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saxeli, gvari:  naTia gabaSvili                   

dabadebis TariRi:  19.02.1984                           

dabadebis adgili: q.Telavi 

erovneba: qarTveli 

ojaxuri mdgomareoba: daojaxebuli            

misamarTi: q.Telavi, alaznis gamziri 10, bina 22 

tel: (+995) 593 46 36 60  

el.fosta: natia_gabashvili@yahoo.com 

 

ganaTleba: 

2008-2011 doqtorantura - Telavis iakob gogebaSvilis saxelobis  Telavis  saxelmwifo 

universiteti, specialoba-inglisuri enis swavlebis meTodika.  

 

2005-2007 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, humanitaruli fakulteti, 

magistris xarisxi amerikanistikaSi. 

 

2001-2005 iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 

universiteti, humanitaruli fakulteti,  bakalavris xarisxi inglisuri enisa da literaturis specialobaSi. 
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1989-2001 Telavis #1 saSualo skola 

 

samuSao gamocdileba: 

2009- asistent profesori inglisuri enis swavlebis meTodikis  

mimarTulebiT Tesaus ganaTlebis მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 

 

2007-2009 Telavis iakob gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo universitetSi laborant-asistenti ucxo 

enebisa da literaturis  kaTedraze. inglisuri enis centrSi mowveuli maswavlebeli.  

2007 wlis ianvari- euTos misia saqarTveloSi, Tarjimani.(saparlamento    

arCevnebi). 

2005-2006 Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo univer-sitetis sainformacio centris 

koordinatori.  

2003 wlis ianvari.  euTos misia saqarTveloSi, Tarjimani.(saparlamento    

arCevnebi). 

2003 wlis marti. euTos misia saqarTveloSi, Tarjimani.(saparlamento  

 arCevnebi). 

2003-2005-evrokavSiris misia saqarTveloSi, Tarjimani. (samedicino  

 

programa-pirveladi daxmarebis dafuZneba saqarTveloSi). 

 

2002 wlis noemberi- euTos misia saqarTveloSi, Tarjimani(saparlamento    

arCevnebi). 
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2014 - saerTaSoriso proeqt “CASADE” - “სტუდენტებში კარიერული კომპეტენციების 

განვითარება eqsperti. 

 

Ggamoqveynebuli samecniero Sromebi:  

1. გაბაშვილი, ნ.(2013).გენდერის როლი უცხო ენის შესწავლის 

პროცესში.საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ენა და კულტურა.ქუთაისი.N10. 

2. გაბაშვილი, ნ.(2013).ბრიტანული და ამერიკული ინგლისურის ზოგადი 

შედარება.II საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ენა და კულტურა.ქუთაისი. 

3. გაბაშვილი,ნ.(2014). თარჯიმნის როლი და აუცილებელი უნარ-ჩვევები. განჯის 

სამეცნიერო ჟურნალი. 

4. გაბაშვილი,ნ.(2014)ინგლისურის, როგორც უცხო ენის საკლასო მენეჯმენტი-

დადებითი გარემო სწავლისათვის.უკრაინის სამეცნიერო ჟურნალი. 

5. გაბაშვილი,ნ.(2014). ემოციური მდგომარეობა უცხო ენის შესწავლის 

პროცესში.სამეცნიერო ჟურნალი“ენა და კულტურა“, ქუთაისი.N:11. 

6. gabaSvili, n. (2012). studentis asakis თaviseburebani ucxo enis sწავლების 

პროცესში. სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“. NN:7. ქუთაისი. 

7. გაბაშვილი,ნ. (2012). მოტივაცია და სტუდენტის როლი. უკრაინის 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი.  

8. გაბაშვილი, ნ. (2012). ცოდნის შეფასების თანამედროვე მეთოდები 

ინგლისური ენის სწავლების პროცესში.ქუთაისის საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი.  
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9. გაბაშვილი, ნ. ღარიბაშვილი, მ. (2011). ლინგვისტური გარემო უცხო ენის 

შეთვისების პროცესში. სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“. N:6. 

ქუთაისი.  

10. GgabaSvili, n. (2011). Ppedagogis roli ucxo enis dauflebis procesSi. saerTaSoriso 

samecniero Jurnali interkulturuli dialogebi. i.gogebaSvilis saxelobis saxlemwifo 

universiteti.  

11. გაბაშვილი, ნ. (2010). კომუნიკაციური მიდგომა ინგლისური ენის, 

როგორც უცხო ენის სწავლებისას. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

ენა და კულტურა. ქუთაისი.  

12. გაბაშვილი, ნ. (2009). მეორე ენის სწავლა და შეთვისება. საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი „სამეცნიერო ჩანაწერები“. უკრაინა. 

13. გაბაშვილი, ნ. (2009). შეცდომების შესწორება უცხო ენის სწავლებისას. 

განჯის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 1.  

14. გაბაშვილი, ნ. (2008). ამერიკული ნოველის (Short Story) განვითარება და 

მისი როლი უცხო ენის სწავლებაში. ი.გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2/24 

15. გაბაშვილი, ნ. (2008). ინგლისური ენის ნაირსახეობები. ი.გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული 2/24. 

 

 

enebi: qarTuli (mSobliuri), inglisuri (Tavisuflad), rusuli (saSualოd), germanuli (sawyisi). 

kompiuteruli unarebi:  saofise programebis paketi. 


