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ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პირების შესახებ 
 

პროგრამის სახელწოდება: მებაღეობა 

№ მოდული  სახელი, გვარი 

სტატუსი 

(პროფ. განათლების 

მასწავლებელი, მოწვეული 

სპეციალისტი, 

პრაქტიკის ინსტრუქტორი) 

კვალიფიკაცია / მუშაობის გამოცდილება, რის 

გამოც შეირჩა ამ კომპონენტის ხელმძღვანელად 

1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 ვლადიმერი 

მაღლაკელიძე 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და 

ინგლისური ენის  სპეციალისტი 

მანანა ელბაქიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

თბილისის ბოტანიკური ბაღის საინფორმაციო 

განყოფილებაში მუშაობის 22-წლიანი 

გამოცდილება 

ქეთევან გელაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ბაღის დიზაინერი 

2 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია 

ქეთევან იოსელიანი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ეკონომისტ-ორგანიზატორი 

3 მეწარმეობა 2 ქეთევან იოსელიანი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ეკონომისტ-ორგანიზატორი 
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4 უცხოური ენა ქეთევან იოსელიანი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 
ი.ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა 

ინსტიტუტი -სინქრონული თარგმნის უფროსი 

პედაგოგი 1990-1993 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - 

ეკონომიკის,ბიზნესისა და უცხო ენების 

პედაგოგი. 1998-2006 წწ. 

 

5 გაცნობითი პრაქტიკა იღუმენია თეკლე(ნანა 

სიხარულიძე) 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

დეკორატიული მებაღეობის კოლეჯში 

მებაღეობის პროგრამის პრაქტიკული ნაწილის 

ხელმძღვანელი 2006 წლიდან.  

გოჩა მეფარიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

 

თამარ გულხადარაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

იურისტი 

ელგუჯა ჭიკაძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ექიმი 

6 მცენარეთა სისტემატიკა სალომე ბიწაძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ბიოლოგი, ბიოლოგიისა და ქიმიის 

მასწავლებელი 

7 დეკორატიული მცენარეები ლიანა ოსიშვილი   პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ბიოლოგიის პედაგოგი 

 

მანანა ელბაქიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ბიოლოგი 

 

ლალი გოგინავა პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომ-სუბტროპიკის კვალიფიკაცია 

8 ბაღში ჩასატარებელი 

აგროტექნიკური 

ღონისძიებები  

მაია ქურდაძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

მებაღე (დეკორატიული მცენარეების) 

9 დეკორატიულ მცენარეთა 

მავნე ორგანიზმების 

იდენტიფიცირება 

ლუდმილა ცხვედაძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული აგრონომი 

10 ნიადაგების იდენტიფიცირება ნაირა კენჭიაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული აგრონომი 
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11 საქართველოს ფლორა მანანა ელბაქიძე    პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ბიოლოგი 

 

12 გარემოსდაცვითი საფუძვლები თეა ელერდაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი, მებაღე 

(დეკორატიული მცენარეები) 

13 ნიადაგი და მისი მომზადება ნაირა კენჭიაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული აგრონომი 

 

გოჩა მეფარიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

 

ლადო ბიძინაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

14 ბაღის მოვლა მონ. თეკლე 

(სიხარულიძე) 

პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

დეკორატიული მებაღეობის კოლეჯში 

მებაღეობის პროგრამის პრაქტიკული ნაწილის 

ხელმძღვანელი 2006 წლიდან. 

ნინო კერესელიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული აგრონომი 

 

ლადო ბიძინაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

 

ცისია კობალაძე   პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომი 

 

რუსუდან კაჭარავა პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომი 

 

მარინე სიხარულიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

დავით გოგიაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

15 დეკორატიულ მცენარეთა 

გამრავლება 

მანანა მშვილდაძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომი 

 

ნინო კერესელიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული აგრონომი 

 

ეთერ გოგიტაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული აგრონომი 

 

მარინე სიხარულიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

16 მცენარეთა სხვლა-ფორმირება გოჩა მეფარიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 
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ლადო ბიძინაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

 

დავით ლობჟანიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

 

ირინა კორიფაძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ბიოლოგიისა და ქიმიის პედაგოგი, სწავლული 

მებაღე 

17 მცენარეთა დაცვა ლუდმილა ცხვედაძე  პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული აგრონომი 

ცისანა ბერუაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

 

ლადო ბიძინაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

 

18 გაზონის მოწყობა და მოვლა ლადო ბიძინაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

გოჩა მეფარიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

დავით ლობჟანიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

დავით გოგიაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

19 ბაღის საინჟინრო ელემენტების 

მოწყობა 

სოფიო ჩხიკვაძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ლანდშაფტის არქიტექტორი 

 

ამირან სიხარულიძე  პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ინჟინერი 

 

გოჩა მეფარიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

ლადო ბიძინაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

დავით ლობჟანიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

20 ბაღის მხატვრული 

ელემენტების მოწყობა 

ამირან სიხარულიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ინჟინერი 

 

ქეთევან გელაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ბაღის დიზაინერი 

 

მანანა მშვილდაძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

აგრონომი 

 



 

    5 

 

ნინო კერესელიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული აგრონომი 

გოჩა მეფარიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული აგრონომი 

21 პრაქტიკული პროექტი ნანა სიხარულიძე 

  

პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

დეკორატიული მებაღეობის კოლეჯში 

მებაღეობის პროგრამის პრაქტიკული ნაწილის 

ხელმძღვანელი 2006 წლიდან. 

გოჩა მეფარიძე პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

სწავლული მებაღე 

22 ქართული ენა A2 ქეთევან გელაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

23 ქართული ენა B1 ქეთევან გელაშვილი პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი 

ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

 
 

 


