
 

მანანა დაღუნდარიძე 

    CV 

 

დაბადების თარიღი: 05.01.1961 წელი 

ეროვნება: ქართველი 

მისამართი: 2200, თელავი, წინანდლის I ჩიხი 1  

ტელეფონი: სამსახური 8(250) 7-32-67, სახლი 8(250) 7-14-40, მობ. 895-53-65-66 

E-mail:mananadagundaridze@gmail.com 

 

განათლება და კვალიფიკაცია:  

1979 – 1984 –          თელავისი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტი. (წარჩინებით). ფიზიკისა და ასტრონომიის 

მასწავლებლის კვალიფიკაცია. დიპლომის სერია ტ -1 NN172833 

1967-1977 –            ყვარლის რაიონის სოფელ შილდის საშუალო სკოლა (წარჩინებით)  

სამუშაოგამოცდილება: 

2015 წ.  - დღემდე          თელავის  ი.  გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოდულური 

საგანმანათლებლო პროგრამების მასწავლებელი.  

2006 წ. - დღემდე თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის სპეციალიასტი; 

2000 წ. – 2006 წ.              საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის თელავის 



ფილიალის კადრებისა და სპეც. სამსახურის განყოფილების გამგე 

1996 წ. - 2000 წ.             საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის თელავის 

ფილიალის ასისტენტი, უმაღლესი მათემატიკისა და ფიზიკის 

კათედრაზე 

1996 წ. - 1996 წ.               საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის თელავის 

ფილიალის ფიზიკის ლაბორატორიისLლაბორანტი;   

1988 წ. - 1998 წ.               აკურის საშუალო სკოლის ფიზიკის მასწავლებელი;  

1985 წ. - 1988 წ.                თელავის სარ. სან. სპეც. Aა/ბაზის კადრების ინსპექტორი; 

საზოგადოებრივი დატვირთვები 

1999 – 2000 წ.წ.        სსაუ-ს თელავის ფილიალის საინჟინრო-ტექნოლოგიური 

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;  

1998 – 2000 წ.წ.        სსაუ-ს თელავის ფილიალის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს 

თავმჯდომარე.  

სერთიფიკატები: 

2016 წ. ფაკულტეტზე ,,მასწავლებლის მომზადების“ 60 კრედიტიანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის წინა სააკრედიტაციო პერიოდში 

გაწეული თანადგომისათვის. 

2016 წ.                          განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარებული  I საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის ,,განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“ 

ტექნიკური უზრუნველყოფისათვის. 

2015წ.                პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

ფარგლებში შექმნილი ,,რაოდენობრივი წიგნიერების“ სავალდებულო 

ზოგადი მოდულის სწავლებასთან დაკავშირებულ სემინარში 

მონაწილეობისათვის 

2007 წ.                      სიცოცხლის ფონდის კომპიუტერულ ცენტრში სწავლების კურსისათვის: 

MS, Windows  –  XP-ის გარემოში მომუშავე პროგრამების Word-ის, 



Exsel-ის, PowerPoint-ის მართვისა და გამოყენების წესების 

შესწავლისათვის. 

 

მთავრობის ჯილდოები და საპატიოწოდებები:  

2002 წ.                                საქართველოს პრეზიდენტის მადლობა მაღალკვალიფიციური 

კადრების მომზადებაში შეტანილი პირადი წვლილისა და ნაყოფიერი 

პრაქტიკული საქმიანობისათვის.  

2003 / 10                  ღირსების მედალი, ნაყოფიერი პედაგოგიური და საზოგადოებრივი 

მოღვაწეობისათვის.  

ოჯახური მდგომარეობა:  

მეუღლე – ზაქარია მიხეილის ძე დაღუნდარიძე 

შვილები – ზაქარია ზაქარიას ძე დაღუნდარიძე  

                       სანდრო ზაქარიას ძე დაღუნდარიძე 

საზღვარგარეთ ყოფნა:     ბულგარეთი, უნგრეთი, თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა.  

ენების ცოდნა:                    ქართული (მშობლიური),  რუსული, გერმანული (ლექსიკონის 

დახმარებით).   

ტექნიკური ჩვევები:          კომპიუტერის და კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.  

ინტერესები:                         ლიტერატურა, კულინარია.  

 

 

 


