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დაბადების თარიღი: 27 დეკემბერი, 1979  
დაბადების ადგილი: თელავი, საქართველო  
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული: ორი შვილი 

  

  განათლება/ კვალიფიკაცია: 

2008 -2011  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

  უნივერსიტეტის დოქტორანტურა უცხო ენების სწავლების 

  მეთოდიკის სპეციალობით. 

27.03.2008- 27.03.2009 ალექსანდრეს სახელობის უმაღლესი ტექნოლოგიური 

  სასწავლებლის დოქტორანტი (ერასმუს მუნდუსის პროექტის 

  ფარგლებში). 

1997-2002 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

  უნივერსიტეტი ინგლისური ენა და ლიტერატურის სპეციალობით 

 

 

ტრენინგები, კონფერენციები, სერტიფიკატები: 

12-16 ივნისი 2017              ” გახადე გლობალური” ერასმუს + საერთაშორისო კვირეული, 

                                              ბოლონიის უნივერსიტეტი იტალია 

28მაისი- 4 ივნისი 2017       მობილობა ადმინისტრაციული მიმართულებით ერასმუს +  

                                             პროგრამის ფარგლებში ტუშას უნივერსიტეტი, იტალია 

12-13 აპრილი 2017           მონაწილე ტრენინგში ” პროფესორ- მასწავლებლების პროფესიული  

                                            განვითარებია სტუდენტური სერვისების გაუმჯობესების  

                                             მიმართულებით  სპეციალური საჭიროების მქონე 

                                             სტუდენტებისთვის” ევრო კომისიის მიერ დაფინანსებული  

                                            პროექტის ფარგლებში ” DARE” , თელავი, საქართველო 

6 აპრილი 2017- ტრენინგის ჩატარება: ” ადმინისტრაციული თანამშრომლების პროფესიული 

                                           განვითარება სტუდენტური სერვისის გაუმჯობესების  

                                              მიმართულებით სპეციალურ საჭიროებსის მქონე  

                                            სტუდენტებისთვის” ევრო კომისიის მიერ დაგფინანსებული  

                                              პროექტის DARE ფარგლებში. 

28-29 ნოემბერი 2016-  მონაწილეობა : აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საკონტაქტო 



                                                    სემინარი” , ევრო კომისია, კიევი 

ივნისი 2016 მონაწილეობა: XXI საუკუნის სწავლების მეთოდები” ცოდნის გადამზადების  

                                              ცენტრი, ჩრდილო ტეხასის უნივერსიტეტის მიერ. თელავი,  

                                                  საქართველო 

1-2- ნოემბერი-2015  მონაწილეობა: პირველი საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  

                                                 თელავი, საქართველო. 

28 აპრილი 2016  მონაწილეობა: ინტერკულტურული ტრანიონგი, იადეს უნივერსიტეტი, 

                                                      ვილჰელმსჰავენი, გერმანია. 

7 ნოემბერი 2015- მონაწილეობა ”აკადემიური წერა’ბრემენის უნივერსიტეტი, ინფორმაციის 

                                                             თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი” საქართველო 

5-6 ნოემბერი 2015   ინვესტიციები და ბუღალტერია” ბრემენის უნივერსიტეტი,  

                                  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი” საქართველო 

22 ივლისი 2015 მონაწილეობა: მდგრატი ტურიზმი- მოდული 2 ევრო კომისიის მიერ  

                                                    დაფინანსებული პროქტის SUTOMA ფარგლებში 

6-7 ივლისი 2015 მონაწილეობა: ადამიანური მენეჯმენტის მართვა ტურიზმში- მოდული  

                                 7ევრო კომისიის მიერ დაფინანსებული პროქტის SUTOMA ფარგლებში 

2-3 ივნისი 2015  მონაწილეობა ” ინტერკულტურული კომნიკაციებსი და მენეჯმენტი-  

                                 მოდული 8  ევრო კომისიის მიერ დაფინანსებული პროქტის SUTOMA     

                                        ფარგლებში 

28 მაისი 2015  მონაწილეობა  ” ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიების  

                                    ტენდენციები” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეი, ტექნოლოგიების  

                                  კომერციალიზაციის ოფისი (TCO) საქართველო 

იანვარი 2015    მონაწილეობა ” საქართველო 2020” ბრემენის უნივერსიტეტი, ინფორმაციის  

                                         თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი” საქართველო 

აპრილი 2014  მომხსენებელი  კონფერენციაზე თემით ” მოტივაცია მაღლა , შედეგები მაღლა 

                                    კონფერენცია:” სწავლების მეთოდოლოგია” , მასწავლებელთა  

                                        ინსტიტუტი, ბაქო. 

 

 

                                       

2011 წლის 29-30 იანვარი საერთაშორისო კონფერენციის” Fundamentals of Language 

  Assessment” პრეზენტატორი თემაზე “How should be speaking 

  assessed“ . თბილისი, ილიას უნივერსიტეტი. 

2010 წლის 22-23 მაისი კონფერენციის მომხსენებელი თემაზე „ როგორ დავძლიოთ 

  ფსიქოლოგიური სტრესი საუბრისას“ , საქართველოს 

  უნივერსიტეტი, თბილისი. 

2009 წლის 24-29 აგვისტო ტრენინგ კურსი „Student Activating Teaching Methodology”. 

  თელავი. 



 

2009 წლის 24-25 აპრილი „Deep into ELT”, ფატის უნივერსიტეტში, გამართული 

  საერთაშორისო კონფერენციის ,“ Transforming our knowledge to 

  innovation”, მომხსენებელი, თურქეთი. 

2008 წლის 11-12 ოქტომბერი საერთაშორისო კონფერენციის „Deconstructing and reconstructing 

  the teacher” მომხსენებელი თემაზე“ The role of group work in 

  English Teaching Methodology”, თესალონიკი, საბერძნეთი. 

2008 წლის 2 ივნისი ბოლონიის პროცესისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, 

  საბერძნეთი 

2008 წლის 19-20 მაისი კონფერენცია „ ინვესტიცია ხალხში: პროფესიული განათლების 

  დაფინანსების სტრატეგიები” , თესალონიკი, საბერძნეთი. 

2008 წლის 9 მაისი ტელეკონფერენციის სემინარი, საბერძნეთი. 

2008 წლის 8-9 მაისი საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 

  თანამედროვე მეთოდები. სემინარი, თესალონიკი, საბერძნეთი. 

2007 წ. ნოემბერი-დეკემბერი ბრიტანეთის საკონსულოს მიერ ჩატარებული ტრენინგი 

  „DWS“,Developing Writing Skills. ETAG 

2006 წლის დეკემბერი ბრიტანეთის საკონსულოს მიერ ჩატარებული ტრენინგი „MLLT“, 

  More Learnig, Less Teaching”. ETAG. 

2004 წლის ივნისი 2 კვირიანი ტრენინგი აკადემიურ წერაში 

2002 წელი 3 თვიანი კომპიუტერული კურსი, თელავი 
 
 
 
 

 სამუშაო გამოცდილება: 

2013 წლიდან დღემდე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

 უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და 

 საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი 

2008- 2013 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

 უნივერსიტეტის უცხო ენების შესწავლისა და პროფესიული 

 გადამზადების ცენტრის ხელმძღვანელი. 

2006-2008 ამავე უნივერსიტეტის ინლისური ენის მოწვეული 

 მასწავლებელი. 

2005-2008 ამავე უნივერსიტეტში ინგლისური ენის სპეციალისტი 

 საერთაშორისო საქმეთა დეპარტამენტში. 



 
 

 

2004-2005 ამავე უნივერსიტეტის მთარგმნელი და ინგლისური ენის 

 მოწვეული მასწავლებელი. 

2002-2004 სოფ. კისისხევის სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი . 
 
 
 

1997 წლის მაისი-აგვისტო ახმეტის ხის გადამამუშავებელი კერძო კომპანიის საქმის 

მწარმოებელი. 

 

მონაწილეობა პროექტებში: 

2015-2018-                ევრო კომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტი ” უმაღლესი 

განათლების ხელმისაწვდომი სისიტემების განვითარება 

მოწყვლადი ჯგუფებისთვის”  DARE 

2016-2019                               ევრო კომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტი” უნივერსიტეტსა 

და საწარმოებს შორის ურთიერთობა შვილობილი კომპანიების 

ქსელების განვითარების გზით UNISON 

2017-2019                      ევრო კომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტი: ” აკადემიური 

პატიოსნება ხარისხიანი სწავლა- სწავლებისთვის ულაღლეს 

საგანმანათლებლო ინსტიტუციებთან საქართველოში”  

INTEGRITY 

 
 
 
 

პუბლიკაციები და სამეცნიერო შრომები: 

 

1. Aslanishvili, T. (2009).The role of group work in English teaching methodology. Conference 

proceedings Transforming Our Knowledge to Innovations. Fatih University. Turkey.p.33-43. 
 

2. Aslanishvili, T. (2010).Group work-very fruitful technique for the foreign language classes. Research 

& Study in Europe Enriching Educational Environment in S.Caucasus. Collection of papers. Printing & 

Publishing plus. Thessaloniki. P.13-20. 
 

3. Aslanishvili, T. (2010). How to overcome the psychological stress in communication. II annual 

conference in human sciences. Publishing House of Georgian University. Tbilisi. p.52-59. 
 

4. ასლანიშვილი, თ. (2010).სტუდენტური ასაკის ფსიქოლოგიური თავისებურებები 

ზეპირმეტყველების დაუფლების პროცესში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

“ინტელექტი”. თბილისი. #3(38), გვ. 118-120. 

 
5. Aslanishvili, T. (2011). How should be speaking assessed? Scientific Journal of International Black 

Sea University.vol.5, N 1, Tbilisi. P.101-109. 
 

 
6. ასლანიშვილი , თ. (2011). ფსიქოლოგიური სირთულეები უცხო ენაზე საუბრისას. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი“ ინტელექტუალი“ N 16.გვ.49-52. 
 



7. ბლუაშვილი, ნ. ასლანიშვილი, თ.(2011). შეცდომების განსაზღვრისა და გასწორების 

პრობლემები ინგლისური ენის სწავლებისას. მეცნიერება და ცხოვრება. თბილისის 

სასწავლო უნივერსიტეტი. თბილისი. N2(4). 
 

 
8. ასლანიშვილი, თ. (2010). რატომ ვერ ლაპარაკობენ სტუდენტები უცხო ენაზე. სამეცნიერო 

შრომების კრებული : განათლების მეცნიერებათა სერია.  
თელავი:თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.გვ.34-39. 

 

9. ასლანიშვილი, თ. (2011). ზეპირმეტყველების ლინგვისტური სირთულეები და მათი 

დაძლევის სტრატეგიები. საზრისი. N27. გვ.44-46. 
 

 
10. ასლანიშვილი. თ. ნაპირელი, მ. (2011). ახლანდელი დროის ფორმები ინგლისურსა და 

გერმანულ ენებში. ენა და კულტურა, N6. გვ.12-15.  
11. ასლანიშვილი, თ. (2012). ფსიქოლოგიური ბარიერის დაძლევის ოპტიმალური გზები 

ზეპირმეტყველების სწავლებისას.მონოგრაფია. 
 

12. Aslanishvili, T. (2012). Overcoming the psychological barrier while speaking. Lambert Academic 

Publishing .Germany. 
 
 
 

ოპონენტობა/ შემფასებლობა 
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