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დანართი 2.  

ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლების შესახებ 

პროგრამის სახელწოდება სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულების აღმზრდელი 

№ მოდული  
ფიზიკური პირის სახელი, გვარი/იურიდიული 
პირის სახელწოდება 

 

კვალიფიკაცია/მუშაობის გამოცდილება, რის გამოც შეირჩა ამ 
კომპონენტის განმახორციელებლად/იურიდიული პირის 
პროფილი 

1 უცხოური ენა 

აზა გაბუნია 

 

ივერი ტარიელაძე 

განათლების მაგისტრი. მოდულის შესაბამის 11 
წლიანი გამოცდილება 

განათლების მაგისტრი. მოდულის შესაბამის 6 
წლიანი გამოცდილება 

2 მეწარმეობა 3 

ედვარდ მიქელაძე 

 

რამინ ცინარიძე 

ეკონომიკის აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
15 წლიანი გამოცდილება 

ბიზნესის მართვის დოქტორი.  მოდულის 
შესაბამის 6 წლიანი გამოცდილება 

3 ინფორმაციული წიგნიერება 2 

ივერი მუკუტაძე  

 

დათა ზოიძე 

მათემატიკის მაგისტრი. მოდულის შესაბამის 6 
წლიანი გამოცდილება 

ბიზნესის ადმინ-ბის ბაკალავრი.  მოდულის 
შესაბამის 8 წლიანი გამოცდილება 

4 ქართული ენა A2 
მედეა რიჟვაძე  

თალიკო ბერიძე 

ფილოლოგიის მეცნ. კანდიდატი. მოდულის 
შესაბამის 20 წლიანი გამოცდილება 
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ფილოლოგიის მეცნ. კანდიდატი. მოდულის 
შესაბამის 20 წლიანი გამოცდილება 

5 ქართული ენა B1 

მედეა რიჟვაძე  

 

თალიკო ბერიძე 

ფილოლოგიის მეცნ. კანდიდატი. მოდულის 
შესაბამის 20 წლიანი გამოცდილება 

ფილოლოგიის მეცნ. კანდიდატი. მოდულის 
შესაბამის 20 წლიანი გამოცდილება 

6 
გაცნობითი პრაქტიკა - სკოლამდელი 
აღზრდა და განათლება 

ნონა ხოზრევანიძე 
განათლების მაგისტრი. მოდულის შესაბამის 5 
წლიანი გამოცდილება 

7 
პრაქტიკული პროექტი - 
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 

სამონაზვნე ბარბარე     (ციალა მეგრელაძე) 

 

გოგიტა მშვენიერაძე 

 

ანა ლელაძე 

პედაგოგიურ მეცნ.  დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
46  წლიანი გამოცდილება 

განათლების მაგისტრი. მოდულის შესაბამის 1 
წლიანი გამოცდილება 

განათლების ბაკალავრი. მოდულის შესაბამის 1 
წლიანი გამოცდილება 

8 
შესავალი ადრეულ და სკოლამდელ 
განათლებაში 

აკაკი ზოიძე  

 

ნონა ხოზრევანიძე 

განათლების აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
40 წლიანი გამოცდილება 

განათლების მაგისტრი.  მოდულის შესაბამის 5 
წლიანი გამოცდილება 

9 
პროფესიული ეთიკა სკოლამდელ 
აღზრდასა და განათლებაში 

სამონაზვნე ბარბარე     (ციალა 
მეგრელაძე) 

 

პედაგოგიურ მეცნ. დოქტორი. მოდულის შესაბამის  
46 წლიანი გამოცდილება 
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გოგიტა მშვენიერაძე განათლების მაგისტრი. მოდულის შესაბამის 1 
წლიანი გამოცდილება 

10 
ბავშვის განვითარების 
თავისებურებები 

რომან აბაშიძე 
განათლების აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
7  წლიანი გამოცდილება 

11 
ადრეული განათლების 
კურიკულუმები 

ნონა ხოზრევანიძე 

სამონაზვნე ბარბარე     (ციალა 
მეგრელაძე) 

განათლების მაგისტრი.  მოდულის შესაბამის 5 
წლიანი გამოცდილება 

პედაგოგიურ მეცნ. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
46  წლიანი გამოცდილება 

12 

დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და 
სკოლამდელ აღზრდასა და 
განათლებაში 

სამონაზვნე ბარბარე     (ციალა 
მეგრელაძე) 

 

ანა ლელაძე 

პედაგოგიურ მეცნ. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
46 წლიანი გამოცდილება  

 

განათლების ბაკალავრი. მოდულის შესაბამის 1 
წლიანი გამოცდილება  

13 
დამოუკიდებლობა და ადაპტური 
ქცევა ადრეულ სკოლამდელ ასაკში 

რომან აბაშიძე 
განათლების აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის  
7 წლიანი გამოცდილება 

14 

ოჯახის და თემის ჩართულობა 
სკოლამდელ აღზრდასა და 
განათლებაში 

აკაკი ზოიძე  

გოგიტა მშვენიერაძე 

განათლების აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის  
40  წლიანი გამოცდილება  

განათლების მაგისტრი. მოდულის შესაბამის 1  
წლიანი გამოცდილება 

15 ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ცირა გიორგაძე 
ფერშალი. მოდულის შესაბამის 9 წლიანი 
გამოცდილება 
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16 

თანამედროვე გამოწვევები ადრეულ 
და სკოლამდელ აღზრდასა და 
განათლებაში 

აკაკი ზოიძე  

გოგიტა მშვენიერაძე 

განათლების აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
40  წლიანი გამოცდილება  

განათლების მაგისტრი. მოდულის შესაბამის 1 
წლიანი გამოცდილება  

17 საგანმანათლებლო გარემო რომან აბაშიძე 
განათლების აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
7 წლიანი გამოცდილება  

18 

ფიზიკური და სენსორული 
განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ 
და სკოლამდელ ასაკში 

აკაკი ზოიძე 

რომან აბაშიძე 

განათლების აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
40  წლიანი გამოცდილება  

განათლების აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
7 წლიანი გამოცდილება  

19 
ადრეული და სკოლამდელი 
განათლების მეთოდოლოგია 

სამონაზვნე ბარბარე     (ციალა 
მეგრელაძე) 

ანა ლელაძე 

პედაგოგიურ მეცნ. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
46  წლიანი გამოცდილება  

განათლების ბაკალავრი. მოდულის შესაბამის 1 
წლიანი გამოცდილება  

20 
კომუნიკაცია, ენა, მეტყველება 
ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

ხათუნა ხალვაში 
განათლების დოქტორი. მოდულის შესაბამის 15 
წლიანი გამოცდილება 

21 

სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე ბავშვებთან 
მუშაობის თავისებურებები 
სკოლამდელ აღზრდასა და 
განათლებაში 

აკაკი ზოიძე  

 

რომან აბაშიძე 

განათლების აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
40  წლიანი გამოცდილება  

განათლების აკად. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
7 წლიანი გამოცდილება 

22 წიგნიერება ადრეულ და სკოლამდელ ხათუნა ხალვაში განათლების დოქტორი.  მოდულის შესაბამის 15 



5 
 

ასაკში წლიანი გამოცდილება 

23 
სახვითი და ვიზუალური ხელოვნება 
ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

ნონა შუშანიძე  

 

ზებური ბერიძე 

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის დოქტორი. 
მოდულის შესაბამის 12  წლიანი გამოცდილება  

ხატვა-ხაზვის პედაგოგი მოდულის შესაბამის 5 
წლიანი გამოცდილება 8  

24 
პერფორმანსული ხელოვნება 
ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში 

ნონა შუშანიძე  

 

ზებური ბერიძე 

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის დოქტორი. 
მოდულის შესაბამის 12  წლიანი გამოცდილება  

 

ხატვა-ხაზვის პედაგოგი. მოდულის შესაბამის 8  
წლიანი გამოცდილება  

25 

მათემატიკური წარმოდგენების 
ფორმირება ადრეულ და სკოლამდელ 
ასაკში 

გივი ჭუმბურიძე 
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. 
მოდულის შესაბამის 25  წლიანი გამოცდილება  

26 
კვლევა და აღმოჩენა ადრეულ და 
სკოლამდელ ასაკში 

სამონაზვნე ბარბარე     (ციალა 
მეგრელაძე) 

ნონა ხოზრევანიძე 

პედაგოგიურ მეცნ. დოქტორი. მოდულის შესაბამის 
46   წლიანი გამოცდილება   

 

განათლების მაგისტრი.  მოდულის შესაბამის 5  
წლიანი გამოცდილება  

27 

კულტურა , ტრადიცია და 
მოაქალაქეობა ადრეულ და 
სკოლამდელ ასაკში 

ნონა შუშანიძე 

 

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის დოქტორი 

განათლების მაგისტრი. მოდულის შესაბამის 12  
წლიანი გამოცდილება  



6 
 

გოგიტა მშვენიერაძე  

28 

ტექნოლოგიების გამოყენება ადრეულ 
და სკოლამდელ აღზრდასა და 
განათლებაში 

ივერი მუკუტაძე 

 

დათა ზოიძე 

მათემატიკის მაგისტრი. მოდულის შესაბამის 6  
წლიანი გამოცდილება  

  

ბიზნესის ადმინ. ბაკალავრი.  მოდულის შესაბამის 
8  წლიანი გამოცდილება  

29 
მუსიკა  და მოძრაობა ადრეულ და 
სკოლამდელ განვითარებაში 

გელა ვადაჭკორია 

გუნდის დირიჟორი, საგუნდო საგნების 
მასწავლებელი. მოდულის შესაბამის 9   წლიანი 
გამოცდილება   

 

 

 

 


