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მისამართი:          ალაზნის გამზირი 44-50, თელავი 2200 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

მობილური: + 995  599 28 55 75 

E-mail: n.nakhutsrishvili@gmail.com    

დაბადების თარიღი: 22.02.59 

დაბადების ადგილი: თელავი, საქართველო 

ოჯახური მდგომარეობა:  გათხოვილი 

განათლება/კვალიფიკაცია: 

1978-1983 წ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტი, ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა: მათემატიკა, მათემატიკის 

მასწავლებლის კვალიფიკაცია; 

2003 წ. –დაიცვა დისერტაცია მათემატიკის სწავლების მეთოდიკაში თემაზე ,,მათემატიკური 

მოდელირების ელემენტების სწავლება სასკოლო განათლების II საფეხურზე”  და მიენიჭა  

პედაგოგიკის (13.00.02) მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება,  დიპლომის #003765 

 

ტრენინგები, კონფერენციები, სერტიფიკატები 

 

სერტიფიკატები: 

 

 03.12.08-16.12.08 როგორც ამერიკული საბჭოების პროგრამის ,,ღია სამყაროს,, კონკურსის 

გამარჯვებული,   იმყოფებოდა აშშ-ში (მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების პროგრამით) 

და მიღებული აქვს ორი საერთაშორისო სერტიფიკატი: ,,ლიდერობის ცენტრი ღია მსოფლიო,,-ს 

ეგიდით. 

 2010 წ-მიღებული აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი როგორც საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს მიერ შექმნილი ,,ინკლუზიური განათლების დანერგვის,, სამუშაო 

ჯგუფის წევრს; 

 12-14.02.2010;  19-21.02. 2010   გაიარა  ტრენინგები თემაზე ,,უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა-

სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა“.( კურიკულუმისა და სილაბუსების  შედგენა, საგანთა 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები) მიღებული აქვს  საერთაშორისო სერტიფიკატი; 

 2010 წ.- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტის ,,ინკლუზიური 

განათლების განვითარება საქართველოს 9 რეგიონის საჯარო სკოლებში“ მონაწილეობისათვის  

წელს მიღებული აქვს სერტიფიკატი; 

 05-06.11. 2010 წლის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციაში: ,,კომპიუტერული მეცნიერება, 

განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები“, მონაწილეობისათვის 

მიღებული აქვს საერთაშორისო სერტიფიკატი 

 18-20.10.2011 I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ 

მონაწილეობისათვის მიღებული აქვს სერტიფიკატი;, თელავი;  

 2012 წელს პროექტის ,,თელავის უნივერსიტეტის სტუდეტების საშუალებით თელავის 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ხელშეწყობა“ ფარგლებში გაიარა ტრენინგი ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საფუძვლებში პრეზეტაციების უნარ-ჩვევებისა და პროექტების 

მართვაში“ მიღებული აქვს  სერტიფიკატი; 



 21-23.09.2012   II საერთაშორისი სამეცნიერო კონფერენციაში: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, 

განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება,  მონაწილეობისათვის მიღებული აქვს 

საერთაშორისო სერტიფიკატი, ბათუმი; 

 26.06.2013 -აქტიური და წარმატებული შრომითი საქმიანობისათვის განათლების სფეროში 

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 26 ივნისის # 26/06/02 განკარგულებით დაჯილდოვდა  

ღირსების ორდენით (მოწმობა # 07241) 

 24-28.10.2013 საერთაშორისო სერტიფიკატი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში 

„კულტურათაშორისი დიალოგები“,  მონაწილეობისათვის. თელავი, 

 17-19.10.2014  საერთაშორისო სერტიფიკატი III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია 

კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება.  

მონაწილეობისათვის, ბათუმი; 

 9-11. 10. 2015 საერთაშორისო სერტიფიკატი მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში 

„კულტურათაშორისი დიალოგები“, მონაწილეობისათვის,თელავი; 

 12.2015-17.11.2016- ტრენინგის: ,,განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის 

უფლებათა სწავლებისათვის“  ტრენერის საერთაშორისო სერტიფიკატი; 

 01-02.07.2016 სერტიფიკატი  I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში „განათლება, კვლევა 

პრაქტიკა“ მონაწილეობისათვის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

 27.07.2016 -  საერთაშორისო სერტიფიკატი როგორც ტრენინგის: ,,21 საუკუნის სწავლების 

მეთოდები“ მონაწილე; University of North Texas Know How Traning center 

 26.09-30.09.2016- საერთაშორისო სერტიფიკატები როგორც ,,იუნისეფისა“ და ფონდი ,,ინოვე“-ს 

ორგანიზებით ესტონეთში, ტალინის და ტარტუს უნივერსიტეტებში სასწავლო  ვიზიტის 

მონაწილე, 

 06.02.2017- სერტიფიკატი, როგორც  პროექტის ფარგლებში: ,,ჩვენ მზად ვართ!-განათლება 

უსაფრთხოებისთვის, კატასტროფების რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით“ 

ბუნებრივი კატასტროფის რისკის შემცირების ტრენინგის მონაწილეობისათვის; 

 14.03.17-01.04.17- საერთაშორისო სერტიფიკატი გერმანიაში ქ ფრანკფურტის ინტეგრირებულ 

სკოლაში სამუშაო ვიზიტში  მონაწილეობისათვის.  

 14.10.2017- სერტიფიკატი  2016-2017  წლებში პროექტის ,,სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების 

მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის“ ფარგლებში ჩატარებული 

სამოქმედო კვლევის ტრენინგში მონაწილეობისათვის; ააიპ სამოქალაქო განვითარების 

ინსტიტუტი 

 27-29.10.2017 საერთაშორისო სერტიფიკატი მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაში „კულტურათაშორისი დიალოგები“,  მონაწილეობისათვის თელავი, 

 28.10.2017-,,21 საუკუნის სწავლების მეთოდები“ ,,ვორქშოფში“: ,,აქტივობები და პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება მეცნიერებაში“ ive and Problem based Learning in Sciences” 

მონაწილეობისათვის ; 

 

 

გავლილი  აქვს შემდეგი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ტრენინგები  

რომლებიც ეხება პროფესიულ საქმიანობას და განათლების საკითხებს: 



 03.12.08-16.12.08 ამერიკული საბჭოების პროგრამის ,,ღია სამყაროს,, კონკურსის გამარჯვებული, 

სასწავლო ვიზიტი აშშ-ში ,,მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების პროგრამით „ 

 11.2009 თიუნინგის პროექტი- ,,IV კომპონენტი,, განათლების აკრედიტაციის  ეროვნული 

ცენტრი; 

 12-21.02.2010 II ტრენინგი თემაზე ,,უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა-სწავლების თანამედროვე 

მეთოდიკა“.( კურიკულუმისა და სილაბუსების  შედგენა, საგანთა სწავლების თანამედროვე 

მეთოდები)  

 21-25.07.2012 წ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

ორგანიზებული ტრენინგი ,,განვითარებისა და ინტელექტუალური დარღვევები“ 

 2012 წ ტრენინგი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის საფუძვლებში პრეზეტაციების უნარ-

ჩვევებისა და პროექტების მართვაში“ პროექტის:  ,,თელავის უნივერსიტეტის სტუდეტების 

საშუალებით თელავის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ხელშეწყობა“ ფარგლებში 

 12.2015-17.11.2016- ტრენინგი: ,,განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის 

უფლებათა სწავლებისათვის“   

 27.07.2016 -  ტრენინგი: ,,21 საუკუნის სწავლების მეთოდები“ University of North Texas Know How 

Traning center 

 26-30.09.2016 სასწავლო  ვიზიტი ესტონეთში, ტალინის და ტარტუს უნივერსიტეტებში 

მოწყობილი ,,იუნისეფისა“ და ფონდი ,,ინოვე“-ს ორგანიზებით   

 06.02.2017- ბუნებრივი კატასტროფის რისკის შემცირების ტრენინგი პროექტის  ,,ჩვენ მზად 

ვართ!-განათლება უსაფრთხოებისთვის, კატასტროფების რისკის შემცირება ინკლუზიური 

მიდგომით“ ფარგლებში 

 14.03.-01.04.17- სასწავლო და სამუშაო ვიზიტი გერმანიაში ქ ფრანკფურტის ინტეგრირებული 

სკოლა 

 2016-14.10.2017  სამოქმედო კვლევის ტრენინგი პროექტის ,,სკოლის ახალგაზრდული 

ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის“ ფარგლებში  

 28.10.2017-,,21 საუკუნის სწავლების მეთოდები“ ,,ვორქშოფი“: ,,აქტივობები და პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლება მეცნიერებაში“ ive and Problem based Learning in Sciences”  

 2010-17 წლებში მონაწილეობდა  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, 

განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის,  საქართველოს გამოცდების ეროვნული 

ცენტრის  მიერ ორაგიზებულ სამუშაო შეხვედრებსა თუ კონფერენციებში,  რომლებიც ეხებოდა 

სტანდარტების შემუშავებას,  სხვადასხვა საგანმანათლებლო საკითხებს, განათლების ხარისხის 

გაუმჯობესებას, ,,შეფასება განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, საგანმანათლებლო 

შეფასების სისტემები საქართველოში“, ,,მასწავლებლის განათლების სექტორული დოკუმენტი,, 

,,მაძიებლის სტანდარტი“ დემოკრატიული განათლება და მისი დანერგვა მასწავლებელთა 

მომზადების პროგრამებით, დოკუმენტის ,,მასწავლებლის განათლების საგანმანათლებლო 

პროგრამის დარგობრივი მახასიათებელი“ შემუშავება და სხვა. 

 

 

მონაწილე შემდეგი კონფერენციების: 

 

 28-30.05.2009 ამერიკათმცოდნეობის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 

ამერიკული დემოკრატიის გამოცდილება.  



 05.06.2009 პროფესორ-მასწავლებელთა XI (67-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 19-20.12 2009  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, გამოცდების  

ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია: შეფასება განათლების ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად, საგანმანათლებლო შეფასების სისტემები საქართველოში“, 

 13-15.05 2010  ამერიკათმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ,,ამერიკა 

და ამერიკული ღირებულებები”   

 5-6.11.2010  საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია: ,,კომპიუტერული მეცნიერება, 

განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები“. ბათუმი 

 05.05 2011 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია 

,,მაძიებლის სტანდარტი“  

 24-25.05.2011 პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. XIV(69-ე) იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 18-20.10.2011 I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“  

თელავი  

 29-30.03. 2012  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული 

,,ინკლუზიური განათლების პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: ,,მომავლის განათლების 

სისტემა ყველასათვის“  

 30 .05. 2012 პროფესორ-მასწავლებელთა მე-XV სამეცნიერო  კონფერენცია იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 21-23.09.2012 II საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია,,კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, 

განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება“  ბათუმი 

 30.05.2013- პროფესორ-მასწავლებელთა XV(71-ე) სამეცნიერო კონფერენცია, იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 01.-05.07.2013- ხ. აბოიანის სახელობის სასომხეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ,, უწყვეტი (გრძელვადიანი) 

პრაქტიკის მოდერნიზაცია და მისი ორგანიზების მექანიზმების  დანერგვა უმაღლესი 

პედაგოგიური განათლების სიტემაში.  

 24-26.10. 2013 II  საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი   

დიალოგები“ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 21-22.11.2013 - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული კონფერენცია ,,მასწავლებლის პროფესიული ეთიკა“ 

 22-23.05.2014 - პროფესორ-მასწავლებელთა  XVI (72-ე) სამეცნიერო კონფერენცია იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 17-19.10.2014  III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ ინფორმატიკა, 

განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი, 

 28-29.05.2015 -პროფესორ-მასწავლებელთა   XVII (73-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 09-11.10. 2015 III  საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია,,კულტურათაშორისი   

დიალოგები“ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 09.06.2016-პროფესორ-მასწავლებელთა    XVIII (74-ე) სამეცნიერო კონფერენცია იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 01-02.07.2016- I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა პრაქტიკა“ იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 



 14-15.11.2016- სტრასბურგის საერთაშორისო კონფერენცია ,,დემოკრატიული სასკოლო 

კულტურის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ევროკავშირისა და ევროპის 

საბჭოს ერთობლივი სამწლიანი პროექტის  ,,განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და 

ადამიანის უფლებათა სწავლებისათვის“  ფარგლებში 

 05. 06. 2017- პროფესორ-მასწავლებელთა     XIX (75-ე) სამეცნიერო კონფერენცია იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 27-29.10.2017- მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი 

დიალოგები“ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

დასაქმება თარიღებით: 

 1988-90  -თელავის სამედიცინო სასწავლებელი, ინფორმატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის 

საფუძვლების მასწავლებელი  

 

1990 -დან დღემდე   -  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 1990-2001- იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

პედაგოგიკა-მეთოდიკის კათედრის მასწავლებელი 

 2001-2004- იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

მათემატიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი 

 2004-2006- იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

მათემატიკის კათედრის დოცენტი 

 2006-2014 -იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი 

 2013 -დან დღემდე-განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორი .              
 
 
 
 

ენები::                      ქართული (მშობლიური) რუსული (კარგად) ინგლისური                                  

                                                                                              (საშუალოდ)  
 
 

უნარ-ჩვევები::                          კომპიუტერი (ინტერნეტი,Word, Excel Paint in  

                                                                                                     მანქანის ტარება ( მართვის უფლებით)  

სხვა უნარ-ჩვევები:    ადამიანებთან ურთიერთობის ორგანიზატორული საქმიანობის,             

                                         გუნდური მოთამაშის. კომუნიკაბელური, 

          


