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დაბადების თარიღი:  1958 30. 11  

დაბადების ადგილი:  ქ. თელავი 

ეროვნება:  ქართველი 

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი 

პროფესია: ფილოლოგი (გერმანისტი) 

საცხოვრებელი ადგილი: თელავი, საქართველო, აღმაშენებლის 5 

ტელეფონი:  7-43-23,  899 15 09 15                 

ელ. ფოსტა: manana_napireli@mail.ru 

 

 განათლება: 

 

1975 – 1980 წ.წ.  თბილისის  ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, 

კვალიფიკაცია – ფილოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტ- ის მასწავლებელი 

1965 – 1975წ.წ. თელავის რაიონის, სოფელ აკურის საშუალო სკოლის 

მოსწავლე 

 

პროფესიული გამოცდილება: 

2012   წლის  16 თებერვალს  დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია გერმანული ენის 

მეთოდიკაში თემაზე:  “გერმანულის, როგორც მეორე უცხოური ენის დიდაქტიკის 

პრინციპები საქართველოს სასკოლო სექტორში (V-VIII კლასების მაგალითზე)  

2010 წლის 10 სექტემბრიდან – ასისტენტ-პროფესორი გერმანული ენის 

   სპეციალობაზე თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

1994 –  2010 წლის 10 სექტემბრამდე თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის 
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    სახელმწიფო უნივერსუტეტის უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის 

    ლიტ-ის კათედრის გერმანული ენის შტატიანი მასწავლებელი.   

    საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი,  “გერმანული ენა  

    და ლიტერატურა”      

2006 - 2007 –   “ერეკლე მეფის სახელობის გიმნაზიის” გერმანული ენის 

  მასწავლებელი 

1993 – 1994 –   ქ. თელავის № 3 საშუალო სკოლის გერმანული ენის 

 მასწავლებელი  

1991–1993 – ქ. თელავის № 9 საშუალო სკოლის გერმანული ენის 

  მასწავლებელი  

1990-1991 – დაძმობილებული ქალაქების (თელავ-ბიბერახი) ასოციაციის 

  გერმანული ენის მასწავლებელი 

1991-1992 –  გაზეთ „ხმა კახეთისა“ს ქართულ-გერმანული  

        და გერმანული  ქართული საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელი 

1982-1990 – ქ. თელავის სასტუმრო „კახეთის“ გერმანული  

      ენის თარჯიმანი  

 

საგანმანათლებლო   პროგრამების  (Major) –ის  და  “Minor” – ის 

ხელმძღვანელი  გერმანულ ენასა და ლიტერატურაში 

 

კონფერენციები“ 

2011 20 -21 მაისი III  საერთაშორისო სამეცნიერო -- პრაქტიკული კონფერენცია,  

    ქ. ნეჟინი, უკრაინა   მოხსენება თემაზე:  "უცხოურ ენათა სწავლების  

       ახალი მიდგომა  არაუცხოურენოვან უმაღლეს სასწავლებლებში“   

2010    17  დეკემბერი   მე-V  საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული   

            კონფერენცია,   ქ. უფა    მოხსენება თემაზე:    “Mehrsprachigkeit und Deutsch  

           als  Tertiärsprache in Georgien“.  („მრავალენოვნება და გერმანული, 

              როგორც ტერციული ენა საქართველოში”)   



2010     5 – 6 ნოემბერი,  I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

             “კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, 

             სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები”    თელავი   

2010      1 - 2 ოქტომბერი,   I საერთაშორისო სამეცნიერო 

              კონფერენცია  “ენა და კულტურა”   ქუთაისი                                   

2010      22-23 მაისი, საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე 

             რესპუბლიკური კონფერენცია 

             მოხსენება თემაზე:   “ გრამატიკის სწავლების  

             თავისებურებანი   გერმანულის, როგორც მეორე უცხოური  

            ენის სწავლებისას” 

2010   -     29 აპრილი, საერთაშორისო კონფერენცია ქ. განჯაში 

           მოხსენება თემაზე: “Mehrsprachigkeit und Deutsch als  

            Tertiärsprache in Georgien“.  („მრავალენოვნება და გერმანული, 

            როგორც ტერციული ენა საქართველოში”) 

2010     გერმანული და ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის 

           სპეცილაობის  დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია თელავის 

           სახელმწიფო უნივერსიტეტში.    2010  ივნისი 

           მოხსენება თემაზე: “ინგლისური ენის ტრანსფერის  

           როლი გერმანულის,როგორც მეორე უცხო ენის სწავლებისას” 

2009   26 - 27  სექტემბერი, საერთაშორისო კონფერენცია  

            საქართველოს უნივერსიტეტში. 

           მოხსენება თემაზე:  “ Deutsch als zweite Fremdsprache an  

              georgischen Schulen (Ergebnisse einer empirischen Untersuchung) 

2009   გერმანული და ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის                  

          სპეცილაობის  

         დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია თელავის სახელმწიფო 

         უნივერსიტეტში. 

         Mმოხსენება თემაზე: მრავალენოვნების დიდაქტიკა ევროპაში 

          (გერმანულის როგორც მეორე უცხოური ენის მაგალითზე) 



 2008   ტემპუსის მინი-კონფერენცია + ტრენინგები თესაუ-ში 

         7. XII – 9. XII 

2007  Konferenz: „Deutsch ein Weg zu Europa“ Tbilissi 12.-15. September 

              Staatliche Ivane Javakhishvili Universität Tbilissi 

              მოხსენება თემაზე:   Neue Perspektiven bei der  

              Germanistenausbildung 

               an der Staatlichen Iakob Gogebashvili  Universität Telavi“.  

 

 

ტრენინგები,   სერთიფიკატები:   

2010  -   5 –6 ნოემბერი,  I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

       “კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, 

      სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები”     

2010      27. 10  სერტიფიკატი ინგლისურ ენაში (B 2 ) დონე, უცხოური  

          ენების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისის სახელმწიფო  

           სამედიცინო უნივერსიტეტი   

2010  -    1 - 2 ოქტომბერი,   I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

          “ენა და კულტურა”   ქუთაისი    - სერთიფიკატი 

2010    - 20 - 24 სექტემბერი    DAAD,   სემინარი  “უმაღლესი    სკოლის 

          დიდაქტიკა  - ძირითადი   კომპეტენციები საზღვარგარეთის                        

        კონფერენციაში/ გერმანული,  როგორც უცხოური ენა”    სერთიფიკატი 

 2010  -  22-23 მაისი  საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე  

        რესპუბლიკური კონფერენცია  - სერთიფიკატი 

 2010  -    15-19 თებერვალი    DAAD 

       Seminar für Leiter/innen der Fachrichtung Germanistik an georgischen 

       Hochschulen     „Curriculumentwicklung Germanistik als Nebenfach“ 

    სემინარი  - საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების  

    პროგრამის ხელმძღვანელებისთვის.   სპეციალობა გერმანისტიკა   

    („კურიკულუმის განვითარება, გერმანისტიკა, როგორც 



            დამატებითი სპეციალობა”)    

2009  -   25 - 26 ოქტომბერი,  ივ. ჯავახისვილის სახელობის 

           თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფ. Dდოქტ. M 

           მარიკა ანდრაზაშვილის მიერ ჩატარებული სემინარ 

           -ტრენინგის მონაწილე.  

 2009 -   26 - 27 სექტემბერი, საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს 

         უნივერსიტეტში. 

         მოხსენება თემაზე  “ Deutsch als zweite Fremdsprache an georgischen 

        Schulen (Ergebnisse einer empirischen Untersuchung)  --       სერთიფიკატი  

2008 – ტემპუსის მინი-კონფერენცია + ტრენინგები თესაუ-ში 

           7. XII – 9. XII                  

2007 – Konferenz: „Deutsch ein Weg zu Europa“ Tbilissi 12.-15. September 

                  Staatliche Ivane Javakhishvili Universität Tbilissi 

         მოხსენება თემაზე:   Neue Perspektiven bei der        

                  Germanistenausbildung 

                   an der Staatlichen Iakob Gogebashvili  Universität Telavi“.  

 

შრომები:  

2011   "ნათესაობითი ბრუნვის  მნიშვნელობა და გამოყენება 

              რუსულ და გერმანულ ენებში" ჟურნალი   „ინტელექტი“   

       3 (41 )    თბილისი     

2011     "უცხოურ ენათა სწავლების ახალი მიდგომა არაუცხოურენოვან  

        უმაღლეს სასწავლებლებში“    III  საერთაშორისო სამეცნიერო 

               კონფერენციის  კრებული, ქ. ნეჟინი, უკრაინა                                       

2011 "არსებით სახელთა სქესის კატეგორია გერმანულ და რუსულ  

   ენებში".  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“ 

       № 6  ქუთაისი            

2011 "აწმყო დროის ფორმები ინგლისურსა და გერმანულ 

      ენებში".  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“ 



       № 6  ქუთაისი   

2011 "ინგლისური ენის დადებითი ტრანსფერის როლი გერმანულის 

        როგორც მეორე უცხო ენის სწავლებისას"  ქ. განჯა          

2011  „მოტივაციის  დინამიური  თეორია  და  მეორე  უცხო  ენის   

             შესწავლის  მოტივაციები    და    ინტერესები“.      

             ჟურნალი  „ინტელექტი“  2 (40 )  თბილისი  

2011      “Mehrsprachigkeit und Deutsch als  

            Tertiärsprache in Georgien“.  („მრავალენოვნება და გერმანული, 

              როგორც ტერციული ენა საქართველოში”)  IV ტომი მე-V  

            საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის   

            შრომების კრებული  ქ. უფა                                    

2011   "მრავალენოვნება და ინგლისური ენის ფუნქცია გერმანულის,  

       როგორც მეორე უცხოური ენის სწავლებისას"  

      I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  

      “კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, 

       სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები” კრებული    

       თელავი 

2010     22-23 მაისი  საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე  

        რესპუბლიკური კონფერენციის კრებული, თბილისი   

        საქართველოს უნივერსიტეტი   “გრამატიკის სწავლების 

        თავისებურებანი  გერმანულის, როგორც მეორე უცხოური  

        ენის სწავლებისას” 

2010    უცხოური ენის სახელმძღვანელო გლობალიზაციისა  

       და ინტერკულტურული კომუნიკაციის კონტექსტში“ 

       სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“ 

       № 4  ქუთაისი            

2010 „გერმანული, როგორც მეორე უცხოური ენა  

      საქართველოს სკოლებში 

      (ემპირიული გამოკვლევის შედეგები)”   - საერთაშორისო 



     კონფერენციის“მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების 
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