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სახელი, გვარი:                                              მაკა კოჭაური 
 

დაბადების თარიღი:                                    16.07.1980  
 

დაბადების ადგილი: ქ.თელავი 
 

ეროვნება: ქართველი 
 

ოჯახურიმდგომარეობა: დაოჯახებული 
 

მისამართი:                                                     ქ. თელავი, დავით რექტორის ქ. N13 

ტელ:  0 350-27-64-40;  

  599 87 14 80 

ელ.ფოსტა:                                                       mkochauri@yahoo.com 

 

        

განათლება 
  

2008-2017წწ. ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო          

უნივერსიტეტი, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა - 

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, დოქტორანტურა  

 

1997-2002წწ.        ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო          

უნივერსიტეტი, სპეციალობა - ინგლისური ენა 

 

1986-1997წწ.        ქ. თელავის N5 საშუალო სკოლა     

 

კვალიფიკაცია: 
 

ტრენინგები: 

 

2016წ.     “The Communicative Competence” 

2009წ.      “Language Development for English Language Teachers”  

2008წ.      “Developing Academic Writing Skills” 

2007წ.      “Steps to Success” 

2006წ.   Train-the-Trainer Course  “Books in a Box: Delivering effective EFL  workshop”     

                  “Modern English Language Teaching” (MELT)                                          

                  “Developing Writing Skills” 

2005წ.      “More Learning, Less Teaching” 

mailto:mkochauri@yahoo.com


 

 

კონფერენციები: 

 

2017წ.    IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“. ქუთაისი   
 

2015წ. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი 
დიალოგები“. თელავი 

 

2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სწავლების ინოვაციური 
ორიენტირები“, EEU, თბილისი 

 

2011წ.  პირველი საერთაშორისო კონფერენცია  “Education, English Language 
Teaching, English Language and Literatures in English“,  IBSU, თბილისი 

 

2011წ. საერთაშორისო კონფერენცია “Fundaments of Language Assessment”, 
თბილისი 

 

2010წ.    საერთაშორისო კონფერენცია. “Teaching foreign languages and their problems 
of    development”, განჯა 

 

2009წ.  ადგილობრივი კონფერენცია: „უცხო ენების სწავლების მეთოდიკა“, 

თელავი  
 

2006წ.     ETAG-ის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია“Looking  Forward”, 
თბილისი 

 

 

                                  

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები: 

 

2017წ.     „კითხვითი დავალებების სირთულეები ინგლისური ენის საერთაშორისო 

სასერტიფიკატო გამოცდის ტესტში“. ქუთაისი 

 

2016წ.    „შემსწავლელთა ტიპები და ავტონომიური სწავლა“.  

„კულტურათაშორისი დიალოგები“.  თელავი: მერიდიანი 

 

2014წ.      „წასაკითხი მასალის ტიპები და მათი  შერჩევის  ძირითადი ფაქტორები“. 

„განათლების ინოვაციური ორიენტირები“. თბილისი: ემ-პი-ჯი 

 
2012წ.     “Reading Cultural Based Materials.” “Информатика и информационные 
технологии: теория приложения дидактика”. Новосибирск  

 



2011წ.      “Factors of Selecting Reading Materials”. “Education, English Language 
Teaching, English Language and Literature in English”. Tbilisi 

 

2010წ.     “The Role of Motivation in Language Learning”. “Teaching foreign languages     
and   their   problems of development”. Ganja: Tipoqrafiya 

 

 

          

სამუშაო გამოცდილება: 

 

2005წ-დან დღემდე იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი 

 

2008-2009წწ.                კემბრიჯ ცენტრ პოინტი. ინგლისური ენის მასწავლებელი 

 

 

კომპიუტერული პროგრამები: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. 

 

 

ენები: 

ინგლისური - შესანიშნავი 

რუსული - საშუალო 

ქართული -მშობლიური 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


