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განათლება:    

   2008წწ   განათლების      მეცნიერებათა    დოქტორის  აკადემიური ხარისხი თელავის 

ი.გოგებაშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

  2002–2006წწ.   სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი ი. ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

  1994-1999წწ.    თელავის  ი.  გოგებაშვილის სახ.  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაწყებითი  განათლების პედაგოგიკის და მეთოდიკის ფაკულტეტი,      დაწყებითი 

კლასების პედაგოგიკის სპეციალობით. 

  1983-1994წწ.     თელავის რ–ის  სოფ.    რუისპირის საშუალო სკოლა. 

სამუშაო გამოცდილება:    

2013  წლიდან დღემდე ასოცირებული პროფესორი   განათლების მეცნიერებების  

მიმართულებით თელავის ი.გოგებაშვილის სახელობის  უნივერსიტეტეში   

2009- 2013წწ.    ამავე უნივერსიტეტეში ასისტენტ პროფესორი   პედაგოგიკის 

მიმართულებით. 

2006–2009წწ.   ამავე უნივერსიტეტეში  ი.გოგებაშვილის სახელობის კაბინეტის 

პასუხისმგებელი ლაბორანტი. 

2005–2006.წწ.  ამავე უნივერსიტეტში პედაგოგიკისა და მეთოდიკის კათედრაზე მოწვეულ 

მასწავლებლად პედაგოგიკის ზოგადი კურსის. 

2000–2006 წწ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის თელავის ფილიალში 

მეტყევეობისა და     ტაქსაციის, ტყეთამოწყობის  კათედრაზე  ლაბორანტის. 

2002–2004წწ.   თელავის ი.გოგებაშვილის  სახ.  სახელმწიფო     უნივერსიტეტში 

პედაგოგიკისა და  მეთოდიკის კათედრის მეთოდისტი. 

 ტრენინგები : 

 2009 წელი - ასოციაცია „სკოლა _ოჯახი _საზოგადოება”_ს მიერ ორგანიზებული 

ტრენინგი   „აქტიური სწავლა და კრიტიკული აზროვნება სკოლაში“ სრული 

კურსი.(მიღებული მაქვს სერთიფიკატი) 

 2009 წელი -     ასოციაცია „სკოლა _ოჯახი  საზოგადოება“ ტრენინგი   „სასკოლო 

პროექტების შემუშავება და  მართვა“. 

 2009  წ. 24-29  აგვისტო -   I  თრენინგი,    ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ 

დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტის: ,,საბაკალავრო პროგრამის-პროექტის 

მენეჯმენტი (მშენებლობა და უძრავი ქონება)  დანერგვა თელავის სახელმწიფო 



უნივერსიტეტში“  ფარგლებში თემაზე: ,,უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა-

სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა“. 

 2010  წ .12-14  და 19-21  თებერვალი  - II  თრენინგი ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ 

დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტის: ,,საბაკალავრო პროგრამის-პროექტის 

მენეჯმენტი (მშენებლობა და უძრავი ქონება)  დანერგვა თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში“  ფარგლებში თემაზე:  ,,უმაღლეს     

           სასწავლებლებში სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა“.( კურიკულუმისა      

            და  სილაბუსების  შედგენა, საგანთა სწავლების თანამედროვე  

            მეთოდები) . 

 2012წ.17–18 მაისი - სასწავლო კურსი “ საჯარო სკოლის დირექტორის  

             ექსპერტის უნარ – ჩვევები,” რომელიც განხორციელდა USAID -ის  

             განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში .   

  2009 წელი -  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

“ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 9 რეგიონის საჯარო 

სკოლებში”  . 

 2015 წელს 28–29–30 მარტი - საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული 

ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანნის ფსიქოლოგიის ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული ტრენინგი: “ ბავშვის სკოლამდელი აღზრდის მეთოდიკა და 

ფსიქოლოგიური მიგდომა“.  

 2015 წლის 28-31 ივლისი -  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და გაეროს 

ბავშვთა ფონდის თანამშრომლობის ფარგლებში დაგეგმილი ტრენერთა ტრენინგი:   

სასკოლო მზაობის პროგრამა: პრინციპები,მეთოდოლოგია,შინაარსი.       

 2015 წელს 10-11 დეკემბერი - მასწავლებელთა პროფესიული ეროვნული ცენტრის 

მიერ ორგანიზებული ტრენინგი „ მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარი და 

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა“. 

 2016 წლის  18 -19 ივლისი - სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ 

განხორციელებული   პროექტის : სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა 

ეფექტური  და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის(SYNCS)“   ფარგლებში დაგეგმილი  

ტრენინგი  „ სამოქმედო კვლევა  „ (ს.ჯანაშია,  გ. გახელაძე)  ტრენინგის I ნაწილი 

  2016 წლის 21 – 24 ნოემბერი -  ისრაელის კოორდინატორობით     პროექტ    DARE-ს 

ფარგლებში განხორციელებული ტრენერთა ტრენინგი უმაღლეს სასწავლებლებში  

„ეროვნული უმცირესობებისა და უნარშეზღუდული ადამიანებისათვის უმაღლესი 

განათლების ხელმისაწვდომი პროგრამების შექმნა“. 

  2016 წლის ნოემბერი  -   განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  

და მასწავლებლის სახლის მიერ ერთობლივად მომზადებული ტრენინგ კურსი :“ 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ტრენინგი მოდულარული სწავლების 

საკითხებში“.   

  2017 წლის 18 -19 იანვარი    -  სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ 

განხორციელებული   პროექტის : სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა 

ეფექტური  და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის(SYNCS)“   ფარგლებში დაგეგმილი  

ტრენინგი  „ სამოქმედო კვლევა  „ (ს.ჯანაშია,  თ. მოსიაშვილი, დ.ლიპარტელიანი)  

ტრენინგის IL ნაწილი 



  2017წლის 2- 3 თებერვალი -   ASB  -ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი „განათლება 

უსაფრთხოებისათვის კატასტროფის რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით“  I 

ნაწილი     

 2017 წლის 18-19-20 ივლისი - ინკლუზიური სკოლამდელი განათლების 

საუნივერსიტეტო სასერთიფიკატო კურსის ToT ტრენინგი   ილიას  უნივერსიტეტისა 

და პორტიჯის ასოციაციის ეგიდით. 

   2017 წლის  13 -14 ოქტომბერი -  სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ 

განხორციელებული   პროექტის : სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა 

ეფექტური  და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის(SYNCS)“   ფარგლებში დაგეგმილი  

ტრენინგი  „ სამოქმედო კვლევა  „ (ს.ჯანაშია,  თ. მოსიაშვილი, დ.ლიპარტელიანი)  

ტრენინგის IIIნაწილი  

 2017 წლის 21-22-23 ოქტომბერს გავიარე მასწავლებელთა სახლის მიერ 

ორგანიზებული ტრენინგი პროფესიულ განათლებაში “ბავშვზე ორიენტირებული 

მიდგომები და  

 

konferenciebi 

2011წ. - I საერთაშორისო კონფერენცია “კულტურათაშორისი დიალოგები” 

.თელავი . 

2011 წ.- თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა  XIIV (69-ე) სამეცნიერო კონფერენცია.  

2012 წ. -  თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა  XIV (70-ე) სამეცნიერო კონფერენციa. 

2012.წ - VIII საერთაშორისო მეცნიერულ პრაქტიკული კონფერენცია “პედაგოგიური 

პროფესიონალიზმი განათლებაში” ნოვოსიმბირსკი. 

 2013 წ. - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა  XV (71-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. 

 2013წ..- II საერთაშორისო კონფერენცია “კულტურათაშორისი დიალოგები” თელავი.  

2014 წ. - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა  XVI (72-ე) სამეცნიერო კონფერენციa. 

2015წ. – VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის 

აქტუალური პრობლემები“ ქუთაისი.  

2016 წ. - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა  XVIII(74-ე) სამეცნიერო კონფერენციa.  

2016წ. - თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.განათლების 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი. I საერთაშორისო კონფერენცია. „განათლება,კვლევა, 

პრაქტიკა“ . 

2017 წ. - თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

პროფესორ-მასწავლებელთა  XIX(75-ე) სამეცნიერო კონფერენციa. 

2017 წელი - ევროკავშირის  Erasmus +პროექტის DARE -ს საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია : „ინკლუზიური განათლება - კვლევა, სწავლა/სწავლება და 

სტუდენტური მხარდაჭერა „  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი.   

კომპიუტერი:                                Microsoft   word, Internet  explorer, Excel, PowerPoint  



 

ენები:                                                              ქართული – მშობლიური 

                                                                            გერმანული– საშუალო 

                                                                             რუსული– საშუალო 

 

 

 


