სამკურნალო საშუალებებით.  

სოციალური პასუხისმგებლობა

სოციალურად დაუცველი და ფინანსური პრობლემების მქონე 
პროფესიული სტუდენტებისათვის იმოქმედებს თანხის გადახდის 
საშეღავათო პირობები, რაც დადგინდება ინდივიდუალურად, 
სტუდენტთან გასაუბრების საფუძველზე. 



ბიბლიოთეკა

კამპუსი & სასტუმრო

ბიბლიოთეკა აღჭურვილია
სათანადო ქართული და
უცხოური ბეჭდური თუ
ელექტრონული სასწავლო
მასალებით. საჭიროებიდან
გამომდინარე,
ხელმისაწვდომია ასლის
გადაღებისა და პრინტერით
მომსახურების სერვისიც.

სტუდენტებისთვის და 
პედაგოგებისთვის 
შექმნილია იდეალური 
გარემო სწავლისა და 
დასვენებისათვის, მათ 
შორის კეთილმოწყობილი 
საერთო საცხოვრებელი და 
სასტუმრო 



სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის
კოლეჯი უზრუნველყოფს სსსმ და შშმ პროფესიულ სტუდენტთათვის
ადაპტირებულ სასწავლო გარემოს, შენობაში შესასვლელად არის პანდუსი და
ლიფტი, სველი წერტილები ადაპტირებულია, სასწავლო და პრაქტიკული
კომპონენტების განხორციელების ადგილებში გადაადგილება ეტლით
მოსარგებლე პირთათვის არ იზღუდება. შეზღუდული შესაძლებლობისა ან/და
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი
პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების
დაძლევის გარეშე. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ან/და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე პროფესიული სტუდენტების ჩარიცხვისას, კოლეჯის დირექტორის მიერ
შექმნილი კომისია შეისწავლის პროფესიული სტუდენტის მდგომარეობას და
საჭიროების შემთხვევაში, შეიმუშავებს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას,

რომელიც ეფუძნება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას/მოდულს და
წარმოადგენს მის მოდიფიკაციას ან/და აკომოდაციას და შესაბამისად, აზუსტებს
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული
სტუდენტისთვის საჭირო დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებას.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის
ფარგლებში სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
პროფესიული სტუდენტის მიმდინარე
შეფასება ხორციელდება
ინდივიდუალურად, განსაზღვრული
მისაღწევი სწავლის შედეგების
ფარგლებში, ხოლო საბოლოო შეფასება
და კრედიტების მინიჭება -

საგანმანათლებლო პროგრამის
/მოდულის მოთხოვნებთან
მიმართებით, ხოლო კვალიფიკაცია
პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამით გათვალისწინებული
წესით.



კოლეჯში სწავლის მსურველები 
დაგვიკავშირდით მეილზე:

info@sasc.ge

გისურვებთ წარმატებებს!


