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1 ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის  „სტილისტი” ადამიანური რესურსით უზრუნველყოფის შესახებ 
 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის  „სტილისტის”   ადამიანური რესურსით უზრუნველყოფის შესახებ 
 

№ მოდული  პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

1 ქართული ენა ნინო კილასონია 
2 ინტერპერსონალური განათლება ელენე თურმანიძე 
3 ინტერპერსონალური განათლება ნინო კილასონია 
4 ინტერპერსონალური განათლება ნია ქუმსიშვილი 
5 მეწარმეობა 1 ნატალია თოლორაია 
6 მეწარმეობა 1 ნელი კილასონია 
7 მეწარმეობა 1 ანი ჩერქეზიშვილი 
8 სამოქალაქო განათლება ნია ქუმსიშვილი 
9 ინფორმაციული წიგნიერება 1 ნანა კაციაშვილი 
10 ინფორმაციული წიგნიერება 1 ვაჟა კილაძე 
11 სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება მაია მელაძე 
12 სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება მანანა მახარაშვილი 
13 სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება ელენე თურმანიძე 
14 მარკეტინგი და გაყიდვები ნელი კილასონია 
15 მარკეტინგი და გაყიდვები ანი ჩერქეზიშვილი 
16 ანგარიშსწორება, კალკულაცია და ხარჯთაღრიცხვა სილამაზის მომსახურების 

ობიექტებზე  
ნონა ქირია 

17 ანგარიშსწორება, კალკულაცია და ხარჯთაღრიცხვა სილამაზის მომსახურების 
ობიექტებზე 

ლიდა დანელია  

18 პირველადი გადაუდებელი დახმარება ნინო საბანაძე 
19 პირველადი გადაუდებელი დახმარება ხათუნა წკრიალაშვილი 
20 ფრჩხილის, თმის, კანის ტიპები და დაავადებები ნინო საბანაძე 
21 ფრჩხილის, თმის, კანის ტიპები და დაავადებები ხათუნა წკრიალაშვილი 
22 სპეცხატვა და ფერთა თეორია სოფიო გოგილაშვილი 
23 დარგობრივი ინგლისური ენა თინათინ კახნიაშვილი 
24 თმის შეჭრის ტექნოლოგია ელენე ვართანიანი 
25 თმის შეჭრის ტექნოლოგია მაია მელაძე 
26 თმის შეჭრის ტექნოლოგია გიორგი ხიდიროვი 
27 თმის ვარცხნილობები ელენე ვართანიანი 
28 თმის ვარცხნილობები მაია მელაძე 
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29 თმის ვარცხნილობები გიორგი ხიდიროვი 
30 თმის ღებვა ელენე ვართანიანი 
31 თმის ღებვა მაია მელაძე 
32 თმის ღებვა გიორგი ხიდიროვი 
33 თმის ქიმიური დამუშავების ტექნოლოგია მაია მელაძე 
34 თმის ქიმიური დამუშავების ტექნოლოგია გიორგი ხიდიროვი 
 თმის ქიმიური დამუშავების ტექნოლოგია ელენე ვართანიანი 
35 თმის სპა პროცედურები ელენე ვართანიანი 
36 თმის სპა პროცედურები მაია მელაძე 
37 თმის სპა პროცედურები გიორგი ხიდიროვი 
38 პრაქტიკული პროექტი - თმის მომსახურება მაია მელაძე 
39 პრაქტიკული პროექტი - თმის მომსახურება ელენე ვართანიანი 
40 პრაქტიკული პროექტი - თმის მომსახურება გიორგი ხიდიროვი 
41 საწარმოო პრაქტიკა - თმის მომსახურება ელენე ვართანიანი 

42 საწარმოო პრაქტიკა - თმის მომსახურება გიორგი ხიდიროვი 
43 საწარმოო პრაქტიკა  - თმის მომსახურება მაია მელაძე 

 
 
 


