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ქართული
კულტურული ტურიზმის გიდის პროგრამის მომზადების აქტუალობა
განპირობებულია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და მთლიანად ქვეყანაში
ტურისტული
ინდუსტრიის
განვითარებით.
საქართველოს
მაღლეს
საგანმანთლებლო დაწესებულებებში კულტურული ტურიზმის გიდებს არ
ამზადებენ. მართალია, უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციების ჩარჩოს
საფუძველზე დამტკიცდა გიდების პროფესიული პროგრამის სტანდარტი და
რამდენიმე უნივერსიტეტში და კოლეჯში ამზადებენ გიდებს, მაგრამ კონკრეტულად
არც ერთი პროგრამა არ ითვალისწინებს კულტურული ტურიზმის გიდების
სპეციალურ მომზადებას. ხშირ შემთხვევაში ამ დარგში ძირითადად მუშაობენ
პირები, რომელთაც სპეციალური განათლება არ გააჩნიათ.
ტურიზმის დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებთან კონსულტაციების შემდეგ
ხელოვნების უნივერსიტეტმა მოამზადა დასახელებული პროგრამა.
დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ეძლევათ მოკლევადიანი კურსის
გავლით მიიღონ ელემენტარული განათლება და დასაქმდნენ ტურიზმისა და
კულტურის დაწესებულებებში.
საგანმანათლებლო პროგრამის ხარჯები შეადგენს 5160 ლარს. დაკვეთის
შემთხვევაში პროგრამის ღირებულებას იხდის დამკვეთი. სხვა შემთხვევაში
ფიზიკური პირის გადასახადის ოდენობა დამოკიდებული იქნება ჯგუფში
მსმენელთა რაოდენობაზე.
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსის პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს უმაღლესი
განათლების მქონე სპეციალისტს.
ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა არანაკლებ 10-ისა.
პროგრამის ხანგრძლივობა - 3 თვე, მოიცავს 12 სასწავლო კვირას და ECTS-ის 30
კრედიტს. პროგრამის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებულს
ენიჭება
კულტურული ტურიზმის გიდის კვალიფიკაცია და ეძლევა შესაბამისი
სერთიფიკატი დანართთან ერთად. სწავლების სრული კურსის წარმატებით გავლისა
და პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერთიფიკატის მისაღებად
კურსდამთავრებული უნდა აკმაყოფილებდეს
პროგრამით გათვალისწინებულ
მოთხოვნებს:
1. პროგრამის დასრულება (გავლა) მოითხოვს სასწავლო გეგმის შესაბამისად
სწავლის განმავლობაში შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი მოცულობის
შესრულებას და კრედიტების სავალდებულო რაოდენობის დაგროვებას.
2. პროგრამის დაუფლების შედეგად მსმენელმა უნდა დააგროვოს ECTS-ის
შესაბამისი 30 კრედიტი.

პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება
კულტურული ტურიზმის გიდის საგანმანათლებლო პროგრამა შედგენილია უცხოეთისა და საქართველოს
ტურიზმის კვალიფიციურ სპეციალისტთა მიერ მომზადებული სახელმძღვანელოებისა და რეკომენდაციების
გათვალისწინებით. პროგრამის დისციპლინები შერჩეულია იმ პრონციპით, რომ მსმენელმა სრული ინფორმაცია
და ელემენტარული ცოდნა მიიღოს კულტურული ტურიზმის გიდის სპეციალობაში. პროგრამის ათვისების
პროცესში გათვალისწინებულია პრაქტიკა ტურისტულ დაწესებულებებში და სასწავლო-შემეცნებითი ექსკურსია
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ტურისტულ მარშრუტზე. მსმენელი ვალდებულია პროგრამით გათვალისწინებული ყველა საგანი აითვისოს,
თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ გაიაროს ტესტირება და პრაქტიკა.
პროგრამის მიზანია მსმენელმა მიიღოს კვალიფიციური ცოდნა კულტურული
ტურიზმის გიდის საქმეში. შეისწავლოს კულტურული ტურიზმის წარმოშობისა და
განვითარების ისტორია, მისი როლი და ადგილი საზოგადოებაში. დაეუფლოს
კულტურული ტურიზმის გიდის პროფესიის სპეციფიკას.
პროგრამის მიზანია გიდებმა შეძლონ საექსკურსიო ტექსტის მომზადება და
პროგრამის მიზანი და
პროფესიული საქმიანობის სფეროში ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და შენახვა;
ამოცანები
მომსახურების სტანდარტის უზრუნველყოფა; რუკის დახმარებით ქვეყნის გაცნობა;
ექსკურსიის ჩატარება; ტრანსპორტის, კვების ღამისთევის ორგანიზება; ტურის
მსვლელობის ხარისხის კონტროლი; ტურის მიმდინარეობის შესაბამისი
დოკუმენტების გაფორმება; უსაფრთხოების წესების, ჰიგიენისა და ეთიკის
ნორმების დაცვა; ქართულ და სხვა უცხო ენაზე ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია.
პროგრამაზე მიიღებიან უმაღლესი განათლების მქონე მოქალაქეები. ჯგუფში
მიღების წინა პირობა
მინიმალური რაოდენობა - 10 კაცი.
პროგრამის
დასრულების
შემდეგ
სპეციალისტი
მიიღებს
განათლებას
სწავლის შედეგი
კულტურული ტურიზმის გიდის პროფესიაში.
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება
დასაქმების სფეროები
დასაქმდეს ყველა ტიპის ტურისტულ დაწესებულებაში, მიუხედავად მათი
სტატუსისა და კუთვნილებისა.

მოთხოვნები საგანმანათლებლო პროგრამის რეალიზაციის პირობებისადმი
სასწავლო პროცესის
საკადრო უზრუნველყოფა
პროგრამის
განხორციელებისათვის
საჭირო მატერიალურტექნიკური ბაზა
სასწავლო პროცესის
სასწავლო-მეთოდური
უზრუნველყოფა
სასწავლო პრაქტიკის
ორგანიზება
შეფასება

პროგრამის მოცულობა
ECTS
და სტრუქტურა

სპეციალისტის მომზადების პროგრამის რეალიზაცია უზრუნველყოფილი იქნება
ხელოვნების
უნივერსიტეტის,
ბათუმის
ტურისტული
დაწესებულებების
მაღალკვალიფიციური კადრებით. სწავლების პროცესში ჩართული იქნებიან ქ.
თბილისიდან და უცხოეთიდან მოწვეული სპეციალისტები.
პროგრამა განხორციელდება ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში.
სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება პრაქტიკული და ლაბორატორიული
მუშაობისათვის განკუთვნილი თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობა და
უახლესი კომპიუტერული ტექნიკა. მსმენელი მუშაობის პროცესში ისარგებლებს
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკით, ხელოვნების კაბინეტებითა და ინტერნეტით.
პროგრამის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ყოველი დისციპლინის
სწავლების პროცესი უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო-მეთოდური
დოკუმენტაციით: დისციპლინის სილაბუსით; ძირითადი სახელმძღვანელოებითა
და დამხმარე საინფორმაციო წყაროებით; სასწავლო-მეთოდური რეკომენდაციებით.
სპეციალისტის მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
სასწავლო პრაქტიკის მაღალ დონეზე ჩატარების დაგეგმვა-ორგანიზება ქ. ბათუმის
ტურისტულ ფირმებში.
პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საგანში შეფასება მოხდება ტესტირების
საშუალებით.პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საგანში შეფასება მოხები
კვალიფიკაციის ამაღლების პროფესიული პროგრამის სასწავლო გეგმა
შედგენილია თანამედროვე განათლების სფეროში არსებული მოთხოვნების
გათვალისწინებით.
სწავლებისა და შეფასების საკრედიტო ფორმა შეესაბამება კრედიტების
ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითად
მაჩვენებლებს.

№
1
2
3
4
5

საგანი/მოდული

კრედიტ.
რ-ობა

ექსკურსიათმცოდნეობა
კულტურული ტურიზმი
მხარეთმცოდნეობა
ხელოვნების ისტორია
აჭარის მატერიალური კულტურის

5
2
3
3
3

საათების რაოდენობა
სულ საკონტ.
არასაკ.
125
50
75
75
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30

300
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№

დასახელება

საათი/დღე

1სთ. ღირ.

სულ

1

სპეციალისტის სამუშაო

280 სთ.

12 ლ.

2

მოწვეული სპეციალისტი

20 სთ.

30 ლ.

4 დღე

1 დღე
100 ლ.

3
4
4

მოწვეული სპეციალისტის სასტუმროს
ხარჯები
სასწავლო ექსკურსია
ტრანსპორტის ხარჯები
პროგრამის განხორციელებისათვის
საჭირო დამატებითი ტექნიკური
ხარჯები

3360
ლარი
600
ლარი
400
ლარი
400
ლარი
400
ლარი

სულ

5160
ლარი

