
 
დირექტორი ა(ა)იპ   კოლეჯი  ”იკაროსი”
რ. ჩართოლანი

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კონდიტერიაში
                   ჯგუფი 358 /1 -01 თებერვლიდან

დღე დრო საგანი / პედაგოგი

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

09.00-09.50 დისტანციურად მარციპანის და შაქრის ცომის სამუშაოები/ელმირა კაზარიანი
10.00-10.50 დისტანციურად კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის/თამარ მამულაშვილი
11.00-11.50 დისტანციურად კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის/თამარ მამულაშვილი
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

სა
მშ

აბ
ათ

ი

09.00-09.50 დისტანციურად უცხოური ენა (ინგლისური ენა) / თეა ქავთარაძე
10.00-10.50 დისტანციურად უცხოური ენა (ინგლისური ენა) / თეა ქავთარაძე
11.00-11.50 დისტანციურად პირველადი გადაუდებელი დახმარება/მანანა დარახველიძე
12.00-12.50 დისტანციურად პირველადი გადაუდებელი დახმარება/მანანა დარახველიძე
13.00-13.50 დისტანციურად გარემოსდაცვითი საფუძვლები/რუსუდან ლაიშვილი
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50 დისტანციურად მარციპანის და შაქრის ცომის სამუშაოები/ელმირა კაზარიანი
13.00-13.50 დისტანციურად ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის შესავალი/ლალი მიქელაძე
14.00-14.50 დისტანციურად ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის შესავალი/ლალი მიქელაძე
15.00-15.50 დისტანციურად ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის შესავალი/ლალი მიქელაძე
16.00-16.50 დისტანციურად უცხოური ენა (ინგლისური ენა) / თეა ქავთარაძე
17.00-17.50 დისტანციურად საკონდიტრო საამქროს ფუნქციონირება/მარაგების კონტროლი/ნატალია წერუაშვილი
18.00-18.50 დისტანციურად საკონდიტრო საამქროს ფუნქციონირება/მარაგების კონტროლი/ნატალია წერუაშვილი
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50

პა
რ

ას
კე

ვი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50 დისტანციურად ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და მარმელადის მომზადება/მაია მსხილაძე
15.00-15.50 დისტანციურად ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და მარმელადის მომზადება/მაია მსხილაძე
16.00-16.50 დისტანციურად ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და მარმელადის მომზადება/მაია მსხილაძე
17.00-17.50 დისტანციურად ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და მარმელადის მომზადება/მაია მსხილაძე
18.00-18.50 დისტანციურად ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და მარმელადის მომზადება/მაია მსხილაძე
19.00-19.50 დისტანციურად ბისკვიტის  ცომით ნამცხვრებისა და სერიული წარმოების  კრემიანი ტორტების მომზადება/მაია მსხილაძე
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

შა
ბა

თ
ი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50 დისტანციურად მარციპანის და შაქრის ცომის სამუშაოები/ელმირა კაზარიანი
15.00-15.50 დისტანციურად კარამელის  სამუშაოები/ლეონარდო სტეფანოვი
16.00-16.50 დისტანციურად კარამელის  სამუშაოები/ლეონარდო სტეფანოვი
17.00-17.50 დისტანციურად კარამელის  სამუშაოები/ლეონარდო სტეფანოვი
18.00-18.50 დისტანციურად კარამელის  სამუშაოები/ლეონარდო სტეფანოვი
19.00-19.50 დისტანციურად კარამელის  სამუშაოები/ლეონარდო სტეფანოვი
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

კვ
ირ

ა

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50 დისტანციურად ბისკვიტის  ცომით ნამცხვრებისა და სერიული წარმოების  კრემიანი ტორტების მომზადება/მაია მსხილაძე
14.00-14.50 დისტანციურად ბისკვიტის  ცომით ნამცხვრებისა და სერიული წარმოების  კრემიანი ტორტების მომზადება/მაია მსხილაძე
15.00-15.50 დისტანციურად ბისკვიტის  ცომით ნამცხვრებისა და სერიული წარმოების  კრემიანი ტორტების მომზადება/მაია მსხილაძე
16.00-16.50 დისტანციურად ბისკვიტის  ცომით ნამცხვრებისა და სერიული წარმოების  კრემიანი ტორტების მომზადება/მაია მსხილაძე
17.00-17.50 დისტანციურად ბისკვიტის  ცომით ნამცხვრებისა და სერიული წარმოების  კრემიანი ტორტების მომზადება/მაია მსხილაძე
18.00-18.50 დისტანციურად ბისკვიტის  ცომით ნამცხვრებისა და სერიული წარმოების  კრემიანი ტორტების მომზადება/მაია მსხილაძე
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50
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