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19.12.2013 წელი - განხორციელდა შპს „Image Academy N“ 
რებრენდინგი და დაარსდა საზოგადოებრივი კოლეჯი NATALI 

ACADEMY; 

2014 წელი - აკადემია ა(ა) იპ საქართველოს კერძო კოლეჯების 

ასოციაციის წევრი ხდება; 

04.02.2015  წელი -  ავტორიზებული საგანმანათლებო 

დაწესებულების სტატუსი მოიპოვა;  აკადემია WorldSkills Georgia - 

ოფიციალური სპონსორი ხდება; 

2016  წელი - აკადემია ა(ა) იპ საქართველოს კერძო კოლეჯების 

ასოციაციის ბრენდირების 5 ვარსკვლავის მფლობელი და გამგეობის 

წევრი ხდება; 

2017 წელი - აკადემიამ უმასპინძლია World Skills Georgia-2017 

ეროვნულ ჩემპიონატს; აკადემიის კურსდამთვრებულები World Skills 

Georgia-2017-ის გამარჯვებულები და I და II საპრიზო ადგილების 

მფლობელები ხდებიან; 

2018 წელი - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მონიტორინგი უხარვეზოდ გაიარა, ხოლო ბიზნეს 

რეიტინგების კავშირისა და შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის 

მიერ, NATALI GROUP-ს საგანმანათლებლო საქმიანობაში წვლილის 

შეტანისათვის ჯილდო გადაეცა. 

13.11.2019 წელი - რეავტორიზაცია და დარგის ჩარჩო დოკუმენტის 

ყველა მიმართულების პროგრამების განმახორციელებელი ხდება; 

27.01. 2020  წელი - არაფორმალური განათლების აღიარების უფლება 

მოიპოვა.  

მნიშვნელოვანი 

თარიღები 
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მისია  

ხედვა 

ღირებულებები 

ჩვენი მისიაა, 

 მოამზადოს საერთაშორისო სტანდარტებისა და თანამედროვე 

ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი,  სილამაზის ინდუსტრიის 

კვალიფიციური  და კონკურენტუნარიანი სპეციალიტები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის 

მომსახურების/სერვისის შეთავაზებას. 

 

ჩვენი ხედვაა, 

შექმნას ერთიანი  საგანმანათლებლო და საწარმოო გარემო, რომელ

იც ხელს შეუწყობს პიროვნების  

პროფესიულ და ინდივიდუალურ განვითარებას,  

შესთავაზებს ესთეტიკური ინდუსტრიის მომხმარებელსა და სპეცი

ალისტებს მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო  

მომსახურებას სწავლების ყველა ეტაპზე და ხელმისაწვდომს 

გახდის ესთეტიკურ მომსახურებას საზოგადოების ყველა 

ფენისთვის. 

 

 

 

  

 
 

ჩვენი მიზანი - თქვენი პროფესიონალიზმია!!! 
 

ღირებულებები 

ხარისხზე და 
მომხამრებელზე 
ორიენტირებულობა 

განვითარებაზე 
ორიენტირებულობა გუნდურობა  

და პროფესიონალიზმი 
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„სილამაზე - ძალაა, ხიბლია, უპირველეს ყოვლისა, ეს პირადი დამოკიდებულება და სულიერი ღირსებაა” - 

ეს სიტყვები, სილამაზის ინდუსტრიის ბრენდებს შორის ლიდერი კომპანიის, „Germaine de Capuccini“ 

დამაარსებელს, XX საუკუნის ცნობილ ქალბატონს, კარმენ ვიდალს ეკუთვნის. 

დიახ, სილამაზე ძალა და სულიერი ღირსების ნაწილია. ამიტომაც, მომხამრებელი სულ უფრო 

მომთხოვნი და დახვეწილი ხდება, რაც ამ ინდუსტრიის  მრავალმხრივ განვითარებასს და მასზე 

მოთხოვნის გაზრდას უწყობს ხელს. იზრდება მოთხოვნა კვალიფიციურ სპეციალისტებზეც, 

იცვლება სტანდარტეი - მკაცრდება და იზრდება მოთხოვნები მომსახურებისა და პროდუქციის 

ხარისხზე.   

Natali Academy მიყვება ცვლილებებს დამუდამ იღებს ინდუსტრიისა თუ განათლების სისტემის 

გამოწვევებს, საკუთარ მომხამრებელს მუდმივად სთავაზობს სიახლეებს, ნერგავს ახალ 

ტენდენციებსა და ტრენდებს. 
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პროფესიები, რომლებიც ყველა დროსა და ქვეყანაში მოთხოვნადია 

თმის სტილისტი/პარიკმახერი 

 საპარიკმახერო საქმე კლასიკური გაგებით, გულისხმობს თმის შეჭრას, ვარცხნილობებს, თმის 

შეღებვასა და ქიმიურ დახვევას.  

 
საპარიკმახერო საქმე, ჩვენს თანამედროევობაში ხელოვნებად იქცა და ერთ-ერთი ყველაზე 
პრესტიჟული, მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი პროფესია გახდა. გაიზარდა 

მოთხოვნებიც.  დღეს ჭეშმარიტი პარიკმახერი, კლიენტს იღებს და განიხილავს მთლიანობაში - 

როგორც ამბობენ, თავიდან ფეხამდე, ვარცხნილობის შერჩევისას ითვალისწინებს სახისა და 

ნაკვთების, სხეულის  ფორმებს,  სახის ფერს,  საერთო გარეგნობას. პარიკმახერები და 

სტილისტები არა მხოლოდ თმას ჭრიან და ვარცხნიან, არამედ ქმნიან ახალ იერს. მათი მთავარი 

ამოცანაა, კლიენტი გაალამაზონ. ამიტომაც ეწოდა ამ მიმართულებას, სილამაზის მომსახურების 
სფერო, დამკვიდრდა ახალი,  სილმაზის ინდუსტრია. 
პარიკმახერის მოვალეობები: 

- თმის შეჭრა, თმის ღებვა, თმის დავარცხნა, დახვევის სამუშაოები, თმის დაწვნა; 

- თავის მასაჟი, თავისა და თმის სპა პროცედურები; 

- სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა.  

 

გარდა ამისა, ხშირად შეიძლება მოუწიოთ თმის მოვლის საშუალებების გაყიდვა. 

 

თმის მოვლის თანამედროვე პროცედურები ძალზე მრავალმხრივია. ძნელია, ისეთი 

უნივერსალური სპეციალისტის ნახვა, რომელიც ყველაფერს ერთნაირად, მაღალი ხარისხით 

ასრულებს. საპარიკმახერო საქმის მაღალი ხარისხით შესრულება მოითხოვს დროს და 

ცალკეული მიმართულებით ხანგრძლივ სპეციალიზაციას. ამიტომაც გაჩნდა სფეროში, 

სპეციალისტთა სხვადასხვა კატეგორიები: 

 

დღეს, ყველაზე მოთხოვნადი ფართო პროფილის პარიკმახერია, რომელიც ფლობს, როგორც 

ქალისა და მამაკაცის ვარცხნილობებს, ისე შეღებვის ხელოვნებას.   
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კოლორისტი - ფერებისა და საღებავების შერევისა და 

ფერთა გამის/კოლორის შერჩევის სპეციალისტი. 

ზოგიერთ სფეროში, კოლორისტისთვის 

აუცილებელია სპეციალური ტექნოლოგიური 

განათლება, რომელსაც შეუძლია ახალი ფერებისა და 

მათი შერევის რეცეპტურის შექმნა-შემუშავება, მათ 

კოლორისტ-ტექნოლოგებს უწოდებენ. 

 

კოლორისტ-შემსრულებელი, კი არსებული 

ტექნოლოგიური რუკებისა და რეცეპტურის 

გამოყენებით ასრულებსთმის  სხვადასხვა 

სირთულის შეღებვას. კოლორისტმა კარგად უნდა 

იცოდეს ფერების თვისებები, მათი შერევის 

მეთოდები, პრეპარატებისა და გამხსნელების დოზები 

და ხარჯვის ნორმები.  

 

ბრეიდერი - განსაკუთრებული სპეციალიზაციაა, 

რომელიც აფრიკულ ნაწნავებს, დრედებს აკეთებს.  

 
მამაკაცის სტილისტი - სპეციალიზებულია მხოლოდ 

მამაკაცის წვერ-ულვაშის მოვლასა და ვარცხნილობებზე; 
 
ბარბერი - მამაკაცის სპეციალისტია, რომელიც წვერ-ულვაშის მოდის განვითარებასთან ერთად, 

სულ უფრო პოპულარული და მოთხოვნადია.  ბარბერის სპეციალისტები (ე.წ. „ბარბერშოპი“), 

წვერ-ულვაშის მოდელირებით, მამაკაცის იერის ვირტუოზი შემოქმედები არიან. 

თავდაპირველად ამ საქმიანობით მხოლოდ მამაკაცები იყვნენ დაკავებულები, თუმცა დრომ 

გენდერული კვალი წაშალა და ახლა მას ქალებიც წარმატებით ეუფლებიან.  

 

ბავშვების პარიკმახერი - ეს გამორჩეული კატეგორიის მომხმარებელია, რომლებთან სამუშაოდ, 

გარდა მაღალი საშემსრულებლო ტექნიკისა განსაკუთრებული კომუნიკაციის უნარია საჭირო. 

 
პარიკმახერ-სტილისტი - ე.წ. პარიკმახერ-ტექნოლოგი, რომელიც ოსტატობის ყველაზე მაღალი 
დონეა. ის სტანდარტულ ვარცხნილობებთან ერთად ასრულებს ავანგარდულ, კრეატიულ და 

საღამოს ვარცხნილობებსა და სპექტრალურ შეღებვას.  

მიუხედავად სპეციალიზაციისა და ოსტატობისა, ნებისმიერი სპეციალისტის ამოცანაა შექმნას 

კლიენტის ჰარმონიული ეირი, მისი გარეგნობის, ხასიათისა და ცხოვრების სტილის 

გათვალისწინებით.   
 

დასაქმების სფერო  

პარიკიმახერი შეიძლება დასაქმდეს საპარიკმახეროებში, სილამაზის სალონებსა და სტუდიებში, 

თეატრებსა და ტელევიზიებში.  

 

გამოცდილი სპეციალისტები თავად ასწავლიან საპარიკმახერო საქმეს, ატარებენ სხვადასხვა 
ტრენინგებსა და მასტერ-კლასებს. 
 

სამუშაო გარემო და პროფესიის უარყოფითი მხარეები 
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- ფეხზე დიდხანს დგომა, რაც ქმნის პროფესიული დაავადების შეძენის რისკს - ვენების 

ვარიკოზული გაგანიერება, ართრიტი, ართროზი, ხერხემლის დაავადებები. 

- ხმაურუანი გარემო - სმენის დაქვეითება. 

- ქიმიკატებთან და საღებავებთან მუშაობა - ქმნის პროფესიული დაავადების (სასუნთქი 

სისტემის დაავადებები) შეძენის რისკს -  

მოთხოვნები პროფესიისადმი 

პარიმახერი უნდა გამოირჩეოდეს კარგი გემოვნებით, მხედველობით, ფერის შეგრძნებითა და 

თვალის ზომით, ასევე ფიზიკური ამტანობით, მოქნილი მოტორიკით, ჯანმრთელი საყრდენ-

მამოძრავებელი სისტემით,  შრომისმოყვარეობითა და სისუფთავით. ამასთან უნდა იყოს 

კრეატიული, კომუნიკაბელური, ტაქტიანი. გარდა ამისა, საპარიკმახერო საქმე, მეტად 

დინამიურად ვითარდება, მუდმივად ჩნდება სიახლეები (ახალი ტექნოლოგიები, პროდუქცია, 

ინსტრუმენტები და სხვა), ამიტომ პარიკმახერი მუდმივად უნდა იყოს სიახლეების ძიებასა და 

შესწავლაზე ორიენტირებული. 

 

როგორ გახდე პარიკმახერი? 

- გახდი პროფესიული სტუდენტი, დაეუფლე პროფესიას და მოიპოვე  პროფესიული 

კავიფიკაცია თმისა და სილამაზის მომსახურებაში.  

პროფესიული სტატუსის მოსაპოვებლად, საკმარისია საბაზო განათლება (ზოგადი 

განათლების ცხრა კლასის დასრულება). 

 

ან 

- პროფესიის სხვადასხვა სპეზიალიზაციით დახელოვნებისთვის გაიარე პროფესიული 

მომზადების ან გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამები. 

 
საყრდენ-მამოძრავებელი, სისხლ-ძაღრვოვანი სისტემებისა და ალერგიული დაავადებების  
მქონე პირთათვის პროფესიაში შესვლა არ არის რეკომენდებული. 
 

პარიკმახერის ანაზღაურება  

პარიკმახერის ანაზღაურება თვეში საშუალოდ მერყეობს 800 ლარიდან 2000 ლარამდე. რასაც 

ემატება ბონუსი, გაყიდული პროდუქციიდან. საკუთარი სალონის გახსნის შემთხვევაში 

შემოსავალი გაცილებით მაღალია. 

 

შემოსავალი დაკავშირებულია ქალაქზე, მის სიდიდეზე, სალონის პრესტიჟულობაზე, 

პროდუქციის ხარისხსა და რაღა თქმა უნდა სპეციალისტის პროფესიონალიზმზე. 
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კოსმეტოლოგია 

 კოსმეტოლოგების ძირითადად საქმიანობა დაკავშირებულია ადამიანის კანის საფარველთან, 

ადამიანის სახისა და სხეულის მოვლასთან, კოსმეტიკური დეფექტების აღმოფხვრასა და 

მისთვის ჯანმრთელი, ახალგაზრდა და მოვლილი იერის მიცემის მიზნით.  

 

დღეს-დღეობით კოსმეტოლოგის მომსახურება ყველასთვის ხელმისწავდომია, ვინც ზრუნავს 

საკუთარ გარეგნობასა და ჯანმრთელ იერზე. სწორედ ამიტომ კოსმეტოლოგი, ერთ-ერთი 

მოთხოვნადი პროფესიაა. 

კოსმეტოლოგებზე მოთხოვნა განსაკუთრებით მაღალია დიდ ქალაქებში, მით უფრო 

საკურორტო ზონებში - სილამაზის სალონებსა და საპარიკმახეროებში, სპა, სამედიცინო 

ცენტრებსა თუ კოსმეტიკურ კაბინეტებსა და სალონებში. 
  

კოსმეტოლოგის პროფესიული მოვალეობებია: 

- სახის ესთეტიკური კოსმეტოლოგია: წმენდა, მოვლა, მასაჟი, წარბისა და წამწამის 

კორექცია და მათი შეღებვა. 

- სხეულის (დეკოლტე) ესთეტიკური კოსმეტოლოგია: ეპილაცია, სპა და  სხეულის 

კორექციის პროგრამების განხორციელება; 
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- პაციენტების/კლიენტების კონსულტირება სახისა და სხეულის მოვლის შესახებ; 

- პროცედურებთან/საქმიანობასთან დაკავშირებული სათანადო დოკუმენტაციის მართვა-

გაფორმება. 

- სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. 

გარდა ამისა, ხშირად კოსმეტოლოგები საქმიანობენ სხვა მიმართულებითაც: 

- წამწამების დაგრძელება; 

- პროფესიული, კოსმეტიკური საშუალებების გაყიდვა. 

 

როგორ გახდე კოსმეტოლოგი?  

- თუ გაქვს სამედიცინო განათლება, გაიარე პროფესიული გადამზადების კურსი და 

შეიძინე კოსმეტოლოგის პროფესია. 

ან 

- გახდი პროფესიული სტუდენტი, დაეუფლე პროფესიას და მოიპოვე პროფესიული 

კავიფიკაცია სილამაზის მომსახურების სფეროში. პროფესიული სტატუსის 

მოსაპოვებლად, საკმარისია საბაზო განათლება (ზოგადი განათლების ცხრა კლასის 

დასრულება). 

 

მოთხოვნები პროფესიისადმი 

კარგი მხედველობა, მოქნილი მოტორიკა, შრომისა და სისუფთავის მოყვარეობა, 

კომუნიკაბელობა და ტაქტიანობა.  

საყრდენ-მამოძრავებელი, სისხლ-ძაღრვოვანი სისტემებისა და ალერგიული დაავადებების  
მქონე პირთათვის პროფესიაში შესვლა არ არის რეკომენდებული. 
 

კოსმეტოლოგის ანაზღაურება  

კოსმეტოლოგის ანაზღაურება თვეში საშუალოდ მერყეობს 800 ლარიდან 3000 ლარამდე, 

რასაც ემატება გაყიდული პროდუქციის ბონუსი. საკუთარი კოსმეტიკური კაბინეტის გახსნის 

შემთხვევაში, შემოსავალი გაცილებით მაღალია. 

 

კოსმეტოლოგის შემოსავალი დაკავშირებულია ქალაქზე, მის სიდიდეზე, სალონის 

პრესტიჟულობაზე, პროდუქციის ხარისხსა და რაღა თქმა უნდ, სპეციალისტის 

პროფესიონალიზმზე. თუმცა,  კვალიფიციური სპეციალისტის სტატუსი, არაა მხოლოდ 

დიპლომის ან სერტიფიკატის ფლობა, მასთან ერთად, აუცილებელია მუდმივად ცოდნის 

განახლება და სრულყოფა. 
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SPA-თერაპისტი/სპეციალისტი 

SPA - პოპულარული და მოდურია, 

ყველასთან, ვისაც საკუთარ სხეულსა და 

ჯანმრთელობაზე ზრუნვა უყვარს. ამ 

აბრევიატურასა და  პროცედურებს 

ღირსეული ადგილს უკავია ტურისტულ 

ბიზნესშიც.  

 

SPA, წყლით გაჯანსაღების  საინტერესო 

კულტურა, პროცედუები და რიტუალია,  

რომელიც ადრეულ ხანაში ჩაისახა და შემდეგ თაობიდან თაობებსა და კულტურებს გადაეცემოდა.  

 

SPA პროცედურები მიმართულია ორგანიზმის გაჯანსაღება-რელაქსაციისთვის. კანის ზედაპირზე 

სხვადასხვა კომპონენტებით ზემოქმედება ააქტიურებს ნივთიერებათა ცვლას, აუმჯობესებს 

სისხლის მიმოქცევას, გამოდევნის ტოქსინებსა და შლაკებს, აუმჯობესებს განწყობას, კანის 

მდგომარეობას. SPA პროცედურები, აკაჟებს და აახალგაზრდავებს ორგანიზმს, მატებს სიმხნევეს, 

ენერგიას, უნარჩუნებს მას სილამაზესა და ჯანმრთელობას. 

 

SPA სულ უფრო პოპულარული, ხოლო სპეციალისტები კი მოთხოვნადი ხდება სილამაზის 

ინდუსტრიაში, რასაც ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებაც, იქმნება არა სპა-სალონები, სპა-

სასტუმროები, სპა-კურორტები, იგეგმება სპა-ტურები და ა.შ. 

 

როგორ გახდე SPA-თერაპისტი/სპეციალისტი? 

- თუ გაქვს სამედიცინო განათლება, გაიარე პროფესიული გადამზადების კურსი და შეიძინე 

SPA-თერაპისტის/სპეციალისტის პროფესია. 

ან 

- გახდი პროფესიული სტუდენტი, დაეუფლე პროფესიას და მოიპოვე პროფესიული 

კავიფიკაცია სილამაზის მომსახურების სფეროში. პროფესიული სტატუსის მოსაპოვებლად, 

საკმარისია საბაზო განათლება (ზოგადი განათლების ცხრა კლასის დასრულება). 

მოთხოვნები პროფესიისადმი 

SPA-სპეციალისტი უნდა გამოირჩეოდეს ფიზიკური ამტანობით, მოქნილი მოტორიკით, 

შრომისმოყვარეობითა და სისუფთავით. ამასთან უნდა იყოს კომუნიკაბელური, ტაქტიანი. 

საყრდენ-მამოძრავებელი, სისხლ-ძაღრვოვანი სისტემებისა და ალერგიული დაავადებების  მქონე 
პირთათვის პროფესიაში შესვლა არ არის რეკომენდებული. 
 

SPA-სპეციალისტის ანაზღაურება  

SPA-სპეციალისტის ანაზღაურება თვეში საშუალოდ 

მერყეობს 1500 ლარიდან 3000 ლარამდე. რასაც ემატება 

გაყიდული პროდუქციიდან ბონუსი. კერძო პრაქტიკის ან 

საკუთარი SPA კაბინეტის/სალონის გახსნის შემთხვევაში, 

შემოსავალი გაცილებით მაღალია. 
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ვიზაჟისტი 

 

ვიზაჟისტი მოდის ინდუსტრიის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი პროფესიაა. 

ვიზაჟისტი სპეციალისტია, რომელიც 

დეკორატიული კოსმეტიკის 

გამოყენებით ფარავს სახის 

ნაკლოვანებებს, გამოკვეთს მის 

ექსპრესიულ ნაკვთებს და ქმნის ლამაზ, 

იდეალურ იერს. 

კარგი ვიზაჟისტი, მაკიაჟის შექმნისას 

მუდამ ორიენტირებულია უახლეს 

ტენდენციებზე,  კლიენტის მოთხოვნაზე, მის სტილზე, ინდივიდუალურ თავისებურებებსა (სახისა 

და ნაკვთების ფორმები, სახისა და თვალის ფერი, გარეგნული იერი, ტიპაჟი) და თავად მაკიაჟის 

მიზანზე. 

 

ვიზაჟისტი მაკიაჟს ასრულებს სხვადასხვა დანიშნულებით: სადღესასწაულო, საქორწინო, ფოტო თუ 

ტელე გადაღებებისთვის, პოდიუმისთვის, საქმიანი შეხვედრისა და სხვა ღონისძიებებისთვის. 

 

ბევრი ვიზაჟისტი ამაყობს იმით, რომ მუშაობა ცნობილ ადამიანებთან, ხოლო დაკვეთის 

შესასრულებლად, საინტერესო მოგზაურობები უწევთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში, იქნება ეს 

პარიზი, მილანი თუ სხვა. 

 

დასაქმების სფერო 

ვიზაჟისტები მუშაოებენ სილამაზის სალონებში, თეატრში, ტელე, კინო, ფოტო სტუდიებსა და 

სამოდელო სააგენტოებში, ან თავად მოიძიებენ დაკვეთებს სხვადასხვა კონკურსებსა და მსგავს 

ღონისძიებებზე.  

 

ვიზაჟისტი პროფესიული მოვალეობები 

- კონკრეტული ვიზუალისა და მაკიჟის შექმნა; 

- ფერების შერჩევა სახის კანისა და გარეგნობის გათვალისწინებით; 

- კლიენტების კონსულტირება გამოყენებული პროდუქციის, მაკიაჟის შესრულების ტექნოლოგიისა 

და ა.შ. შესახებ; 

- სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა; 

ამ მოვალეობებს, ხშირად ერთვის დეკორატიული კოსმეტიკის 

გაყიდვა. 

გამოცდილი სპეციალისტები თავად ასწავლიან და ატარებენ 
სხვადასხვა ტრენინგებსა და მასტერ-კლასებს. 
ვიზაჟისტის პროფესიული მოთხოვნებია: 

- სხვადასხვა სტილის მაკიაჟის შესრულების ტექნიკის ცოდნა;  

- ფერებისა და სამუშაო მასალის  შერჩევის მეთოდები; 

- სამუშაო მასალის, ინსტრუმენტების დანიშნულება და მათი 

გამოყენება; 
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- კლიენტთან ეფექტური კომუნიკაცია; 

- ვიზაჟისა და მოდის უახლესი ტენდენციების ცოდნა. 

- სასურველია ვიზჟისტს შეეძლოს ხატვა.  

 

ვიზაჟისტს უნდა შეეძლოს არა მარტო მაკიაჟის გაკეთება, არამედ იმიჯის შექმნაც.  

 

მაღალი კვალიფიკაციისა და პროფესიონალიზმის  შესანარჩუნებლად ვიზაჟისტები სისტემატურად 

ზრუნავენ კვალიფიკაციის ამაღლებასა და პრაქტიკის გაუმჯობესებაზე. ესწრებიან  მასტერ-კლასებსა 

და სემინარებს, მონაწილეობენ სხვადასხვა ტიპის კონკურსებში. 

 

როგორ გახდე ვიზაჟისტი? 

პროფესიის დაუფლება, ერთი შეხედვით მარტივია, მოკლე სასერტიფიკატო კურსის ფგავლა ან 

სპეციალისტთან კერძო გაკვეთილების მიღება, თუმცა ეს მხოლოდ ვიზაჟის ანბანის ცოდნას 

მოგცემთ და შესაძლოა მხოლოდ ჩვეულებრივ სალონში, ერთ-ერთი რიგითი სპეციალისტად 

დარჩეთ მუდამ. 

- გახდი პროფესიული სტუდენტი, დაეუფლე პროფესიას და მოიპოვე  პროფესიული 

კავიფიკაცია თმისა და სილამაზის მომსახურებაში.  

- პროფესიული სტატუსის მოსაპოვებლად, საკმარისია საბაზო განათლება (ზოგადი 

განათლების ცხრა კლასის დასრულება). 

- ან 

- სილამზის სფეროს სხვა პროფესიის შემთხვევაში გაიარე პროფესიული მომზადების ან 

გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამები. 
 

 

პროფესიული შეზღუდვები - ხელის მოტორიკის დარღვევების, მხედველობის მკვეთრი დეფექტისა 
და ფერების შერჩევის ანომალიის (დალტონიზმი)  მქონე პირთათვის პროფესიაში შესვლა არ არის 
რეკომენდებული. 
 

ვიზაჟისტის ანაზღაურება  

პარიკმახერის ანაზღაურება თვეში საშუალოდ მერყეობს 800 ლარიდან 2000 ლარამდე. რასაც ემატება 

გაყიდული პროდუქციიდან ბონუსი. საკუთარი სტუდიის გახსნისა და  პედაგოგიური მოღვაწეობის 

შემთხვევაში ვიზაჟისტის შემოსავალი გაცილებით მაღალია.   

 

აკადემია სასწავლო პროცესში იტალიური ბრენდის Cinecitta maceup პროდუქციას იყენებს. 

პროდუქცია ფიტოა და და არ იწვევს ალერგიას. 
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მანიკიურისა და პედიკიურის სპეციალისტი 

ხშირად, მანიკურ-პედიკიურის სპეციალისტს აღიქვამენ, როგორც მხოლოდ ფრჩხილის დიზაინის 

ოსტატს. სინამდვილეში ამ პროფესიის სპეციალიტები დაკავებულები არიან ხელისა და ტერფის 

მოვლის პროცედურებითა და ფრჩხილების დიზაინით. ისინი ზრუნვენ მათ ჰიგიენურ და 

ესთეტიკურ იერზე. სწორედ ამიტომ თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში მათ  „ფრჩხილის 

სერვისის“ ოსტატებსაც უწოდებენ.   

 

თანამედროვე ფრჩხილის სერვისი მრავალფეროვანია, მტევნისა და ტერფის კანისა და ფრჩხილების 

ჰიგიენური დამუშავებიდან, მასაჟითა და სპა პროცედურებით დამთავრებული.  

 

მრავალფეროვანია ასევე მანიკიურის შესრულების ტექნიკა და დიზაინი: კლასიკური მანიკური, 

რომელიც გულისხმობს ხელის ნუნების წყალში დალობობასა და მაკრატლით მათ მოცილებას; 

 

ევროპული მანიუკური - კუტიკულის მოშორება და დამუშავება ხდება ფორთოხლის ჩხირებითა და 

სპეციალური აპარატით. 

 

იაპონური მანიუკური - ხელისა და ტერფის მოვლის კომპლექსია, რომელიც სრულდება 

სპეციალური, ნატურალური საშუალებებით.  

 

ფრანგული მანიკიური - ფრჩხილის თავისუფალი არე იფარება თეთრი ლაქით. 

 

ესპანური მანიკიური - გამოირჩევა მკვეთრი, გაჯერებული ფერების დიზაინით. 

 

ამერიკული მანიკიური - გამოირჩევა ფრჩხილის ლაქისა და ტუჩის საცხის ფერების  

საგულდაგულო შერჩევით. 

 

ფრჩხილის დიზაინი -  არ შემოიფარგლება მხოლოდ სხვადასხვა ფერის ლაქის დატანით. 

თანამედროვე მანიკიური გულისხმობს როგორც  დიზაინის, ასევე ფრჩხილის ხელოვნურად 
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დაგრძელების სხვადასხვა ტექნოლოგიებს: აკრილით, გელით, ტიფსებით. აქ უკვე 

სპეციალისტისთვის ფრჩხილი, ისევეა, როგორც „მხატვრისთვის ტილო“ , და საკუთარი ფანტაზის 

წყალობით ქმნიან სხვადასხვა დიზაინს, ნახატს, ხშირ შემთხვევაში საავტოროსაც კი. 

 

დასაქმება  

მანიკიურ-პედიკიურის სპეციალისტები შესაძლებელია დასაქმდნენ სილამაზისა და ესთეტიკის 

ცენტრებსა და სალონებში.  „ნაილ ბარებსა“ და „ნაილ არტ“  ფრჩხილის მოვლის სპეციალიზებულ 

სალონებში. 

 

პროფესიის სპეციალური მოთხოვნები 

ფრჩხილის მოვლის ხელოვნება მოითხოვს ხელის ნატიფ მოტორიკასა და მოძრაობების 

კოორდინაციას. დახვეწილ გემოვნებას, ფერთა აღქმის, განსხვავებულ ადამიანებთან ეფექტური 

კომუნიკაციისა და შრომატევად სამუშაო რეჟიმთან ადაპტირების უნარებს. 

 

ცოდნა და უნარები 

მანიკიურ-პედიკიურის სპეციალისტი უნდა ფლობდეს: მანიკიურ-პედიკიურის,  სპა და მასაჟის 

პროცედურების შესრულების ტექნოლოგიებსა და ხატვის ტექნიკას. უნდა იცნობდეს სამუშაოთა 

შესრულების სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებს, კანისა და ფრჩხილის აგებულებას, დაავადებებს, 

დეფექტებს და მათთან მუშაობის სპეციფიკას;  ასევე თანამედროვე მოდას, მანიკიურის ტრენდებს,  

მასალებსა და ტექნოლოგიებს. 

 

პრესტიჟულ სალონებსა და ფრჩხილის მოვლის სპეციალიზებულ სალონებში დასაქმებისთვის 

აუცილებელია ფრჩხილის ხელოვნულრი დაგრძელებისა და დიზაინის თანამედროვე 

ტექნოლოგიების ცოდნა. 

 

როგორ გახდეთ მანიკიურ-პედიკიურის სპეციალისტი? 

პროფესიის დაუფლება, ერთი შეხედვით მარტივია, მოკლე სასერტიფიკატო კურსის გავლა ან 

სპეციალისტთან კერძო გაკვეთილების მიღება, თუმცა ეს მხოლოდ პროფესიის ანბანის ცოდნას 

მოგცემთ და შესაძლოა მხოლოდ ჩვეულებრივ სალონში, ერთ-ერთი რიგითი სპეციალისტად 

დარჩეთ მუდამ. 

 

- საბაზო განათლების საფუძველზე გახდი პროფესიული სტუდენტი, დაეუფლე პროფესიას და 

მოიპოვე  პროფესიული კავიფიკაცია სილამაზის მომსახურების სფეროში. 

ან 

- სილამზის სფეროს სხვა პროფესიის ფლობის შემთხვევაში გაიარე პროფესიული მომზადების ან 

გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამები. 

 

პროფესიული შეზღუდვები  - ხელის მოტორიკის დარღვევების, მხედველობის მკვეთრი დეფექტისა 
და ფერების შერჩევის ანომალიის (დალტონიზმი)  მქონე პირთათვის პროფესიაში შესვლა არ არის 
რეკომენდებული. 
 

მანიკიურ-პედიკიურის სპეციალისტის ანაზღაურება  

ანაზღაურება თვეში საშუალოდ მერყეობს 600 ლარიდან 1500 ლარამდე.    ფრჩხილის მოვლის 

საკუთარი სალონის გახსნის შემთხვევაში შემოსავალი გაცილებით მაღალია. შემოსავალი 

დაკავშირებულია ქალაქზე, მის სიდიდეზე, სალონის პრესტიჟულობაზე, პროდუქციის ხარისხსა 

და რაღა თქმა უნდა სპეციალისტის პროფესიონალიზმზე. 
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სალონის ადმინისტრატორი 

სტატისტიკის მიხედვით მსოფლიოს ზრდასრული 

მოსახლების 50% სალონის მომსახურებით სარგებლობს.  

სილამაზის ინდუსტრიის მუშაკთა რიცხვი სულ უფრო 

იზრდება, ამან გამოიწვია სილმაზის მომსახურების 

ობიექტების დღევანდელი სახე და გაზარდა მოთხოვნა მათ 

მართვასა და ადმინიტრირებაზე.   

 

სალონის ადმინიტრატორის მოვალეობების შესრულება, 

მარტივი არ არის. ის არ გულიხმობს მხოლოდ 

სპეციალისტების საქმიანობის კოორდინაციასა და 

ადმინისტრაციული საკითხების გადაწყვეტას. ადმინიტრატორი - სალონის სახეა,  „სავიზიტო 

ბარათი“, სწორედ მისგან იწყება სალონში ვიზიტი. 

 

ადმინისტრატორი ხვდება მომხმარებლებს, სთავაზობს და ურჩევს პროცედურებს, მომსახურების 

სახეებს, ახორციელებს ფინანსურ ანგარიშსწორებებს. 

 

დასაქმება 

სილამაზის ინდუსტრიის სწრაფმა განვითარებამ ადმინისტრატორზე მოთხოვნა გაზარდა. 

ადმინისტრატორად შესაძლებელია დასაქმება: 

- საპარიკმახეროებსა და სილამაზის სალონებში; 

- მანიკიურისა და პედიკიურის სალონებში; 

- ესთეტიკური სილმაზის ცენტრებში; 

- სპა-ცენტრებში; 

- ფიტნეს-კლუბებში. 

 

სალონის ადმინისტრატორის მოვალეობები 

- თანამშრომელთა საქმინობის კოორდინაცია; 

- პასუხობს სატელეფონო ზარებს და ახორციელებს კლიენტების ჩაწერას; 

- კონსულტაციას უწევს კლიენტებს სალონის მომსახურებისა და პროცედურების შესახებ 

(მომსახურების ტარიფები, პროცედურების, პროდუქციის ჩვენებები და უკუჩვენებები). 

- პროდუქციის (კოსმეტიკური და მოვლის საშუალებები) გაყიდვა; 

- მარაგების მართვა; 

- აპარატურისა და ინსტრუმენტების გამართულობისა და სისუფთავის კონტროლი; 

- სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების კონტროლი; 

- ანგარიშსწორება და საკასო აპარატთან/ტერმინალთან მუშაობა. 

- საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მართვა-შევსება. 

 

შესაძლებელია, სალონის ადმინისტრატორის მოვალეობებში ასევე შედიოდეს: 
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- სალონის მომსახურების/პროდუქტების შესახებ პრეზენტაციის ჩატარება; 

- კონფლიქტური სიტუაციების მართვა; 

- თანამშრომლელთა ანაზღაურების დაანგარიშება. 

- მერჩანდაიზინგი, სალონის ვიტრინების გაფორმება; 

- მარკეტინგული აქციების განხორციელება. 

 

მოთხოვნები სალონის ადმინიტრატორის პოზიციაზე 

- მინიმალური ასაკი 18 წელი; 

- სალონის (საპარიკმახერო, კოსმეტოლოგიური, ვიზაჟის და ა.შ.) სამუშაოების სპეციფიკის 

ცოდნა; 

- შეთავაზებული მომსახურების თავისებურებების ცოდნა, მათ შორის კონკურენტი 

კომპანიების სერვისებისა; 

- სალონის თანამშრომლების მართვა; 

- საოფისე და სპეციალური პროგრამების ცოდნა; 

 

პიროვნული თვისებებიდან და უნარებიდან მნიშვნელოვანია კომუნიკაბელობა, არაკონფლიქტური 

ბუნება, სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი. სასურველია უცხო ენ(ებ)ის ცოდნა. 

 

როგორ გახდეთ სალონის ადმინისტრატორი 

პირს, რომლის მინიმალური ასაკია 18 წელი, საბაზო განათლების საფუძველზე შეუძლია გაიაროს 

მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა და შეიძინოს სალონის ადმინისტრატორის 

მოვალეობების ეფექტურად განხორციელებისთვის საჭირო ცოდნა-უნარები. 

 

სალონის ადმინისტრატორის ანაზღაურება 

სალონის ადმინისტრატორის ანაზღაურება ფიქსირებულია და თვეში საშუალოდ 500 ლარიდან 

იწყება, ამას ემატება გაყიდული პროდუქციიდან შემოსული ბონუსი. 
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 

მხოლოდ NATALI ACADEMY-ში 

2019 წლიდან აკადემია ერთადერთი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც ახორციელებს 

სილამაზის მომსახურების სფეროს ჩარჩო დოკუმენტის 1  ყველა კონცენტრაციის პროგრამას. 

პროგრამებზე დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება. 

პირებს რომელბსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია, პროფესიული პროგრამაზე 

დაშვების დამატებითი წინაპირობაა ქართული ენის მოდულის გავლა, რომლის მოცულობაც 15 

კრედიტია. მხოლოდ მოდულის „ქართული ენა“ სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში 

აქვს პირს უფლება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამზე განაგრძოს სწავლა. 

პროგრამების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში პირს ენიჭება 
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია თმისა და სილამაზის მომსახურებაში 

და გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი. 
 

2020 წლიდან აკადემია ჩერთო სახელმწიფო დაფინანსების სისტემაში. მსურველებს შესაძლებლობა 

აქვთ ერთიანი პროფესიული ტესტირებს საფუძველზე ჩაირიცხონ აკადემიაში და ისარგებლონ 

სახელმწიფო დაფინანსებით. 2  

                                                
1  პროფესიული სტანდარტების და სილამაზის ინდუსტრიის ჩარჩო დოკუმენტი იხ.  http://vet.ge/ 
2
 დამატებითი ინფორმაცია იხ.  http://vet.ge/jump_profession/enrollment-procedure/ 

 

http://vet.ge/
http://vet.ge/jump_profession/enrollment-procedure/
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პროგრამის დასახელება და მიზანი პროგრამის მოცულობა მისაღწევი სწავლის შედეგები 

ქართულენოვანი 

კონტინგენტისთვის 

არაქართულენოვანი 

კონტინგენტისთვის 

კანის მოვლა და სპა პროცედურები 
პროგრამის მიზანია, მოამზადოს 

კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი 
სპეციალისტები, რომლებიც წარმატებით 
უზრუნველყოფენ მომხმარებლის, ასევე 

სილმაზისა და ტურიზმის ინდუსტრიების 
თანამედროვე ბაზრების მოთხოვნების 
გათვალისწინებით, სხეულისა და კანის 

მოვლის პროცედურების განხორციელებას. 

58 73  კანის წმენდა; მასაჟის (კლასიკური 

კოსმეტიკური, პლასტიკური, ჟაკეს 

მეთოდით,   ვაკუუმი) შეასრულება; 

დარსონვალის აპარატის გამოყენებით 

კოსმეტიკური პროცედურები შესრულება; 

ბიო, ლაზერული, ფოტო და ნემსის 

განოყენებით ეპილაციის შესრულება; 

ჰიდრო, თალასო, პელოიდოთერაპიის 

პროცედურების შესრულება; საუნის 

პროცედურების მართვა 

ვიზაჟისტი 
პროგრამის მიზანია, კვალიფიციური და 
კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების 

მომზადება, რომლებიც კლიენტის 
მოთხოვნის, მისი  ინდივიდუალური 

თავისებურებების (სახის ფორმა, სახისა და 
თვალის ფერი, გარეგნულ იერი/ტიპაჟი) და 

უახლესი ტენდენციების 
გათვალისწინებით, წარმატებით 

შესარულებენ ვიზაჟის მომსახურებას 
(სადღესასწაულო, საქორწინო, ფოტო თუ 

ტელე გადაღებებისთვის, პოდიუმისთვის, 
საქმიანი შეხვედრისა და სხვა 

ღონისძიებებისთვის). 

53 68 შეარჩიოს/შეასრულოს მაკიაჟის ტიპი 

შეასრულოს დღის, საღამოს, საქორწინო, 

დეკოლტეს მაკიაჟი; 

შეასრულოს გრიმი, წარბებისა და 

წამწამების კორექცია; 

შეასრულოს თვალის, წამწამის, წარბის, 

ტუჩის ესთეტიკური დერმოპიგმენტაცია 

სტილისტი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ფართო 

პროფილის პარიკმახერია, რომელიც 

ფლობს, როგორც ქალისა და მამაკაცის 

ვარცხნილობებს, ისე შეღებვის 

ხელოვნებას.   

57 72 პალიტრის კლასიფიცირება და 

სუბსტრაქტული სქემით ძირითადი 

ფერების ფორმირება,ნთმის შეღებვა, 

გაღიავება; 

შეასრულოს თმა შეჭრა, ქიმიური 

დახვევა, გასწორება; 

შეასრულოს სხვადასხვა სახის 

ვარცხნილობები, წვერ-ულვაშისა და 

ბაკენბარდების მოდელირება, თმის სპა 

პროცედურები. 

ფრჩხილის მოვლის სპეციალისტი 

პროგრამის მიზანია კვალიფიციური და 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების 

მომზადება, რომლებიც წარმატებით 

ფლობენ ფრჩხილის მოვლის 

პროცედურებსა და ტექნოლოგიებს 

(მანიკიური, პედიკიური, ფრჩხილის 

დეკორატიული გაფორმება და სხვა). 

 

50 65 დაამუშაოს ხელისა და ფეხის ფრჩხილი, 

ფეხის ქუსლები, კოჟრები, გარქოვანებული 

კანი, ნუნები; 

შეასრულოს: ფრჩხილების დაგრძელება-

გაფორმება, გამაგრება აკრილით და გელით; 

ფრჩხილების გაფორმება თვლებითა და 

დამატებითი აქსესუარებით; გუაშით, 

აკრილის საღებავებით მოხატვა; ხელის 

(მაჯის) და ფეხის (ტერფის) მასაჟი და სპა 

პროცედურები. 

 

კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სავალდებულოა პროფესიულმა სტუდენტმა დააგროვოს 

 საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები. 
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პროფესიული პროგრამების შინაარსი 

  

მოდულის დასახელება 

 პროგრამის დასახელება 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
 კანის მოვლა 

და სპა 

პროცედურები 

ვი
ზ

აჟ
ი

სტ
ი

 

სტ
ი

ლ
ი

სტ
ი

 ფრჩხილის 

მოცლის 

სპეციალისტი 

ზ
ო

გ
ად

ი
 

მო
დ

უ
ლ

ებ

ი
 

მეწარმეობა 1 2 X X X X 

სამოქალაქო განათლება 2 X X X X 

ინფორმაციული წიგნიერება 1 3 X X X X 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3 X X X X 

სა
ერ

თ
ო

 პ
რ

ო
ფ

ეს
ი

უ
ლ

ი
 

მო
დ

უ
ლ

ებ
ი

 

სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება 3 X X X X 

მარკეტინგი და გაყიდვები 2 X X X X 

ანგარიშსწორება, კალკულაცია და ხარჯთაღრიცხვა 

სილამაზის მომსახურების ობიექტებზე 

3 X X X X 

პირველადი გადაუდებელი დახმარება 3 X X X X 

ფრჩხილის, თმის, კანის ტიპები და დაავადებები 4 X X X X 

სპეცხატვა და ფერთა თეორია 3 X X X X 

დარგობრივი ინგლისური ენა 4 X X X X 

დ
არ

გ
ო

ბ
რ

ი
ვი

 პ
რ

ო
ფ

ეს
ი

უ
ლ

ი
 მ

ო
დ

უ
ლ

ებ
ი

 

ეპილაციის პროცედურა 3 X    

კანის მოვლა და სპა პროცედურები 4 X    

სახის მასაჟი 4 X    

მასაჟი 4 X    

სილამაზის სპა თერაპია 4 X    

პრაქტიკული პროექტი - კანის მოვლა და სპა 

პროცედურები 

1 X    

საწარმოო პრაქტიკა - კანის მოვლა და სპა 

პროცედურები 

5 X    

პირსინგი  1 X    

მაკიაჟის შესრულება 6  X   

ტელე-ფოტოგრიმის შესრულება 5  X   

ესთეტიკური დერმოპიგმენტაცია 4  X   

პრაქტიკული პროექტი- ვიზაჟის მომსახურება 1  X   

საწარმოო პრაქტიკა - ვიზაჟის მომსახურება 5  X   

თმის შეჭრის ტექნოლოგია 5   X  

თმის ვარცხნილობები 3   X  

თმის ღებვა 6   X  

თმის სპა პროცედურები 1   X  

თმის ქიმიური დამუშავების ტექნოლოგია 3   X  

პრაქტიკული პროექტი - თმის მომსახურება 1   X  

საწარმოო პრაქტიკა - თმის მომსახურება 6   X  

ფრჩხილის დამუშავების ტექნოლოგია 5    X 

ფრჩხილის დიზაინი 6    X 

ხელისა და ფეხის სპა პროცედურები 2    X 

პრაქტიკული პროექტი - ფრჩხილის მომსახურება 1    X 

საწარმოო პრაქტიკა - ფრჩხილის მომსახურება 4    X 

 ჯამი:  58 53 57 50 
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სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.  

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით 

(ჩათვლა); 

ბ) კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად არაფორმალური განათლებით მიღწეული 

სწავლის შედეგების აღიარებით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურებით  დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად. 
 

პროფესიული სტუდენტის მიღწევები და ცოდნა ფასდება განმავითარებელი და განმსაზღვრელი 

შეფასების გზით. განმავითარებელი შეფასება ხორციელდება როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით, ხოლო 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. 
 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

აქვს უფლება კიდევ ერთხელ დაადსტუროს სწავლის შედეგი, სასწავლო განრიგით დადგენილ 

განმეორებითი გამოცდების/დადასტურების პერიოდში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა 

პროფესიული უნარების მიღწევისთვის განმეორებითი შეფასებისთვის დადგენილი დრო 

არასაკმარისია. ასეთ შემთხვევაში პირი ვალდებულია კომპეტენციის მიღწევისთვის გაიაროს 

მოდული მომდევნო ნაკადთან ან ინდივიდუალური გეგმის საფუძველზე.  

 

კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მოდულების „პრაქტიკული 

პროექტი-კანის მოვლა და სპა პროცედურები“ და „საწარმოო პრაქტიკა-კანის მოვლა და სპა 

პროცედურები“, რომელთა სწავლება ხორციელდება პროგრამის მიწურულს. აღნიშნული 

მოდულების სწავლის შედეგების დადასტურება წარმოებს ამისთვის სპეციალურად შექმნილ  

კომისიასთან. სწავლის შედეგების ვერ დადასტურების შემთხვევაში, შედეგების განმეორებითი 

შეფასება ხდება მომდევნო ნაკადთან ერთად.  
 

პროგრამის სწავლება და სწავლის შედეგების შეფასების დაგეგმილია ისე, რომ ხელი შეუწყოს 

საკვანძო კომპეტენციების განვითრებას: მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; 
მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 
პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 
მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა, რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და 

კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის.  
 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

პროფესიული სტუდენტების სწავლების თავისებურებები 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, შშმ და სსმ 

პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ 

შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტების 

დაგროვების საფუძველზე. 
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მოკლევადიანი, სასერტიფიკატო პროგრამები რომლების შესწავლაც შეგიძლიათ აკადემიაში 

თმის მოვლა 

 

1. კოლორისტიკა 

2. სტილისტი 

3. ქალის სტილისტი 

4. მამაკაცის სტილისტი 

5. ვარცხნილობები 

6. კრეატიული ვარცხნილობები 

7. თმის ქიმიური გასწორება 

8. თმის ქიმიური დახვევა 

9. თმის სპა-პროცედურები 

ფრჩხილის მოვლა 1. მანიკიურ-პედიკურის სპეციალისტი 

(საბაზისო კურსი) 

2. ფრჩხილის დაგრძელება აკრილით 

3. ფრჩხილის დაგრძელება გელით 

4. ფრჩხილის დიზაინი 

5. ხელისა და ფეხის სპა პროცედურები 

ვიზაჟი და კორექცია 1. სალონის ვიზაჟი 

2. ვიზაჟი შენთვის 

3. წამწამების დაგრძელება 

4. პერმანენტული მაკიაჟი 

5. იმიჯ-მეიქერი 

6. ტელე-ფოტო გრიმი 

 

კანის მოვლა 1. კოსმეტოლოგია 

2. სპა თერაპისტი 

3. სპა მასაჟი 

4. ბიოეპილაცია 

5. ეპილაცია 

6. ლაზერული ეპილაცია 

7. ინექციური კოსმეტოლოგია 

8. პირსინგი 

ადმინისტრირება 1. სალონის ადმინისტრატორი 

2. ინფექციის კონტროლი სილამაზის 

ობიექტებზე 

3. სტერილიზაცია-დეზინფექციის 

მოთხოვნები სილამაზის ობიექტებზე 
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არაფორმალური განათლების აღიარება 

არაფორმალური განათლების აღიარებას განსაკუთრებული როლი უკავია პროფესიული 

განათლების სისტემაში.  

ეს არის უმოკლესი გზა  პროფესიული განვითარებისა და წინსვლისთვის! 

ცხოვრების სწრაფი რიტმიდან გამომდინარე, სულ უფრო რთულია ფორმალური განათლების 

ჩარჩოებში, სწავლების იმ რეგულაციებსა და ხანგრძლივ რუტინაში ჩართვა, რომელსაც განათლების 

ეს ფორმა ითხოვს. ამიტომაც სიცოცხლის მანძილზე, არაფორმალური გზით უფრო მეტ ცოდნას 

ვიძენთ, ვიდრე ფორმალურით. ჩვენი ცოდნის  დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტი კი არ 

გვაქვს. გაზრდილი მოთოვნები და სტანდარტები, კვალიფიკაციის ოფიციალურ დადასტურებას 

ითხოვს უკვე თითქმის ყველა სფეროშ, მით უმეტეს, რომ სილამაზის ინდუსტრიის ობიექტები 

მაღალი რიკის ობიექტებად განიხილებიან. ამიტომაც ამ სფეროში მოღვაწე ყველა სპეციალსიტს 

ოფიციალურად დადასტურებული კომპეტენციები სჭირდება. ასეთია დიპლომი ან სახელმწიფო 

სერტიფიკატი. 

NATALI ACADEMY სწორედ ამ შესაძლებლობას გაძლევთ ამ სფეროში მოღვაწე უკვე გამოცდილ 

პროფესიონალებსა და ახალბედებს, დაადასტურეთ საკუთარი პროფესიონალიზმის სახელმწიფოს 

მიერ აღიარებული დოკუმენტებით, რომელბიც ლეგიტიმური იქნება როგორც ქვეყნის ფარგლებში, 

ისე მის გარეთ. ეს კიდევ ერთი შესაძლებლობაა თვენი კარიერული წინსვლისთვის, პრობლემების 

გარეშე დასაქმდე ევროპის ქვეყნებში საკუთარი პროფესიით. 

ოფიციალურად აღიარებისთვის არსებობს ალტერნატივაც - ფორმალური განათლების სრული 

არაფორმალური განათლება თქვენი დროის ეფექტური მენეჯმენტი და კარიერის განვითარების 

იდეალური შანსია.3   

 
                                                
3  დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ სსიპ განათლებსი ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრის 

ვებგვერდზე https://eqe.ge/geo/static/873/ 


