`Aa v t o b i o g r a f i a (CV)
saxeli:
gvari:
dabadebis TariRi
misamarTi (piradobis
mowmobis mixedviT)
misamarTi (faqtiuri
sacxovrebeli)
telefoni
mobiluri
el-fosta
ojaxuri
mdgomareoba

ნინო
მეტრეველი
25.05.1970წ
ქ. თბილისი ახვლედიანის.16.ბ–2
ქ.თბილისი,თემქის დას,. 9 კვ. კ–20
60-72-49
599620025
ninometreveli7@gmail.com
daojaxebuli

g a n a T l e b a
wlebi

saswavleblis dasaxeleba

fakulteti
specialoba

kvalifikacia

1988წ

ქ. თბილისის სულხან–საბა
ორბელიანის სახელობის
სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტი

sabunebismetyvelo
ქიმია–ბიოლოგია

პედაგოგი( მაგისტრი)

1993წ

P

damatebiTi informacia
(monawileobis miReba treningebze, kursebze, konferenciebze)
wlebi

dasaxeleba

miniWebuli serTifikati

2007წ

საერო ინსტიტუტ „ორიენტირთან „
არსებული
ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი –
კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები.

სერტიფიკატი

სერტიფიკატი

2007–2008წ
განათლების რეფორბის დანერგვის ტრენინგი

2007წ
2008წ

სკოლაში ხელოვნების სწავლების თეორიები
ზოგასაგანმანათლებლო დაწესებულების
მართვა და ბიუჯეტირება

სერტიფიკატი

enebi:
qarTuli – mSobliuri
rusuli _ kargad
inglisuri _ saSualod

kompiuteruli programebi:
Windows 2000 MS Office (Excel, Word, Power Point, SPSS) Internet.

ojaxuri mdgomareoba
(ivseba ojaxis yvela wevris monacemi, miuxedavad imisa cxovrobT Tu ara erT
ojaxad)
saxeli, gvari

naziko
adikaSvili

naTesau dabadebis
samuSao adgili,
ri
TariRi
Tanamdeboba
kavSiri
მეუღლი 03.05.1939weli pensioneri
ს დედა

იაკობ ადიკაშვილი

მეუღლე

მარიამ ადიკაშვილი

მეუღლი 25,05,1962
წელი
ს და

ადიკაშვილი აკაკი

შვილი

ადიკაშვილი
დავითი
ა

შვილი

27.07.1964წ

misamarTi

gardabnis r-ni
sofeli
martyofi

უმუშევარი

სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს ისანი–
სამგორის ცენტრი

samuSao gamocdილება

ქ.თბილისი, თემქა
9კვ. 20კორ. 53 ბინა

muS. periodi

dawyebis TariRi

dasrulebis TariRi

1993წ

2002წ

organizaciis
dasaxeleba

q. Tbilisis N156–ე საშუალო სკოლა

Tanamdeboba

ქიმიის პედაგოგი, დირექტორის მოადგილე

funqciamovaleobani

ქიმიისს სწავლება, პასუხისმგებლობა მოსწავლეთა
აღმზრდელობითი კუთხით და ორგანიზაციულ საქმეში

muS. periodi

dawyebis TariRi

dasrulebis TariRi

2007წ

2011წ

organizaciis
dasaxeleba

თბილისის 201–ე საჯარო სკოლა

Tanamdeboba

სკოლის დირექტორი,პედაგოგი

funqciamovaleobani

muS. periodi
organizaciis
dasaxeleba
Tanamdeboba

საჯარო სკოლის მართვა და მენეჯმენტი , კანონით მინიჭებული
უფლება–მოვალეობები.

dawyebis TariRi

dasrulebis TariRi

2011წ

2011წ

q. Tbilisis 83–საჯარო სკოლა
ბიოლოგიის პედაგოგი

Gბიოლოგიის სწავლება
funqciamovaleobani

dawyebis TariRi

dasrulebis TariRi

muS. periodi

2011წ

2011წ

organizaciis
dasaxeleba

თბილისის ბიზნესსკოლა ,,მჭევრი”

Tanamdeboba

ბიოლოგიის პედაგოგი

ბიოლოგიის სწავლება
funqciamovaleobani

muS. periodi
organizaciis
dasaxeleba

dawyebis TariRi

dasrulebis TariRi

2011წ

2012წ

სასწავლო ცენტრი,,ცოდნის სახლი‘‘

Tanamdeboba
ქიმია–ბიოლოგიის პედაგოგი

funqciamovaleobani

ქიმიისა და ბიოლოგიის სწავლება

dawyebis TariRi
muS. periodi
organizaciis
dasaxeleba

G

dasrulebis TariRi

Tanamdeboba

funqciamovaleobani

dawyebis TariRi
muS. periodi
organizaciis
dasaxeleba
Tanamdeboba

funqciamovaleobani

dasrulebis TariRi

