დანართი
თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი 040665
პროფესიული სტანდარტი
I. სფეროს აღწერა:
თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი სათავსოთა შიგა ზედაპირებზე სხვადასხვა მასალებისაგან ინდუსტრიულად დამზადებული ფურცლებით და
პანელებით აწარმოებს კედლებისა და ტიხრების მოპირკეთებას სხვადასხვა ხერხებით და მეთოდებით, აგრეთვე ამონტაჟებს შეკიდულ ჭერს.
II. დასაქმების სფერო
კურსდამთავრებული შესაბამისი კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტზე, რომლის მშენებლობას
ახორციელებს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნებისმიერი ორგანიზაციულ–სამართლებლივი ფორმის მქონე
სამშენებლო კომპანია.
ა) მრავალპროფილიან საწარმოში;
ბ) მონოპროფილიან საწარმოში;
გ) როგორც თვითდასაქმებული.
III. დამატებითი მოთხოვნები.
პრაქტიკის მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.
IV. საგანმანათლებლო პროგრამა და კვალიფიკაცია
თაბაშირმუყაოს სპეციალისტის პროფესიული განათლება არის ერთსაფეხურიანი და მოიცავს პროფესიული განათლების მესამე საფეხურს.
შემუშავებულია შესაბამისი პროფესიული პროგრამა, რომლის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ენიჭება პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა
პროფესიული დიპლომი.
თაბაშირმუყაოს სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული პროგრამა მოიცავს მინიმუმ 25 კრედიტს, რომლის მინიმუმ 40% ეთმობა პრაქტიკას.
ენიჭება თაბაშირმუყაოს სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

V. თაბაშირმუყაოს სპეციალისტის კვალიფიკაციის აღმწერი

თაბაშირმუყაოს სპეციალისტის მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის აღმწერი
ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი
ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი
კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს
გართულებული ამოცანების შესასრულებლად
აუცილებელ ნაბიჯებს.

იცის სფეროს ძირითადი კონცეფციები და პროცესები; შრომის უსაფრთხოებისა
და ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის მარეგულირებელი ნორმები; შენობებისა და
ნაგებობების სახეები; მათი ცალკეული ნაწილების და კონსტრუქციული
ელემენტების კლასიფიკაცია; ხაზვის საფუძვლები; შენობა–ნაგებობების აგების
ტექნოლოგიის ძირითადი პრინციპები; საბათქაშე სამუშაოების სახეები; მშრალი
მობათქაშების ტექნოლოგია; თაბაშირმუყაოს კარკასები; კედლის მოპირკეთება
თაბაშირმუყაოს ფურცლებით და მოსაპირკეთებელი პანელებით (ტექნოლოგია),
თაბაშირმუყაოს ფურცლებით შემოსვის ნაკერების დამუშავების ხერხები;
საბათქაშე სისტემების სახეები და მასალები; საბათქაშე ნარევები;
შესრულებული სამუშაოების ხარისხის შემოწმების ხერხები და ოპერაციული
კონტროლის მეთოდები.აცნობიერებს თუ რა აუცილებელი ნაბიჯებია
გადასადგმელი გართულებული ამოცანების შესასრულებლად.

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის
დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი,
შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად
სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს
სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და
მასალები.

საბაზო დონეზე შეუძლია სამშენებლო ნახაზების წაკითხვა და მარტივი
ესკიზების შესრულება; კარკასების მოწყობა სათანადო ტექნოლოგიით;
კედლების და ტიხრების მოპირკეთება დაწებებით, სხვადასხვა ხერხებით;
თაბაშირმუყაოს ფურცლებით შემოსვის ნაკერების დამუშავება სხვადასხვა
ხერხით და მეთოდით; მეტალის და ხის კარკასების მოწყობა შეკიდული
ჭერისათვის; შეკიდული ჭერის შემოსვა თაბაშირმუყაოს ფურცლებით და
პანელებით.

დასკვნის უნარი

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოქმნილი
პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის
ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი შეფასება
და ანალიზი.

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოჭრილი პროფესიული პრობლემების
გადასაჭრელად ინფორმაციის არსებული წყაროებით სარგებლობა, მათი
ადექვატური შეფასება, ანალიზი ,დასკვნის გაკეთება.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია
პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
განსხვავებულ სიტუაციებში, ეფექტიანად იყენებს
პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,
შეუძლია უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების
ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის
აღება.

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიულ საკითხებზე .

სწავლის უნარი

იყენებს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია მარტივი
კომუნიკაცია უცხო ენაზე.

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე
პასუხისმგებლობის აღება.

ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებების
შესაბამისად.

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად. იცავს შრომის
უსაფრთხოების და საწარმოო ჰიგიენის წესებს.ზრუნავს სამუშაოს ხარისხის
დაცვაზე.აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა პროფესიული საქმიანობისადმი.

