
გაკვეთილების ცხრილი I ცვლა
2019-2020  სასწავლო წელი

13/01-21/02 ჯგუფი#19.01.01 5-10 კვირა

მოდული პროფესიული განათლების
მასწავლებელი

1 9.00-9.50 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 9.55-10.45 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 10.50-11.40 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

4 11.45-12.35 გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 
მოდელირება და კერვა

202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35 გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 
მოდელირება და კერვა

202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 
მოდელირება და კერვა

202 თ.ყიფიანი

1 9.00-9.50 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40 ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 
ტექნოლოგია 

101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 
ტექნოლოგია 

101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 
ტექნოლოგია 

101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

2 9.55-10.45 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

3 10.50-11.40 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

4 11.45-12.35 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

5 12.45-13.35 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    
202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30

1 9.00-9.50
სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება

202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45 სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება
202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40 სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება
202 თ.ყიფიანი

4 11.45-12.35
სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება

202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35
სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება

202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება
202 თ.ყიფიანი

1 9.00-9.50 ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 
ტექნოლოგია 

101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 
ტექნოლოგია 

101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 
ტექნოლოგია 

101 ი.ყაველაშვილი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  კოლეჯი 
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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გაკვეთილების ცხრილი I ცვლა
2020 სასწავლო წელი

2-6/03 ჯგუფი#19.01.01 მე-12  კვირა

მოდული პროფესიული განათლების
მასწავლებელი

1 9.00-9.50 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 9.55-10.45 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 10.50-11.40 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

4 11.45-12.35
გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა
202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35
გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა
202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30
გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა
202 თ.ყიფიანი

1 9.00-9.50 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 
101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

2 9.55-10.45 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

3 10.50-11.40 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

4 11.45-12.35 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

5 12.45-13.35 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30

1 9.00-9.50 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35

6 13.40-14.30

1 9.00-9.50
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 
101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 
101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 
101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 
101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  კოლეჯი 
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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გაკვეთილების ცხრილი I ცვლა
2020 სასწავლო წელი

16-20/03 ჯგუფი#19.01.01 მე-14  კვირა

მოდული პროფესიული განათლების
მასწავლებელი

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

2 9.55-10.45 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

3 10.50-11.40 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

4 11.45-12.35 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

5 12.45-13.35

6 13.40-14.30

1 9.00-9.50
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202 თ.ყიფიანი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 9.55-10.45 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 10.50-11.40 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

4 11.45-12.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  კოლეჯი 
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  კოლეჯი 
"მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:
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#
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გაკვეთილების ცხრილი I ცვლა
2020  სასწავლო წელი

11-15/05 ჯგუფი#19.01.01 22-ე  კვირა

მოდული პროფესიული განათლების
მასწავლებელი

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

2 9.55-10.45 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

3 10.50-11.40 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

2 9.55-10.45 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 202 თ.ყიფიანი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 9.55-10.45 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 10.50-11.40 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  კოლეჯი 
"მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი
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გაკვეთილების ცხრილი I ცვლა
2020  სასწავლო წელი

25/05-3/07 ჯგუფი#19.01.01 24-29 -ე  კვირა

მოდული პროფესიული განათლების
მასწავლებელი

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

2 9.55-10.45 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

3 10.50-11.40 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202

თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202

თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40 სამოქალაქო განათლება 101 ს.პერანიძე

4 11.45-12.35 სამოქალაქო განათლება 202 ს.პერანიძე

5 12.45-13.35 სამოქალაქო განათლება 202 ს.პერანიძე

6 13.40-14.30 სამოქალაქო განათლება 202 ს.პერანიძე

1 9.00-9.50
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202

თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  კოლეჯი 
"მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი
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გაკვეთილების ცხრილი I ცვლა
2020  სასწავლო წელი

24-28/02 ჯგუფი#19.01.01 მე-11  კვირა

მოდული
პროფესიული
განათლების

მასწავლებელი
1 9.00-9.50 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 9.55-10.45 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 10.50-11.40 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

4 11.45-12.35 გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 
მოდელირება და კერვა

202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35 გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 
მოდელირება და კერვა

202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 
მოდელირება და კერვა

202 თ.ყიფიანი

1 9.00-9.50 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40 ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 
ტექნოლოგია 

101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 
ტექნოლოგია 

101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 
ტექნოლოგია 

101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

2 9.55-10.45 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

3 10.50-11.40 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

4 11.45-12.35 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

5 12.45-13.35 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    
202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30

1 9.00-9.50
ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   

თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45 სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება
202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40 სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება
202 თ.ყიფიანი

4 11.45-12.35
სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება

202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35
სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება

202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება
202 თ.ყიფიანი

1 9.00-9.50 ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 
ტექნოლოგია 

101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35
ტანსაცმლის   დამუშავების საწყისები და ზოგადი 

ტექნოლოგია 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  
კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი
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გაკვეთილების ცხრილი I ცვლა
2020  სასწავლო წელი

9-13/03 ჯგუფი#19.01.01 მე-13 კვირა

მოდული პროფესიული
განათლების

1 9.00-9.50
გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა
202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45
გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა
202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40
გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა
202 თ.ყიფიანი

4 11.45-12.35
გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა
202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35

6 13.40-14.30

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

2 9.55-10.45 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

3 10.50-11.40 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

4 11.45-12.35 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

5 12.45-13.35

6 13.40-14.30

1 9.00-9.50 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40 კოსტიუმის ისტორიის საფუძვლები    202 თ.ყიფიანი

4 11.45-12.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

1 9.00-9.50 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 9.55-10.45 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 10.50-11.40 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

4 11.45-12.35
გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა
202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35
გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა
202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30
გაცნობითი პრაქტიკა  - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური 

მოდელირება და კერვა
202 თ.ყიფიანი
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:

კვ
ირ

ი
ს 

დ
ღ

ეე
ბ

ი #
გა

ნრ
იგ

ი
სამკერვალო წარმოება 



გაკვეთილების ცხრილი I ცვლა
2020  სასწავლო წელი

23/03-8/05 ჯგუფი#19.01.01 მე-15-21-ე  კვირა

მოდული
პროფესიული
განათლების

მასწავლებელი
1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

2 9.55-10.45 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

3 10.50-11.40 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

4 11.45-12.35 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 202 ე.შალამბერიძე

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება 

და კერვა 
202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება 

და კერვა 
202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება 

და კერვა 
202 თ.ყიფიანი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 9.55-10.45 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 10.50-11.40 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

4 11.45-12.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი
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გაკვეთილების ცხრილი I ცვლა
2020  სასწავლო წელი

18-22/05 ჯგუფი#19.01.01 23-ე  კვირა

მოდული
პროფესიული
განათლების

მასწავლებელი

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

2 9.55-10.45 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

3 10.50-11.40 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202 თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202 თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202 თ.ყიფიანი

4 11.45-12.35 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 სამოქალაქო განათლება 202 ს.პერანიძე

6 13.40-14.30 სამოქალაქო განათლება 202 ს.პერანიძე

1 9.00-9.50 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 9.55-10.45 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 10.50-11.40 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი
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გაკვეთილების ცხრილი I ცვლა

2020  სასწავლო წელი

6-10/07 ჯგუფი#19.01.01 30-ე  კვირა

მოდული
პროფესიული
განათლების

მასწავლებელი

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

2 9.55-10.45 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

3 10.50-11.40 რაოდენობრივი წიგნიერება 202 ი.ყანდაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

2 9.55-10.45 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

5 12.45-13.35 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

6 13.40-14.30 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

1 9.00-9.50
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202

თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202

თ.ყიფიანი

3 10.50-11.40 მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 სამოქალაქო განათლება 202 ს.პერანიძე

5 12.45-13.35 სამოქალაქო განათლება 202 ს.პერანიძე

6 13.40-14.30

1 9.00-9.50
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
202

თ.ყიფიანი

2 9.55-10.45 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

3 10.50-11.40 ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა 101 ი.ყაველაშვილი

4 11.45-12.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

5 12.45-13.35 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

6 13.40-14.30 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი
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