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personaluri informacia 

saxeli, gvari : eka basilaSvili 

dabadebis TariRi : 12/06/1981 

sqesi : mdedrobiTi 

ojaxuri mdgomareoba : daojaxebuli 

misamarTi : q. Telavi. qarTuli universitetis quCa №54a 

erovneba : qarTveli 

telefonis nomeri : 599 493105 

eleqtronuli fosta : Eka.basilashvili@rambler.ru 

 
 

samuSao გამოცდილება: 

2009 დან დღემდე ETAG-ის წევრი.(ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია) 

  

2009 დან დღემდე -i. GgogebaSvilis სახელობის Telavis saxelmwifo universitetis 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ucxo enebisა და ლიტერატურის 

დეპარტამენტის  ადმინისტრაციული კოორდინატორი  

 

2009 დან დღემდე -i. GgogebaSvilis სახელობის Telavis saxelmwifo universitetis 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ucxo enebisა და ლიტერატურის 

დეპარტამენტის ინგლისური ენის სპეციალისტი.  

 

2013 იდან - დღემდე - საინიციატივო ჯგუფი: სოციალური პასუხისმგებლობის 

საერთაშორისო თანამშრომლობა - საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

კოორდინატორი  

 

 2015 დან დღემდე მშვიდობის კორპუსის კოორდინატორის თანაშემწე i. gogebaSvilis 

სახელობის  თელავის saxelmwifo უნივერსიტეტში უცხო ენებისა და ლიტერატურის 

დეპარტამენტში. 

 
 

ganaTleba 

 

2005-2007 -  turizmis menejmentis da marketingis specialisti 

               Tbilisis saxelmwifo teqnikuri universiteti 

   1998-2002   humanitarul mecnierebaTa fakulteti –Tarjiman referenti    

                 Tbilisis saxelmwifo teqnikuri universiteti 
    
   

 qarTuli (mSobliuri) 

 rusuli  (kargad) 

 inglisuri (kargad) 

 polonuri (kargad) 

 იტალიური (საშუალოდ) 
   

 



diplomebi / sertifikatebi/treningebi 

diplomi: Tarjiman referenti  

serTifikati: turizmis menejmentisa da marketingis, K 

kompiuteruli kursiს.  

ტreningები:  

2008 UNCHR- საერთაშორისო სტანდარტების ადამიანის უფლებათა დაცვის - 

თბილისი, საქართველო 

2010  წელი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ინგლისური  ენის  შესწავლა  უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ - 

მასწავლებელთათვის 

2012 წელი inglisuri enis swavlebis meTodika – Telavis saxelmwifo universiteti 

 2013 წელი sociolingvistika da Tanamedrove enaTmecniereba – ema dorstis sajaro leqciaTa 

kursi  

 2013 იდან დღემდე Telavis qalTa klubis wevri,  

aRmosavleT evropis partniorobis transsasazRvro TanamSromlobis proeqtis saerTaSoriso 

konferenciis organizatori TelavSi 2013 wlis dekemberi  

2013 - BRIDGE - სასწავლო კურსი გენდერი და არჩევნები - თბილისი, საქართველო 

2013 - სასწავლო კურსი Certified - სამოქალაქო ჟურნალისტიკა, სამოქალაქო 

მონიტორინგი, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების - თბილისის, საქართველო 

2013- 2014 - NIMD დემოკრატიის სკოლის კურსდამტთავრებული თელავში - 

სერტიფიცირებული კურსი 

2014 დან დღემდე წევრი თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში 

გენდერული თანასწორობის კლუბი და ქალთა ქსელი 

 

2014 წელი წევრი ანტი-ნარკომანიის რეგიონული მედიის კლუბის  საუკეთესო 

მონაწილწილე. 

 

2014 -  თბილისი  ილიას უნივერსიტეტი , ინგლისური ენის  სწავლება   

 მასწავლებელთათვის 

 

 

2015 წელი ივნისი განათლება სამხრეთ კავკასიაში" სიმპოზიუმი ილიას საწელმწიფო 



უმივერსიტეტში. 

2015 წელი ლიდერი და წარმატებული ქალები პოლიტიკაში ტრენინგის მონაწილე. 

 

 
kompiuteruli programebi  

 

MS Windows           

MS Word   

MS Excel   

   

რეკომენდატორები:  

 

მანანა ღარიბაშვილი თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის უცხო ენებისა და ლიტერატურს დეპარტამენტის ხელმღვანელი - 

577 478662  

 

ლიკა იმერლიშვილი - სოციალური პასუხისმგებლობის საერთაშორისო 

თანამშრომლობა  პროექტის მენეჯერი - 599 188 123  

 

მაია ფურცხვანიძე - თელავის დემორკატიული ჩართულობის ცენტრის 

კოორდინატორი - 599 241005  


