
ფერმერობა (მეცხოველეობა)

სახელმძღვანელო შედგენილია და გამოცემულია გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვეიცარიის 
განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით. 
საქართველოს განათლების  ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის და გაეროს განვითარების პროგრამის 
ერთობლივი პროექტის „საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და 
პროფესიული განათლების მოდერნიზაცია“ ფარგლებში და LMZ-ის საგანმანათლებლო რესურსების გამომცემლობის 
მეთოდოლოგიური დახმარებით.
წინამდებარე  გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს გაეროს განვითარების 
პროგრამისა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს   თვალსაზრისს.

The textbook was developed and published with support of the United Nations Development Programme   (UNDP) 
in Georgia and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). The views expressed in this publication 
are those of the authors and do not necessarily represent those of UNDP and SDC.

ყველა უფლება დაცულია. სახელმძღვანელოს არცერთი ნაწილი (ტექსტი, ილუსტრაცია თუ სხვა) არანაირი ფორმით 
და საშუალებით (ელექტრონული თუ მექანიკური) არ შეიძლება გამოყენებული იქნას გამომცემლის და შემდგენელის 
ნებართვის გარეშე.

სახელმძღვანელოზე მუშაობდნენ: 

ფერმერობა (მეცხოველეობა): ლევან თორთლაძე, ამროსი ჭკუასელი, ავთანდილ ჩაგელიშვილი, კახა დიდებულიძე, 
მაიკო ხუციშვილი, ავთანდილ კორახაშვილი, ქეთევან ლაფერაშვილი, შალვა კვეზერელი, ციცინო თურქაძე, მამუკა 
ბენაშვილი, დიმიტრი ნატროშვილი, ოთარ ქარჩავა, გიორგი ღამბაშიძე, მზია ბერუაშვილი, მზაღო ლობჟანიძე, ნინო 
დათუკიშვილი.

მეცხენეობა: ამროსი ჭკუასელი, გიორგი აფციაური, ლევან თორთლაძე,  მაიკო ხუციშვილი, ავთანდილ ჩაგელიშვილი.

მებოცვრეობა: დავით ბოსტაშვილი.

რეცენზენტი — საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი: 
საგანმანათლებლო რესურსი გასაგებად და სრულყოფილად, ლაკონურად არის ჩამოყალიბებული. წარმოდგე ნილ ნაშ-
რომში მიცემული რჩევები ადვილად გასაგებია და გამოადგებათ როგორც პროფესიულ სტუდენტებს, ასევე ამ სფეროში 
მოღვაწე პროფესიული განათლების მასწავლებლებს. 

მომზადებული სახელმძღვანელო დიდ დახმარებას გაუწევს სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებულ ყველა ადამიანს: 
ფერმერს, გლეხს, მეცნიერს, დამწყებ ახალგაზრდას და უფროსი თაობის სპეციალისტს.

სარედაქციო კოლეგია:

თამარ ქიტიაშვილი — საქართველოს გაეროს განვითარების პროგრამის მრჩეველი პროფესიული განათლების 
საკითხებში.
თამარ სამხარაძე — პროექტის კოორდინატორი.
თეა გულუა — პროექტის კონსულტანტი.
თამარ სანიკიძე — პროექტის კონსულტანტი.
თეა ოსეფაშვილი — პროექტის კომპონენტის ხელძღვანელი, პროფესიული განათლების ექსპერტი.
ვერიკო ხომერიკი — მეთოდოლოგიური ექსპერტი.
ანი ბეჟანიშვილი — პროექტის ასისტენტი.

რედაქტორი — ლალი ჭინჭარაული, ლალი აბდალაძე, თინათინ თურქია, მზია ჯამაგიძე.

გრაფიკული დიზაინერები: ნინო კუბლაშვილი, ირაკლი კარტოზია, ანი  წამალაშვილი , ლადო ლომსაძე, გიორგი 
ლომსაძე, ვერიკო პაპასკირი.
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