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კალატოზი 040652
პროფესიული სტანდარტი

I. სფეროს აღწერა:
კალატოზი დუღაბით ახდენს ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალების წყობას. კალატოზს შეუძლია დუღაბზე აგურის და სხვა მასალების
წყობით ააგოს შენობა, მოაწყოს მისი საძირკველი, მზიდი და შემომზღუდავი კედლები, თაღები, ბუხრები, საკვამლე მილები და სხვა
კონსტრუქციული ნაწილები.
კალატოზი მუშაობს სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში, რაც მისგან მოითხოვს წლის ნებისმიერ დროს ფიზიკურ დატვირთვასა და სიმაღლეზე
მუშაობის უნარს, მოძრაობის სიზუსტეს, ხელის სიმარჯვესა და ენერგიულობას, მოწესრიგებულ ვესტიბიულურ აპარატს და კოორდინირებულ
მოქმედებას.
II. დასაქმების სფერო
კურსდამთავრებული შესაბამისი კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ შეიძლება დასაქმდეს ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტზე, რომლის
მშენებლობას ახორციელებს `მეწარმეთა შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის
მქონე სამშენებლო კომპანია.
კალატოზი შეიძლება დასაქმდეს:
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
კალატოზის განათლება ერთსაფეხურიანია (III) და საფეხურზე შემუშავებულია შესაბამისი პროფესიული პროგრამა, რომლის დასრულების
შემდეგ სტუდენტს ენიჭება შესაბამისი საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა პროფესიული დიპლომი.
კალატოზის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს მინიმუმ 30 კრედიტს. მინიმუმ 40% ეთმობა პრაქტიკას.
კურსდამთავრებულს ენიჭება კალატოზის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.
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კალატოზის მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის აღმწერი
ცოდნა და
გაცნობიერება

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

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.

აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების,
პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა: სამშენებლო საქმიანობა;
სამშენებლო მასალები, შრომის და ეკოლოგიური უსაფრთხოება; შენობის
ნაწილები და სამშენებლო ნახაზები; სამშენებლო სამუშაოებისათვის:
სამშენებლო დუღაბები; ინსტრუმენტები, მექანიზმები, მოწყობილობები;
დუღაბების მომზადება; ქვის წყობა; აგურის წყობა; წყობა ყორე და
ყორებეტონისაგან; სწორი ფორმის ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის წყობა;
სარემონტო სამუშაოები; ქვის წყობის წარმოების ორგანიზაცია;
ზღუდარების, თაღების, ჭების წყობა; კ ე დ ლ ე ბ ი ს
შ ე მ ს უ ბ უ ქ ე ბ უ ლ ი წ ყ ო ბ ა ; საპირე წყობა და კედლების
მოპირკეთება; კედლების დაარმატურება; ისტორიული ნაგებობების წყობის
აღდგენა-რესტავრაცია; ხარისხის კონტროლი. აცნობიერებს
გართულებული
ამოცანების
შესასრულებლად
გადასადგმელ
აუცილებელ
შეუძლია გამოიყენოს
სფეროს
სპეციფიკისათვის
დამახასიათებელი
ნაბიჯებს;
უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად
სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები,
ინსტრუმენტები და მასალები.შეუძლია შემდეგი სამუშაოების
შესრულება: ქვის წყობა; ჭრის წესები, წყობის ხერხები, გადაბმის
სისტემები; აგურის წყობა, წყობა ყორე და ყორებეტონისაგან; ხელოვნური
და ბუნებრივი ქვის წყობა. წყობის დაარმატურება. წყობის განაწიბურება,
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ნაკერების და ნაწიბურების გამოყვანა; კედლების შემსუბუქებული წყობა;
ღიობების, ზღუდარების, თაღების და ჭების წყობა; დეკორატიული
წყობა, არქიტექტურული დეტალების შესრულება; ქვის წყობის რემონტი
და რესტავრაცია; ხარისხის კონტროლი.
დასკვნის უნარი

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

შეუძლია განსხვავებულ სიტუაციებში წამოჭრილი პრობლემების
გადასაჭრელად ინფორმაციის არსებული წყაროებით სარგებლობა, მათი
შეფასება და ანალიზი.

კომუნიკაციის
უნარი

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

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია პროფესიულ
საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს
პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს; შეუძლია უცხოური ენის პრაქტიკული
გამოყენება.
შეუძლია მცირე სამუშაო რგოლის ხელმძღვანელობა.

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს
პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებების
შესაბამისად.

გათავისებული აქვს პროფესიული ღირებულებები. იცავს შრომის და
ეკოლოგიურ უსაფრთხოების და საწარმოო ჰიგიენის წესებს და ნორმებს.
განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.

სწავლის უნარი

ღირებულებები

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ
სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება.
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