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სახელი, გვარი:                                              თამარ კალაძე 

დაბადების თარიღი:                                   12.10.1979. 

დაბადების ადგილი:                                   ქ.გურჯაანი, საქართველო 

მისამართი:                                                   ქ.თბილისი, ვარკეთილი, I მ/რ, კორპუსი   #10, 

ბინა #40.       

განათლება:                                                   1) ქ.გურჯაანის #1 საჯარო სკოლა (1986-1997). 

                                                             2) ქ.თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის                          

ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი - საშუალო სკოლის ინგლისური და გერმანული ენების 

მასწავლებელი. (1997 – 2001).  

                                                                    3) ქ.თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხი - ლინგვისტი მასწავლებელი. (2001 – 2003). 

                                                                    4) ქ.თელავის იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  - დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

- განათლების დოქტორი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკაში. (2014 

წლიდან, I I I კურსის დოქტორანტი).  

                                                                   

                                                                                                      

ტრენინგები და კვალიფიკაცია:      

 

 ამერიკის საელჩო, PH-INTERNATIONAL, WORLD LEARNING – “ინტენსიური 

ტრენინგ-კურსი ტრენერი მასწავლებლებისთვის“. (ვერმონტი, ამერიკის 

შეერთებული შტატები, 2016.) 

 



      

 ბრიტანეთის საბჭოს, ევროსაბჭოს, პესტალოცის პროგრამის ტრენინგი 

“ვასწავლოთ ტოლერანტობა“. (რუმინეთი). 2016. 

 

 ადგილობრივი დემოკრატიის საერთაშორისო ცენტრი.   „ინგლისური 

ენისა და სამოქალაქო განათლების ინტეგრირებული სწავლება“. 

(მოლდოვა) 2014. 

 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 

მასწავლებლის სახლი, უიმბლდონის ენის სკოლა. (სტაჟირება დიდ 

ბრიტანეთში). 2014.  

 

 შავი ზღვის III საერთაშორისო კონფერენცია. „ტესტირების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები“ (ბათუმი). 2014. 

 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი - „სწავლების 

თანამედროვე სტრატეგიები“. (გურჯაანი). 2014. 

 

 შვედეთის დემოკრატიული განვითარების ცენტრი -   „სამოქალაქო 

განათლებისა და ინგლისური ენის ინტეგრირებული სწავლება“. 

(თბილისი) 2014.  

 

 მშვიდობის კორპუსი. ტრენინგი ამერიკელი მოხალისე        პედაგოგების 

პარტნიორი ქართველი მასწავლებლებისთვის. (ბაზალეთი). 2013. 

 

 

 ევროპული ცენტრი.  TKT –ის I მოდული. (თბილისი.) 2013. 

 

 ინგლისური ენის  მასწავლებლების ასოციაცია საქართველოში (ETAG). 

ინგლისური ენის მასწავლებლების კონფერენცია. (ბათუმი). 2013. 

 

 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი. „მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარება სკოლის ბაზაზე“. (გურჯაანი). 2013. 

 

 შვედეთის საერთაშორისო დემოკრატიული ცენტრი. „დემოკრატია და 

გენდერული პერსპექტივა’’. (შვედეთი). 2013.  

 

 



 განათლების სამინისტრო, ამერიკის საელჩო, PH international, World 

Learning. ინტენსიური ტრენინგ-კურსი ინგლისური ენის 

მასწავლებლებისთვის TESOL-is სერთიფიკატისთვის. (წყალტუბო) 2013. 

 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 

ინტელის ტრენინგ-კურსი „პროექტებით სწავლება და ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება.“(გურჯაანი) 2013. 

 

 

 მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ცენტრი,   ტრენინგები 

სერთიფიცირებული პედაგოგებისთვის: „პედაგოგიური კვლევები და 

საგანმანათლებლო პროექტები“.   (გურჯაანი).  2012. 

 

  ქართულ-ბრიტანული პროექტი   - „მასწავლებელთა       პროფესიული 

განვითარების ცოდნის დონის ამაღლება“. (თბილისი).   2012. 

 

 

 მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ცენტრი - 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (მეორე დონის ტრენინგი). (გურჯაანი).  

2012. 

  

 მაკმილანის საგანმანათლებლო ტრენინგი -„ვასწავლოთ     ინგლისური 

სახელმძღვანელოებით  “NEW INSPIRATION” და “GATEWAY”. (თელავი). 2012. 

 

 

 ბრიტანეთის საბჭოს, ევროსაბჭოს, პესტალოცის პროგრამის ტრენინგი - 

„ვაშენოთ ევროპა ბავშვებისთვის და ბავშვებთან ერთად, იანუშ კორჩაკის 

მოსწავლეზე ორიენტირებული  პედაგოგიკა.“ (პოლონეთი). 2012. 
 

 ორეგონის უნივერსიტეტი - „ინგლისური განსაკუთრებული 

მიზნებისთვის; საუკეთესო პრაქტიკა.“ (დისტანციური კურსი). (აშშ). 

2011. 

 

 

 მაკმილანის საგანმანათლებლო ტრენინგი - „ვასწავლოთ ინგლისური 

სახელმძღვანელოთი “ENGLISH WORLD’’.  (თელავი).2011. 

 



 ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი - 

„ვასწავლოთ ბრწყინვალედ და მიღწევებით“. (ამერიკის  შეერთებული 

შტატები). 2011. 

 

 საუკეთესო სერთიფიცირებული მასწავლებლის სერთიფიკატი - 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრი. 2011. 

 

 

 ქ.გურჯაანის #2 საჯარო სკოლის წლის საუკეთესო მასწავლებლის 

დიპლომი - სკოლის დირექცია. 2011. 

 

 კახეთის რეგიონის წარმატებული მასწავლებლის დიპლომი - კახეთის 

გუბერნია. 2011. 

 

 

 ბრიტანეთის საბჭო, ევროსაბჭო, პესტალოცის პროგრამის სამუშაო 

შეხვედრა: „ვიცხოვროთ ერთად: მოქალაქეობა და საზოგადოების 

ერთობა“. (დიდი ბრიტანეთი). 2010. 

 

 განათლების ინსტიტუტი - „ინგლისური ენის სწავლების მეთოდოლოგია 

და ტექნოლოგიები“. 2010. 

 

 

 განათლების ინსტიტუტი - „ასაკობრივ განვითარებასთან  

დაკავშირებული სწავლების თეორიები“. 2010. 

 

 ქ.გურჯაანის #2 საჯარო სკოლის წლის საუკეთესო მასწავლებლის 

დიპლომი - სკოლის დირექცია. 2010. 

 

 

 სერთიფიცირებული მასწავლებლის სერთიფიკატი - საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებლის 

პროფესიული განვითარების ცენტრი. 2010. 

 



 ქ.გურჯაანის სააკეთესო მასწავლებლის წოდება - გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტი და ადგილობრივი რესურსცენტრი. 2010. 

 

 

 64-ე სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებული მოსწავლეების 

პედაგოგის დიპლომი. 2010. 

 

 ქ.გურჯაანის #2 საჯარო სკოლის წლის საუკეთესო მასწავლებლის 

დიპლომი - სკოლის დირექცია. 2009. 

 

 

 სასკოლო, ქალაქის, რეგიონისა და რესპუბლიკის მასშტაბით 

გამარჯვებულის დიპლომი ინტეგრირებული გაკვეთილების გეგმის 

წერის კონკურსში. 2009. 

 

 „ქალთა ხმის“ ტრენინგ-კურსი კომპიუტერულ პროგრამებში: WINDOWS, 

WORD, EXCEL, INTERNET, POWER POINT,  OUTLOOK. 2009. 

 

 

 მშვიდობის კორპუსი - ინგლისური ენის მასწავლებლების ტრენინგი. 

2007. 

 

 საქართველოს მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების 

ცენტრალური ინსტიტუტის ტრენინგები. 2006. 

 

 

 მშვიდობის კორპუსი - ამერიკელი მოხალისე მასწავლებლების 

პარტნიორი პედაგოგების ტრენინგები. 2004. 

 

 

 

უცხოური ენები:                                                                                   ინგლისური 

                                                                                                                 რუსული 

                                                                                                                 გერმანული 

 

სამუშაო გამოცდილება:                                         ინგლისური ენის მასწავლებე- 



                                                                               ლი ქ.გურჯაანის #2 საჯარო  

                                                                               სკოლაში (2003-2016).  

                                                                                    თბილისის ქართულ-ამერიკული 

სკოლის ,,პროგრესი“ აღმასრულებელი 

                                                          დირექტორი (2016-2017). 

                                                                                        თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის                       

       სახელობის #51 საჯარო სკოლის 

ინგლისური ენის მასწავლებელი 

 2017 წლიდან. 

                                                                                      პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდო- 

                     მარედ, უცხო ენების კათედრის გამგედ,  

                                                                სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა 

                                                                           პროფესიული განვითარების ჯგუფის  

                                                                         „შვიდკაცა’’ წევრად, ფასილიტატორად 

                                                                           მუშაობის გამოცდილება. 

                                               

         ოჯახური მდგომარეობა:                                              დაოჯახებული (მეუღლე და     

                                                                                                      სამი შვილი).  

         კომპიუტერული უნარები:                                                            MICROSOFT WINDOWS 

                                                                                                                                     MICROSOFT WORD 

                                                                                                                                     MICROSOFT EXCEL 

                                                                                                                                     MICROSOFT POWER POINT 

                                                                                                                                     OUTLOOK 

                                                                                                                                                INTERNET 

 

პიროვნული მახასიათებლები:                                                    აქტიური, კომუნიკაბელუ- 

                                                                                                            რი, პასუხისმგებლიანი. 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:                                                      მობილური: +995 95 54 74 54 

                                                                                                                            +995 77 67 83 88 



                                                                                       ელ.ფოსტა: tamari.kaladze@yahoo.com  

                                                                                                            kaladze.tamari@gmail.com  
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