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კლუბის სახელწოდება - კლუბი ილუსტრატორი 

სამიზნე კლასები: I-V კლასები 

კლუბის გაკვეთილების რაოდენობა - კვირაში 2-ჯერ. 

თითოეული გაკვეთილის ხანგრძლივობა - 50 წთ. 

კლუბში გაწევრიანების წინაპირობა - მოსწავლის დაინტერესება და ასაკის შესაბამისი 

წვრილი მოტორიკა. 

მოსწავლეთა მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობა - 15  

კლუბის მიზანი - კლუბი ილუსტრატორი არის ადგილი ბავშვებისთვის, რომელთაც 

მოწონთ ხატვა, კითხვა და აინტერესებთ ილუსტრირებული წიგნები, სადაც ისინი 

განივითარებენ შემოქმედებით აზროვნებასა და აქტიური მოსმენის უნარებს. 

ძირითადი მიდგომები, მეთოდები, აქტივობები - კლუბი ილუსტრატორი 

აერთიანებს მკითხველთა და ხელოვნების კლუბს, რის ფარგლებშიც მოსწავლეები 

დაეუფლებიან სხვადასხვა ტექნიკებს, შეასრულებენ ფერწერულ და გრაფიკულ 

ნამუშევრებს და იმუშავებენ კოლაჟის ტექნიკით.  კლუბის მთავარი მიმართულებაა 

ხელნაკეთი წიგნების დამზადება, წაკითხული ეპიზოდის მიხედვით სხვადასხვა 

პერსონაჟის მახასიათებლების აღმოჩენა ილუსტრირება,  საკუთარი 

მოთხრობების/ზღაპრების შეთხზვა, ყდის დიზაინის გაკეთება და კალიგრაფიული 

ნიმუშების შექმნა. 

კლუბის  ხელმძღვანელი  და  მისი  საკონტაქტო  ინფორმაცია  -  

მზეო კვინიკაძე  (598 35 16 27, mzeo.kvinikadze@cea.ge) 

mailto:keta.tsintsadze@gmail.com
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ძირითადი რესურსები - ილუსტრირებული წიგნები; სახატავი რესურსები. 

კლუბის მუშაობის შუალედური და საბოლოო შედეგები  (მუშაობის პროდუქტის 

წარმოდგენის პერიოდი, ფორმა) - სემესტრის ბოლოს მოსწავლეები აუდიტორიას 

წარუდგენენ თავიანთი ხელით დამზადებულ წიგნებს. წლის ბოლოს დაამზადებენ 

პერსონაჟებს მინი თოჯინების თეატრისთვის.  

კლუბის ხელმძღვანელის მოკლე რეზიუმე –  

 

განათლება: 

2011- 2013 წწ.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,     
 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა - განათლების მართვა და 
ადმინისტრირება, მაგისტრი 

2006 - 2010 წწ.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,      
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია, ბაკალავრი 
 
06/2010 –09/2010წწ.  თურქეთი,  ანკარის უნივერსიტეტი  „ Tömer”, გაცვლითი საგაზაფხულო 
პროგრამა. 

1995 - 2006 წწ.  ლაგოდეხის რაიონი, ვარდისუბნის საშუალო სკოლა  
 

 

სკოლასთან არსებული , რობოტიკის სკოლა. 
2013 სექტემბერი - დღემდე    Newton Free School / ნიუტონის თავისუფალი სკოლა - 
ტუტორი (დამრიგებელი). 
 
01.2012 – 12.2012წწ -განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პროექტი „ქართული ენა 
მომავალი წარმატებისთვის“ , მარნეული, სოფელი ყიზილაჯლო(ეთნიკური უმცირესობა, 
პედაგოგი). 

2010 -2011 წწ - თბილისის N-186  საჯარო სკოლა, მაძიებელ-მასწავლებელი. 
 
2005-2006 წწ -   რადიო მაუწყებლობა -„ჰერეთი“,  მოხალისე_ჟურნალისტი. 

სამუშაო გამოცდილება: 
2017წ- nace . საგამოცდო ცენტრის. 
2017 წ- ბავშვთა და ახლაგაზრდობის ცენტრის ლიდერი. 
2017წ-  LEGO რობოტიკის სკოლა, Newton Free School / ნიუტონის თავისუფალი 


