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

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციაკვალიფიკაცია  კულინარიის ხელოვნებაში (შუადღის  ცვლა)
                   ჯგუფი 367-08 თებერვლიდან

დღე დრო კლასი საგანი / პედაგოგი

ო
რ

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 დისტანციურად კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში/ირინა ჯაფარიძე
17.00-17.50 დისტანციურად კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში/ირინა ჯაფარიძე
18.00-18.50 დისტანციურად კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში/ირინა ჯაფარიძე
19.00-19.50 დისტანციურად კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში/ირინა ჯაფარიძე
20.00-20.50 დისტანციურად  პირველადი გადაუდებელი დახმარება/როზა ჯალაღონია
21.00-21.50 დისტანციურად  პირველადი გადაუდებელი დახმარება/როზა ჯალაღონია
22.00-22.50
23.00-23.50

სა
მშ

აბ
ათ

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 დისტანციურად სასტუმროსა და რესტორნის/სამზარეულოს  დასუფთავების  მომსახურების უზრუნველყოფა/ნინო ანდღულაძე
17.00-17.50 დისტანციურად სასტუმროსა და რესტორნის/სამზარეულოს  დასუფთავების  მომსახურების უზრუნველყოფა/ნინო ანდღულაძე
18.00-18.50 დისტანციურად სასტუმროსა და რესტორნის/სამზარეულოს  დასუფთავების  მომსახურების უზრუნველყოფა/ნინო ანდღულაძე
19.00-19.50 დისტანციურად ინფორმაციული წიგნიერება 1/გიორგი ურიდია
20.00-20.50 დისტანციურად ინფორმაციული წიგნიერება 1/გიორგი ურიდია
21.00-21.50 დისტანციურად ინფორმაციული წიგნიერება 1/გიორგი ურიდია
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
13.00-13.50
14.00-14.50 დისტანციურად სამზარეულოს ფუნქციონირება/სამზარეულო ტექნოლოგიები (მზარეულისთვის)/როდამ ხიდეშელი
15.00-15.50 დისტანციურად სამზარეულოს ფუნქციონირება/სამზარეულო ტექნოლოგიები (მზარეულისთვის)/როდამ ხიდეშელი
16.00-16.50 დისტანციურად სამზარეულოს ფუნქციონირება/სამზარეულო ტექნოლოგიები (მზარეულისთვის)/როდამ ხიდეშელი
17.00-17.50 დისტანციურად კერძების მომზადების ტექნოლოგია/ როდამ ხიდეშელი
18.00-18.50 დისტანციურად კერძების მომზადების ტექნოლოგია/ როდამ ხიდეშელი
19.00-19.50 დისტანციურად კერძების მომზადების ტექნოლოგია/ როდამ ხიდეშელი
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
23.00-23.50

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 კერძების მომზადების ტექნოლოგია/ როდამ ხიდეშელი
15.00-15.50 დისტანციურად კერძების მომზადების ტექნოლოგია/ როდამ ხიდეშელი
16.00-16.50 დისტანციურად კერძების მომზადების ტექნოლოგია/ როდამ ხიდეშელი
17.00-17.50 დისტანციურად კერძების მომზადების ტექნოლოგია/ როდამ ხიდეშელი
18.00-18.50 დისტანციურად კერძების მომზადების ტექნოლოგია/ როდამ ხიდეშელი
19.00-19.50 დისტანციურად სასტუმროსა და რესტორნის/სამზარეულოს  დასუფთავების  მომსახურების უზრუნველყოფა/ირაკლი დიდენკო
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 დისტანციურად უცხოური  ენა (ინგლისური  ენა)/თეა ქავთარაძე
14.00-14.50 დისტანციურად უცხოური  ენა (ინგლისური  ენა)/თეა ქავთარაძე
15.00-15.50 დისტანციურად საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია/იზა ბრეგვაძე
16.00-16.50 დისტანციურად საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია/იზა ბრეგვაძე
17.00-17.50 დისტანციურად საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია/იზა ბრეგვაძე
18.00-18.50
19.00-19.50
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
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
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