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

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციაკვალიფიკაცია კონდიტერიაში (საღამოს  ცვლა)
                   ჯგუფი 373  08თებერვლიდან

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
17.00-17.50
18.00-18.50 დისტანციურად მოხარშული ცომით ნამცხვრების მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
19.00-19.50 დისტანციურად საკონდიტრო ცომების და  გულსართების მომზადება, ფხვიერი, ნახევრადფხვიერი და ფილოს ცომით ნამცხვრების მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
20.00-20.50 დისტანციურად საკონდიტრო ცომების და  გულსართების მომზადება, ფხვიერი, ნახევრადფხვიერი და ფილოს ცომით ნამცხვრების მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
21.00-21.50 დისტანციურად საკონდიტრო ცომების და  გულსართების მომზადება, ფხვიერი, ნახევრადფხვიერი და ფილოს ცომით ნამცხვრების მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
22.00-22.50 დისტანციურად საკონდიტრო ცომების და  გულსართების მომზადება, ფხვიერი, ნახევრადფხვიერი და ფილოს ცომით ნამცხვრების მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
23.00-23.50 დისტანციურად საკონდიტრო ცომების და  გულსართების მომზადება, ფხვიერი, ნახევრადფხვიერი და ფილოს ცომით ნამცხვრების მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
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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 დისტანციურად სასტუმრო და რესტორნის/სამზარეულოს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა/ქეთევან ლორთქიფანიძე
21.00-21.50 დისტანციურად სასტუმრო და რესტორნის/სამზარეულოს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა/ქეთევან ლორთქიფანიძე
22.00-22.50 დისტანციურად სასტუმრო და რესტორნის/სამზარეულოს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა/ქეთევან ლორთქიფანიძე
23.00-23.50 დისტანციურად სასტუმრო და რესტორნის/სამზარეულოს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა/ქეთევან ლორთქიფანიძე
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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 დისტანციურად მოხარშული ცომით ნამცხვრების მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
19.00-19.50 დისტანციურად ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და მარმელადის მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
20.00-20.50 დისტანციურად ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და მარმელადის მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
21.00-21.50 დისტანციურად ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და მარმელადის მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
22.00-22.50 დისტანციურად ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და მარმელადის მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
23.00-23.50 დისტანციურად ვაჟინების, საკონდიტრო სოუსების, ჭიქურების, ჟელესა და მარმელადის მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
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თ
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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 დისტანციურად ხატვა და ძერწვა/ელმირა კაზარიანი
19.00-19.50 დისტანციურად ხატვა და ძერწვა/ელმირა კაზარიანი
20.00-20.50 დისტანციურად კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში/ნინო დარახველიძე
21.00-21.50 დისტანციურად ინფორმაციული წიგნიერება 1/გიორგი ურიდია
22.00-22.50 დისტანციურად საკონდიტრო  პროდუქტების ტექნოლოგია/იზა ბრეგვაძე
23.00-23.50 დისტანციურად საკონდიტრო  პროდუქტების ტექნოლოგია/იზა ბრეგვაძე
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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
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50 დისტანციურად გარემოსდაცვითი საფუძვლები/მარინა ჩიჩუა
18.00-18.50 დისტანციურად გარემოსდაცვითი საფუძვლები/მარინა ჩიჩუა
19.00-19.50 დისტანციურად საკონდიტრო საამქროს ფუნქციონირება/მარაგების კონტროლი/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
20.00-20.50 დისტანციურად საკონდიტრო საამქროს ფუნქციონირება/მარაგების კონტროლი/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
21.00-21.50 დისტანციურად საკონდიტრო საამქროს ფუნქციონირება/მარაგების კონტროლი/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
22.00-22.50 დისტანციურად მოხარშული ცომით ნამცხვრების მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
23.00-23.50 დისტანციურად მოხარშული ცომით ნამცხვრების მომზადება/ალექსანდრე ქიტიაშვილი
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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/ნინო დარახველიძე
17.00-17.50 დისტანციურად კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში/ნინო დარახველიძე
18.00-18.50 დისტანციურად ინფორმაციული წიგნიერება 1/გიორგი ურიდია
19.00-19.50 დისტანციურად ინფორმაციული წიგნიერება 1/გიორგი ურიდია
20.00-20.50 დისტანციურად უცხოური ენა ( ინგლისური ენა) /ნინო ლომთათიძე
21.00-21.50 დისტანციურად უცხოური ენა ( ინგლისური ენა) /ნინო ლომთათიძე
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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