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                                                                                                                                         მანანა შიოშვილი 

CV 
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

დაბადების თარიღი 19. 08. 1965 

ტელეფონის ნომერი: მობ: 599 011 105 

ელ-ფოსტა: shioshvilimanana@gmail.com 

ვებ.გვერდი https://shioshvilimananasportfolio.blogspot.c

om/ 

 

 

                                                                                განათლება 

 

უნივერსიტეტის დასახელება 

ფაკულტეტი 

სწავლების პერიოდი 

 

მიღწეული კვალიფიკაცია, 

ხარისხი 

ი. გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი - 

ისტორია–ფილოლოგიის 

ფაკულტეტი 

ქართული ენისა და 

ლიტერატურის სპეციალობა 

(წარჩინებით). 

 

ი. გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი -  

ფიზიკა–მათემატიკის 

ფაკულტეტი 

მათემატიკის სპეციალობა 

 

 

1994 – 1999წწ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985 – 1990წწ. 

 

 

 

 

 

 

 

მაგისტრთან 

გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხი. 

 

 

 

 

მაგისტრთან 

გათანაბრებული 

აკადემიური ხასრისხი. 
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პროფესიული განვითარებისა და პროფესიული გადამზადების კურსები 

 

კურსის დასახელება ორგანიზაციის 

დასახელება 

სწავლების პერიოდი 

პროფესიული უნარ – ჩვევები “სკოლა – 

ოჯახი – 

საზოგადოება“ 

26.02.2010 – 11.04.2010 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

“სკოლა – ოჯახი – 

საზოგადოება“ 

11.06.2010 – 20.06.2010 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

სამუშაო ადგილი მუშაობის პერიოდი თანამდებობა, ძირითადი 

მოვალეობები 

იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2016 - დღემდე კულტურის კოორდინატორი 

 

შ.პ.ს. სასწავლო 

ცენტრი  

” M KLASS” 

2016  – 2016წწ. ქართული ენა-ლიტერ ატურისა და 

ზოგადი 

უნარების პედაგოგი - 

აბიტურიენტებთან 

 

აბიტურიენტთა 

მოსამზადებელი  

ცენტრი შ.პ.ს. 

„განათლების სახლი“ 

2014 – 2016წწ. ქართული ენა-ლიტერატურისა და 

ზოგადი 

უნარების პედაგოგი 

(VII – XII 

კლასები) 

გურამ დევდარიანის 

საავტორო ფიზიკა – 

მათემატიკური სკოლა 

2010 – 2012წწ. 

 

დაწყებითი კლასების კათედრის 

თავმჯდომარე 

(I - II – III - IV 

კლასები) 

თელავის ბიო – 

სამედიცინო კოლეჯი 

 

2002-2006 წწ. ეთიკა – ესთეტიკის მასწავლებელი 

(I –II კურსი) 

თელავის ტექნიკური 

კოლეჯი 

2002- 2005 წწ.  მსოფლიო კულტურის 

ისტორიის 

მასწავლებელი 

(I –II კურსი) 
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სერტიფიკატები: 

 

1. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურულ - სამეცნიერო საქველმოქმედო ცენტრის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი მენეჯერი. 

2. მთაწმინდის ექსპერიმენტი (1999 წლიდან გაწევრიანებული სააქციო საზოგადოებაში 

„მთაწმინდა“; დამფუძნებელი კრების წევრი. ) 

   

3. საქართველოს პედაგოგთა სერტიფიცირება: 

I. პროფესიული უნარები (2013წ.) 

II. ქართული ენა და ლიტერატურა  (I – VI კლასები - 07. 2014) 

III. მასწავლებელთა საგნობრივი გამოცდა (VII – XII კ ლასები  - 01. 2016). 

 

4. სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება -  პროგრამით : ა)„აქტიური სწავლა და კრიტიკული 

აზროვნება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში „ (A პროფესიული ცოდნა); ბ) „კითხვა, 

წერა და კრიტიკული აზროვნება“. (კითხვის მეთოდები / სტრატეგიები). 

 

5. კომპიუტერული ტექნოლოგიების, უცხო ენებისა და საბუღალტრო 

კურსების -  სასწავლო ცენტრში „PARADOX + „  

 

სამეცნიერო ინტერესები:   ლიტერატურა და ხელოვნება 

სხვა ინტერესები:                 მოგზაურობა 

 

 

 

ენების ცოდნა:    ქართული     (მშობლიური) 

                              რუსული       (კარგად) 

                              ფრანგული    (კარგად) 

                              ინგლისური  (კარგად) 

 

ტექნიკური უნარები:  Microsoft Office – Word, Excel, Internet Explorer. Windows XP, Windows 7; Power 

Point; E-mail, Outlook, Skype, WinRar. PAGEMA KER, PREMIER, PHOTOSHOP, INDESIGN 

 

სხვა უნარ- ჩვევები:      ორგანიზატორული საქმიანობა; გუნდური მუშაობა 
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