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პირადი ინფორმაცია         ანნა კვარაცხელია 
 

 

თბილისი, საქართველო 

   +995 574 52 XXXXXX  
 
Anna.kvaratskhelia@XXXXXXX 
 
https://www.facebook.com 

 სქესი  მდედრობითი |  დაბადების თარიღი 08/01/1992 | ეროვნება ქართველი 

 

პროფესიული გამოცდილება 
  

 

 

დაკავებული პოზიცია 
 

 იტალიური ენის პედაგოგი 

   სექტემბერი 2020 – დღემდე 
 
 
 

 
 

ნოემბერი 2019– მარტი 2020 

    იტალიური ენის პედაგოგი 
    „ დანტე ალიგიერის საზოგადოების“  თბილისის კომიტეტი 
    კალისტრატე ქუთათელაძის ქ.  6, 0179, თბილისი, საქართველო 
    https://dantetbilisi.ge/ 

    
    სტაჟირების კურსი 
   „ დანტე ალიგიერის საზოგადოების“  თბილისის კომიტეტი 
    კალისტრატე ქუთათელაძის ქ.  6, 0179, თბილისი, საქართველო 
    საბუთების  და სოციალური მედიის მართვა 
    ადმინისტრაციული ასისტენტი 
    https://dantetbilisi.ge/ 
       
 

მაისი 2019 –ოქტომბერი  2019 
 
 
 
 

   
   

 მაისი  2018– სექტემბერი 2018 

 კლიენტთა მომსახურების ოპერატორი 
   USA2GEORGIA   
  ვაჟა-ფშაველას გამზ. 96, 0186, თბილისი, საქართველო 
  კლიენტთა მომსახურება  
  https://www.usa2georgia.com/ 

    ადმინისტრატორი 
    სასტუმრო „ დრიმლენდ ოაზისი“  
    E70, 6200,  ჩაქვი, საქართველო 
    სტუმრების მიღება/განთავსება და ფულადი ანგარიშსწორების წარმოება 
     http://hoteloasis.ge/ 
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განათლება და ტრენინგები 
  

 

 
 

 

 
 

ენის ცოდნა  
  

 

 
აპრილი 2015 –მარტი 2018  

 
 
 
 
 

    
 

 
ოქტომბერი 2013 -დეკემბერი 
2013 

 

     
მოლარე-ოპერატორი 
 სს „საქართველოს ბანკი“ 
იური გაგარინის ქ. 29ა, 0160, თბილისი, საქართველო 
კლიენტებთან  ურთიერთობა  და საბანკო მომსახურება; 
 არსებული საბანკო პროდუქტის შეთავაზება, გაყიდვა. 
 https://bankofgeorgia.ge/ 
 

    
  რეგისტრატორი  
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 
  თბილისი, საქართველო 
   მოსახლეობის აღწერა და მონაცემების განახლება 
   https://www.geostat.ge/ 

 

                             2020 დანტე ალიგიერის საზოგადოების  იტალიური ენის  B2 დონის   
დამადასტურებელი სერტიფიკატი  (ADA)  

 

 „დანტე ალიგიერის საზოგადოების“  თბილისის კომიტეტი 
 კალისტრატე ქუთათელაძის ქ.  6, 0179, თბილისი, საქართველო 
 https://dantetbilisi.ge/ 
 

 სექტ. 2017-ივნისი 2019   მაგისტრის ხარისხი რომანულ ფილოლოგიაში (იტალიური ენა)  

  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 
  ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ.  3/5, 0162, თბილისი, საქართველო 
  https://iliauni.edu.ge/ 

 სექტემბერი 2010-ივნისი2014    ბაკალავრის ხარისხი ევროპისმცოდნეობაში  

    ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 
    ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ.  3/5, 0162, თბილისი, საქართველო 
     https://iliauni.edu.ge/ 

მშობლიური ენა   ქართული 
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სხვა ენები COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
რუსული C2 C1 C2 C2 C1 

 იტალიური ენის  B2 დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი 
იტალიური C2 C2 C1 C1 C1 
ინგლისური C1 C1 B2 B2                  B2 

  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

პროფესიული და ზოგადი  
უნარები 

 პასუხისმგებლობა და დროის მართვის უნარი 
 პრეზენტაციის უნარი 
 ანალიტიკური აზროვნება 
 ადაპტაცია და კომუნიკაბელურობა 
 დადებითი დამოკიდებულება და ენთუზიაზმი 
 პრობლემის მოგვარების უნარი და კრეატიულობა 
 გუნდური მუშაობის უნარი 
 პუნქტუალურობა 

კომპიუტერული უნარები Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  
 

პუბლიკაციები 
 

სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე „რიცხვთა სიმბოლიკის ანუ ნუმეროლოგიის ფენომენი 
დანტე ალიგიერის „ ღვთაებრივი კომედიის“ მიხედვით” 

                    თარიღი    ივნისი 2019, თბილისი 


