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ეკატერინე  ნახუცრიშვილი 

 

დაბადების თარიღი: 23 აპრილი, 1987 

მისამართი:  ქ. თელავი, თაყაიშვილის ქ. #12 

ტელეფონი:  +(995) 350 27 64 42; +(995) 593 914 674  

ელ. ფოსტა:  ekanakhutsrishvili@gmail.com 

ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული  

 

განათლება/კვალიფიკაცია: 

  

2012-2015 - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სადოქტორო პროგრამა _ ინგლისური ენის 

სწავლების მეთოდიკა. კვალიფიკაცია: განათლების დოქტორი მასწავლებლის განათლებაში 

(ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით); 

2008-2010 - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

პედაგოგიური ფაკულტეტი, სამაგისტრო პროგრამა _ ინგლისური ენის სწავლების 

მეთოდიკა. კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი ინგლისური ენის სწავლების 

მეთოდიკაში (წარჩინების დიპლომი); 

2004-2008 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ-მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა _ ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა (ფილოლოგიის ბაკალავრი); 

1994-2004 - ქ. თელავის #1 საშუალო სკოლა. 

 

სამუშაო გამოცდილება:  

 

2015 წლიდან დღემდე _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, უცხო ენებისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი, მოწვეული დოქტორი  

ინგლისური ენის მიმართულებით; 

2014 წლის ოქტომბრიდან დღემდე _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის  წამყვანი 

სპეციალისტი; 
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2009-2014 _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილების 

სპეციალისტი; 

2008-2009  _ ქ. თელავი, თარჯიმანთა ბიურო ,,პოლიგლოტი” _ მთარგმნელი. 

 

 

 

ტრენინგები: 

 

28 ოქტომბერი, 2017 - ვორქშოპი „Teaching for Real World Applications: Active and Problem 

Based Learning in Science“ (სწავლება, როგორც სამყაროს რეალური მოხმარება: აქტიური და 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა მეცნიერებაში), ტრენერი: კინის კოლეჯის (აშშ) 

პროფესორი,  შერლი მაკლოულინი; 

27 ივლისი, 2016 - „ XXI საუკუნის სწავლების მეთოდები“, (21st Century Teaching Methods) 

ტრენერი: დოქტორი რ. ჯეფერსონ ჯორჯი, ჩრდილოეთ ტეხასის  უნივერსიტეტი, ტრენინგ 

ცენტრი „Know How Training Centre“; 

20 მაისი, 2016 - ინტერპერსონალური ურთიერთობების გამოყენებითი ასპექტები უმაღლეს 

საგანმანათლებლო სივრცეში; 

15-16 თებერვალი, 2016 - ვორქშოპი „Communicative Competence” (კომუნიკაციური 

კომპეტენცია), ტრენერი: მშვიდობის კორპუსის მოხალისე მასწავლებელი, ჯოზეფ 

დვაილიბი - თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;  

21 მაისი, 2015 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის 

ოფისის (TCO) მიერ დაგეგმილი ტრეინინგი ,,ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე 

ტექნოლოგიური ტენდენციები“; 

30 იანვარი, 2015 - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებული კურსი ,,საქართველო 2020“ (სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 - 

საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება); 

2-3 ივლისი, 2015 - ტემპუსის პროექტ SUTOMA-ს ფარგლებში ორგანიზებული 

მასწავლებელთა ტრენინგი ,,პრაქტიკული განთავსება - მოდული 5’’; 

 

 

კონფერენციები: 

 

 27-29 ოქტომბერი, 2017 – IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

,,კულტურათაშორისი დიალოგები’’ (თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);  

21-22 აპრილი, 2017 – VII საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია განათლების, ენისა და 

ლიტერატურის საკითხებზე (თბილისის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი); 
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2-4 ივნისი, 2017 – IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“ 

(ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);  

10 ნოემბერი, 2016 – IV საერთაშორისო კონფერენცია არამატერიალური ფაქტორების როლი 

საზოგადოების სოციალური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მიზნით 

(Role of Nonmaterial Factors in Ensuring the Social and Psychological Condition of a Society) Scope 

Academic House, ინგლისი; 

9-11 ოქტომბერი, 2015 – III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი 

დიალოგები’’ (თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

19-20 აპრილი, 2013 – III საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია განათლების, ინგლისური 

ენის სწავლების, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის საკითხებზე (თბილისის შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი).  

 

 

პუბლიკაციები:  

 

2017 - მონოგრაფია ,,გვარის სწავლების პრობლემატიკა სკოლებში (ინგლისური ენის 

გრამატიკულ მასალაზე დაყრდნობით), გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი 2017, 150 

გვერდი; 

2017 - ,,მოტივაციის ამაღლების საშუალებები გრამატიკული მასალის ახსნისას ინგლისური 

ენის გაკვეთილზე’’ (IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი 

დიალოგები’’, სამეცნიერო შრომები, გვ. 476-782); 

2017 – “Grammatical Tense Alternation while changing Direct into Indirect Speech in Georgian and 

English Languages (based on the Stories by Ilia Chavchavadze and Charles Dickens)”, VII 

საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია განათლების, ენისა და ლიტერატურის 

საკითხებზე, სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ.  161-169; 

2017 – “Methodological and Psychological Aspects of Teaching Process” (ქუთაისის IV 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’, სამეცნიერო შრომების 

კრებული; 

2016 - ,,მასწავლებლის როლი უცხო ენის სწავლებისას“ (სამეცნიერო რეფერირებადი 

ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“, ქუთაისი, გვ. 189-193); 

2016 – “Classroom Management and Organization at the Foreign (English) Language Lesson” (VI 

საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია განათლების, ენის და  ლიტერატურის საკითხებზე, 

სამეცნიერო შრომები, გვ. 639-645); 

2016 - ,,ინგლისური ენის გაკვეთილზე გრამატიკული ასპექტების ახსნის თავისებურებები 

და თანამედროვე მიდგომები’’ (თესაუს სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ. 392-396);  

2016 – “Interaction in Foreign (English) Language Classrooms” (უკრაინის Ш საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ. 112-114); 

2016 – “Choosing Effective Activities/Exercises in the Process of Teaching the Grammatical 

Category of Voice (according to the English Language Grammatical Material)”,  IV საერთაშორისო 

კონფერენცია არამატერიალური ფაქტორების როლი საზოგადოების სოციალური და 

ფსიქოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფის მიზნით (Role of Nonmaterial Factors in  

 



4 

 

 

Ensuring the Social and Psychological Condition of a Society) Scope Academic House, B&M 

Publishing USA, San Francisco, California; 

2015 - ,,გვარის, როგორც ზმნის კატეგორიის დიფერენციაცია ინგლისურსა და ქართულ 

ენებში“  (III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“  - 

სამეცნიერო შრომები, გვ: 426-430); 

2015 - ,,გრამატიკა, როგორც ,,ნეგატიური სინდრომი’’ უცხო ენის სწავლებისას“  

(საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი’’,  #2(52),  თბილისი; 

2013 – “The Role of Grammar in EFL Classes”  (III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია – 

განათლება/ინგლისური ენის სწავლება/ინგლისური ენა და ლიტერატურა,  შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი, კონფერენციის მასალები, თბილისი,  გვ: 376-390).  

 

  

პროექტებში მონაწილეობა:  

 

1. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი _ ,,აულის ენები _ კაცობრიობის არსებობის გონითი 

ფორმები გლობალიზაციის პირობებში” (წოვათუშურ-ქართული ორენოვნების მასალების 

მიხედვით), მთარგმნელი; 

2. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი – ,,ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა 

საქართველოში 1921-1950 წლებში”, მთარგმნელი; 

3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტი – ,,ვოდევილი ქართულ მწერლობაში”, მთარგმნელი. 

 

 

პროექტის ფარგლებში გამოცემული სახელმძღვანელოები:  

 

1. წოვათუშურ-ქართულ-რუსულ-ინგლისური ლექსიკონი I ტომი _ ინგლისური ნაწილის 

რედაქტორი; 

2. წოვათუშურ-ქართულ-რუსულ-ინგლისური ლექსიკონი II ტომი _ ინგლისური ნაწილის 

რედაქტორი; 

3.     წოვათუშური ტექსტები II ნაწილად – მთარგმნელი; 

4.  ქართველი ხალხის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა XX საუკუნის 20-30-იან 

წლებში  – მთარგმნელი. 

 

 

წახალისება-ჯილდოები: 

 

5 ნოემბერი, 2014 -  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მადლობა სამსახურეობრივი 

დავალების წარმატებით შესრულებისათვის (ბრძანება #2/1010).  
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უნარ-ჩვევები: 

 

კომპიუტერული პროგრამები  - Ms Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet 

მანქანის მართვა 

 

 

ენები: 
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