#

1.

2.

სახელი, გვარი

ნატო შუკაკიძე

ნონა შერმადინი

მოდული, რომელსაც ახორციელებს

ინფორმაციული წიგნიერება 2; Ms Excel

ინფორმაციული წიგნიერება 2; Ms Excel

კვალიფიკაცია/სამუშა
ო გამოცდილება
რადიოელექტრონული

2000 წლიდან

აპარატურის ინჟინერკონსტრუქტორ

ინფორმაციული
ტექნოლოგიების

ტექნოლოგი

პედაგოგი

მათემატიკის,

2005 წლიდან

ინფორმატიკისა და

ინფორმაციული

გამოთვლითი

ტექნოლოგიების

ტექნიკის

პედაგოგი

შენიშვნა

მასწავლებელი

3.

მაია პაპიაშვილი

უმაღლესი

2009 წლიდან

კვალიფიკაციის

მასწავლებელი

საქონელმცოდნე

ბიზნესის

მეწარმეობა 3; ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები;
ფინანსური ანგარიშგების შედგენა; მმართველობითი
აღრიცხვა; აუდიტის საფუძვლები; ეკონომიკური ანალიზი

მიმართულებით,
2016 წლიდან
მეწარმეობის
მოდულის
მასწავლებელი

4.

ნანა შენგელია

ინგლისური ენა; ბიზნეს ინგლისური

ფილოლოგიის

2007 წლიდან

მაგისტრის

დღემდე

აკადემიური ხარისხი

ინგლისური ენის

ანგლისტიკაში

მასწავლებელი

5.

მაია გიორგაძე

ინგლისური ენა

გერმანული და

1999 წლიდან

ინგლისური ენის

დღემდე

პედაგოგი

ინგლისური ენის
მასწავლებელი

ელენე
6.

გიუნაშვილი

ფილოლოგიის
კანდიდატი
გაცნობითი

7.

მარიკა ქაჯაია

მეცნიერებათა

ქართული ენა A2/ B1

პრაქტიკა

-

ბუღალტრული

აღრიცხვა; მათემატიკის

პრაქტიკული პროექტი - ფინანსური და საგადასახადო ბაკალავრი,
ანგარიშგების მომზადება; სააღრიცხვო მონაცემთა ბაზის
შექმნა; კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა;
ბუღალტრული

აღრიცხვის

წარმოება

2007 წლიდან
დღემდე მუშაობს
ბუღალტრად

ეკონომიკური

საქმიანობის სახეობის მიხედვით
ფინანსური

ანგარიშგების

შედგენა;

ბუღალტრული ეკონომისტი

2001წ.ფინანსური

აღრიცხვის საფუძვლები
8.

1998აღრიცხვისა და

მაია ქავთარაძე

ანგარიშგების
პედაგოგი
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები; ინვენტარიზაცია; სოფლის მეურნეობის
ნინო

9.

მურაკაშვილი

ფინანსური ანგარიშგების შედგენა;

2011 წ.

წარმოების

ფინანსური

ეკონომისტ-

აღრიცხვისა და
ანგარიშგების

ორგანიზატორი

პედაგოგი

თეთრიკო
10.

ლაკირბაია

ძირითადი

პირველადი

წარმოება;

ბუღალტრული

ეკონომიკური

სააღრიცხვო

საქმიანობის

დოკუმენტების ეკონომისტი
აღრიცხვის
წარმოება

2011 წლიდან

სახეობის

აღრიცხვის

მიხედვით;

მმართველობითი აღრიცხვა; ეკონომიკური ანალიზი

ფინანსური
წარმოების
პედაგოგი

საგადასახადო

დეკლარირება;

სახელმწიფო

ბიუჯეტის იურისტი

მიმართ ვალდებულებები; აუდიტის საფუძვლები
11.

ზოია ბარათელი

გავლილი აქვს
საერთაშორისო
სტანდარტებით
საბუღალტრო
აღრიცხვის კურსი

#

1

სახელი, გვარი

ელენე გიუნაშვილი

მოდული, რომელსაც
ახორციელებს

ქართული ენა A2/B1

კვალიფიკაცია/სამუშაო
გამოცდილება

შენიშვნა

ფილოლოგიის მეცნიერებათა
კანდიდატი

ადრეული განვითარების

პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია

თავისებურებები; ადრეული

(სკოლამდელი)

განვითარების კურიკულუმი;
ბავსვზე ორიენტირებული
მიდგომა; სააღმზრდელო
გარემო; სააღმზრდელო
2

მარინე გუგუნაშვილი

პროცესი; სწავლების შინაარსი:
კომუნიკაცია, მეტყველება,
წიგნიერება; სწავლების
შინაარსი: მეცნიერება და
მატემატიკა; განსაკუთრებული
საწიროებების მქონე ბავსვებთან
მუშაობის თავისებურებები;
პროფესიული ეტიკა.

3

ნონა შერმადინი

ინფორმაციული წიგნიერება 2

მათემატიკის, ინფორმატიკის და

2005 წლიდან

გამოთვლითი ტექნიკის

ინფორმაციული

მასწავლებელი

ტექნოლოგიების
პედაგოგი

ნატო შუკაკიძე
4

ინფორმაციული წიგნიერება 2

რადიოელექტრონული

2000 წლიდან

აპარატურის ინჟინერ-ტექნოლოგი

ინფორმაციული

ტექნოლოგიების
პედაგოგი
უმაღლესი კვალიფიკაციის

2009 წლიდან

საქონელმცოდნე კომერსანტი

მასწავლებელი
ბიზნესის

მაია პაპიაშვილი
5

მიმართულებით,
მეწარმეობა 3

2016 წლიდან
მეწარმეობის
მოდულის
მასწავლებელი
საშუალო სკოლის გერმანული და

მაია გიორგაძე
6

ინგლისური ენების მასწავლებელი
ინგლისური ენა

1999
წლიდან დღემდე
ინგლისური ენის
მასწავლებელი

ინგლისური ენის სპეციალისტი,
7

ნანა შენგელია

ინგლისური ენა

ფილოლოგიის მაგისტის
აკადემიური ხარისხი
ანგლისტიკაში

8

ინგა დევიძე

საწარმოო პრაქტიკა-ბაგა-ბაღის
აღმზრდელი პედაგოგი;
ადრეული განვითარების
თავისებურებები; ადრეული
განვითარების კურიკულუმი;
სააღმზრდელო გარემო;
სააღმზრდელო პროცესი;

სკოლამდელი აღზრდის
პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია

2007 წლიდან
დღემდე
ინგლისური ენის
მასწავლებელი

9

ლელა ელიაშვილი

სწავლების შინაარსი: მეცნიერება
და მატემატიკა; სწავლების
შინაარსი:სახვითი და
პერფორმანსული ხელოვნება და
ფიზიკური აქტივობები;
დაკვირვება და შეფასება;
ადრეული განვიტარების
თავისებურებები; ბავშვზე
ორიენტირებული მიდგომა;
სწავლების სინაარსი:
კომუნიკაცია, მეტყველება,
წიგნიერება; განსაკუთრებული
საწიროების მქონე ბავშვებთან
მუშაობის თავისებურებები;

პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია
(სკოლამდელი)

კერძო საბავშვო
ბაღი ,,მაკნატუნა’’,
,,ფერიები’’,
,,საბავშვო
აკადემია’’ფსიქოლოგი

აღზრდა სკოლამდელ

10

ზაზა რევაზიშვილი

სააღმზრდელო გარემო;
დაკვირვება და შეფასება; ოჯახი,
თემი და საარმზრდელო გარემო.

დაწესებულებებში.
სკოლამდელი პედაგოგიკის და
ფსიქოლოგიის მასწავლებელი,
აღმზრდელი.
სოციალური მეცნიერებების

2016 წლიდან

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

მონაწილეობას

ფსიქოლოგიის სპეციალობით;

ღებულობს

შინაარსი: კომუნიკაცია,

სოციალურ მეცნიერებათა

მეტყველება, წიგნიერება

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

პროფესიული
საგანმანათლებლო

ადრეული განვითარების
ქეთევან კობიაშვილი
11

თავისებურებები, სწავლების

სოციალურ მუშაობაში

პროგრამის ბაგა
ბაღის
აღმზრდელი

პედაგოგის
მოდულის
განხორციელებაში

ნანა ჩხარტიშვილი
12

გაცნობითი პრაქტიკა-ბაგა-ბაღის
აღმზრდელი პედაგოგი;
საწარმოო პრაქტიკა-ბაგა-ბაღის
აღმზრდელი პედაგოგი;
პრაქტიკული პროექტი-ბაგაბაღის აღმზრდელი-პედაგოგი;
ადრეული განვითარების
თავისებურებები; ადრეული
განვითარების კურიკულუმი;
ბავშვზე ორიენტირებული
მიდგომა; საარმზრდელო
გარემო; სააღმზრდელო
პროცესი; სწავლების შინაარსი:
კომუნიკაცია, მეტყველება,
წიგნიერება; სწავლების
სინაარსი: მეცნიერება და
მათემატიკა; სწავლების
შინაარსი: სახვითი და
პერფომანსული ხელოვნება და
ფიზიკური აქტივობები;
დაკვირვება და შეფასება;
განსაკუთრებული საწიროებების
მქონე ბავსვებთან მუშაობის
თავისებურებები; ოჯახი, თემი
და სააღმზრდელო
დაწესებულება; პროფესიული
ეთიკა.

დაწყებითი კლასების

ამჟამად #70-ე

მასწავლებელი

საბავშვო ბაგაბაღის მეთოდისტი

თამარ გოგოლაძე
13

განსაკუთრებული საჭიროების

სოციალურ მეცნიერებათა

მქონე ბავშვებთან მუშაობის

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

თვისებურებები

ფსიქოლოგიის სპეციალობით
ზოგადი პროფილის ექიმი

2016 წლიდან
ჩართული

14

ნინო დარჩია

მოდულური

ჯანმრთელობა დაუსაფრთხოება

პროფესიული
პროგრამების
განხორციელებაში
ფერშალი

2016 წლიდან
ჩართული

15

ლია მამალაძე

მოდულური

ჯანმრთელობა დაუსაფრთხოება

პროფესიული
პროგრამების
განხორიელებაში

საწარმოო პრაქტიკა-ბაგა ბაღის

აკადემიური ხარისხი ქრისტიანულ

შპს საბავშვო ბაღი

აღმზრდელი პედაგოგი;

ფსიქოლოგიაში

ქიდს რეფაბლიქ

პრაქტიკული პროექტი-ბაგა
ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი;
16

ნინო ღვალაძე

გაცნობითი პრაქტიკა ბაგა-ბაღის
აღმზრდელი პედაგოგი;
სააღმზრდელო გარემო;
სააღმზრდელო პროცესი;
სწავლების შინაარსი:სახვითი და

პერფომანსული ხელოვნება და
ფიზიკური აქტივობები;
დაკვირვება და შეფასება.
საწარმოო პრაქტიკა-ბაგა ბაღის

ისტორიისა და

შპს საბავშვო ბაღი

აღმზრდელი პედაგოგი;

საზოგადოებათმცოდნეობის

ქიდს რეფაბლიქ

პრაქტიკული პროექტი-ბაგა

მასწავლებელი

ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი;
გაცნობითი პრაქტიკა ბაგა-ბაღის
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აღმზრდელი პედაგოგი;
სააღმზრდელო გარემო;
სააღმზრდელო პროცესი;
სწავლების შინაარსი:სახვითი და
პერფომანსული ხელოვნება და
ფიზიკური აქტივობები;
დაკვირვება და შეფასება.
საწარმოო პრაქტიკა-ბაგა ბაღის
აღმზრდელი პედაგოგი;
პრაქტიკული პროექტი-ბაგა
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ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი;
გაცნობითი პრაქტიკა ბაგა-ბაღის

სკოლამდელი აღზრდის

აღმზრდელი პედაგოგი;

მასწავლებელი

სააღმზრდელო გარემო;
სააღმზრდელო პროცესი;
სწავლების შინაარსი:სახვითი და
პერფომანსული ხელოვნება და

ააიპ საბავშვო ბაღი
ხუთკუნჭულას
მეთოდისტი

ფიზიკური აქტივობები;
დაკვირვება და შეფასება.

