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  სახელი                        ნინო 

 გვარი                          ბასილაშვილი    

დაბადების თარიღი              06.06. 1969წ. 

მისამართი                      ქ. თელავი. ერისთავის ქ. #30 

ტელეფონი                      7-34-21;   558-48-44-22 

ოჯახური მდგომარეობა          დაოჯახებული 

განათლება                      2002წ. დავიცავი დისერტაცია თემაზე “პირობითი                       
მსჯელობის ფლობის დონე საშუალო სკოლის V-IX 
კლასებში”. 

                                1992 წლიდან ვიყავი თბილისის დ. უზნაძის               სახელობის ფსიქოლოგიის 
ინსტიტუტის ასპირანტი. 

                                1990წ. დავამთავრე ქ. თელავის ი. გოგებაშვილის                                სახელობის 
პედაგოგიური ინსტიტუტის დაწყებითი განათლების, 
პედეგოგიკისა და მეთოდიკის ფაკულტეტი,  დაწყებითი 
კლასების პედეგოგის სპეციალობით.                                 1986წ. 
დავამთავრე ქ. თელავის #4 საშ. სკოლა. 

კომპიუტერი                           Microsoft   word, Internet  explorer, paint 

 ენები:                                                  ქართული (მშობლიური), რუსული  (თავისუფლად),                                                      
ინგლისური (საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით) 

სამუშაო გამოცდილება              2007 წლიდან ვარ განათლების სკოლის ხარისხის  
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი. 

                                   2005 წლიდან დაკავებული მაქვს ასოცირებული პროფესორის აკადემიური 
თანამდებობა. 

                                  2003 წლიდან გადაყვანილი ვიყავი პედაგოგიკა-                                 
ფსიქოლოგიის კათედრის დოცენტად. 1995 წლიდან 
ვმუშაობდი პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის კათედრის 
მასწავლებლად. (0,5 საშტატო ერთეულზე). 

                                 1992 წლიდან ვმუშაობდი პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის                               
კათედრაზე ფსიქოლოგიის მასწავლებლად (საათობრივი 
ანაზღაურების წესით).  



                              1991 წლიდან ვმუშაობდი ბავშვთა დაცვის ფონდის                               თელავის 
რაიონული ორგანიზაცია “იავნანა”-ს პასუხისმგებელ 
მდივნად. 

Kკვალიფიკაცია:                ტრენინგი `კრიტიკული აზროვნება სწავლების თანამედროვე 
მეთოდებით უმაღლესი განათლებისათვის~  ფოლკსვაგენის 
ფონდის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტი 
`პროექტის მენეჯერის საბაკალავრო პროგრამის შემოღება 
ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში~  2009 წლის 24-29 აგვისტო. 

                                                      ტრენინგი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ტემპუსის 
პროექტის ფარგლებში `ხარისხის შიდა სისტემის განვითარება 
ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში~ ჩატარებული სემინარები `სამეცნიერო 
სტატიისა და პროექტების წერა და სწავლების თანამედროვე 
მეთოდიკა~ 2009 წლის 5-7 ივნისი. 

                                  

                               ტრენინგი `კრიტიკული აზროვნება”  სემინარები                ჩატარდა  ახალციხის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში  2011 წლის დეკემბერში. 

                                  2010-2012 წლებში მივიღე მონაწილეობა ნორვეგიის                            
ლტოლვილთა საბჭოს მიერ დაფინანსებულ პროექტში 
“სტრესი და გადაადგილება: ფსიქოლოგიური პრობლემები და 
მათთან ბრძოლის გზები.” 

სერთიფიკატები -               2011 წლის 19-23 სექტემბერს გავიარე სკოლამდელი                      
განათლების სექტორის განვითარების ტრენერთა ტრენინგი. 
სკოლამდელთა განათლების სექტორის განვითარების 
ტრენერთა ტრენინგში მონაწილეობისათვის.  თბილისი. 2011წ. 
19-23 სექტემბერი.                                   

                                 საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენციაში  მონაწილეობისათვის) თელავი.  
2010წ 

  კონფერენციები  -             I საერთაშორისო კონფერენცია  “ ზოგადსაგანმანათლებლო                           
“სკოლებში ახალი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების 
დანერგვის პროცესის პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური ანალიზი” 
(თელავის სკოლების მაგალითზე) თელავი.  2010წ. 

 



                               პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო  69-ე კონფერენცია                          
“ინკლუზიური განათლების პრობლემები და მათი გადაჭრის 
სოციალური მოდელი”  თელავი. 2011წ. 

 

                                პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო  70-ე კონფერენცია                          
“სტრესის დაძლევის პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 
მექანიზმები.” თელავი. 2012წ. 

სახელმძღვანელო                   “სტრესი და იძულებით გადაადგილება: ფსიქოლოგიური             
პრობლემები და მატი გადაწყვეტის გზები”  თბილისი. 2011წ. ( 
პროექტის ფარგლებში).                  

                         

 

Bბოლო ოთხი  წლის მანძილზე გამოქვეყნებული შრომების სია: 

1.პირობითი მსჯელობა.  

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი “ #2(34) თბ. 2009წ. 

2.ფორმალური აზროვნება. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი “ #3(34) თბ. 2009წ. 

3.დიდაქტიკური ბარათების როლი გეოგრაფიის სწავლების პროცესში. 

 სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი   „ენა და კულტურა“   #4  ქუთაისი. 2010წ 

4. სტრესის გამოვლინებები.   

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი “ #3(41) თბ. 2011წ. 

5.სტრესის გამომწვევი მიზეზები. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი “ #1(42) თბ. 2011წ. 

 6.სტრესის დაძლევის მექანიზმები.  

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი “ #1(42) თბ. 2012წ. 

7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა კოგნიტური და ემოციური ასპექტები. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი “ #2(43)  თბ. 2012წ. 


