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სახელი:                                                 მაია    

                          

გვარი:                                                    აკოლაშვილი 

 

მისამართი:                                          საქართველო, გორი, შმაგის ქ. N39  

 

 ელ-ფოსტა:                                          akolashvili.maia@gmail.com  

                                                           

ტელეფონი:                                          0 (370)  27 08 38 

 

 მობ:                                                      (+995)99 36 82 62  

 

დაბადების თარიღი:                           6 იანვარი,  1980 წელი 

 

დაბადების ადგილი:                           გორი, საქართველო 

 

ოჯახური მდგომარეობა:                   დაოჯახებული 

 

განათლება:                                           1986-1997 წწ_გორის N5 საშუალო სკოლა; 

                                                                         

1998-2002 წწ _ ი. ჭავჭავაძის სახელობის                                          

უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი 

ინგლისური და იტალიური ენების 

მასწავლებლის კვალიფიკაციით. 

 

2005 - 2008 წწ. _  ი. ჭავჭავაძის სახელობის                                          

უნივერსიტეტის უცხო ენათა 

ფილიოლოგიის ფაკულტეტის 

მაგისტრატურა სპეციალობით_ ინგლისური 

ენის სწავლების თეორია და პრაქტიკა. 

 

2011წ_   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოქტორანტურა. სადოქტორო 

პროგრამა_ინგლისური ენის სწავლების 

მეთოდიკა. 

 



სამუშაო გამოცდილება:                     2002 წ-2004  წ                                            

სკოლა-გიმნაზია ”სინათლე”,              

ინგლისური და იტალიური ენების 

მასწავლებელი 

                                                                  

                                                                22.03.2010წ  _ 22.06.2010წ                       

წითლი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის 

გორის ოფისი_ ინგლისური ენის 

მასწავლებელი 

 

                                                                01.10. 2012 წ _ დღემდე                                            

გორის ამერიკული სკოლა_ინგლისური 

ენის მასწავლებელი 

                                                           

                                                                15.11.2012წ _ 

                                                                 თარჯიმანთა ბიურო_იტალიური  ენის 

თარჯიმანი 

 

                                                                03.09.2012წ  _ 03.03. 2013                                                  

წითლი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის 

გორის ოფისი_ ინგლისური ენის 

მასწავლებელი 

                                                       

                                                                2003წ – დღემდე                                           

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ინგლისური ენის მოწვეული სპეციალისტი. 

 

სერტიფიკატები:                                 2003 წლის დეკემბერი_ More Learning, Less 

Teaching 

 

                                                                2009 წლის მაისი _ Modern Methodology of 

English Language  Teaching. 

 

                                                                 

                                                                2009 წლის თებერვალი _ TKT Essentials 

 

                                                                2009 წლის მაისი _ Newly Qualified Teachers 

(NQT) 

 

                                                                2009 წელი_Workshop in: Writing, Listening, 

Reading and Editing Skills 



 

                                                                2015 წლის დეკემბერი _ 16-hour in-service 

level training course 

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:    2012 წ. გორის სახელმწიფი სასწავლო 

უნივერსიტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია. მოხსენება თემაზე 

_“მოტივაცია და მისი როლი მეორე ენის 

შესწავლისას“_სერტიფიკატი. 

 

2013 წ. 19–20 აპრილი. 

შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

კონფერენცია_”Education, English Language 

Teaching, English Language and Literature in 

English”.  მოხსენება _  “The role of learner 

autonomy in foreign language learning”  

(მოსწავლის ავტონომიის როლი მეორე ენის 

შესწავლისას)_ სერტიფიკატი. 

 

2013წ. 24–26 ოქტომბერი. 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საერთაშიროსო კონფერენცია – 

„კულტურათაშორისი დიალოგები“. 

მოხსენება _ „The difficulties of teaching 

writing and the ways of overcoming them“ 

(წერის სწავლების სირთულეები და მათი 

დაძლევის გზები) 

 

2013 წ. 15–16 ნოემბერი. 

გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის მეექვსე საერთაშორისო 

კონფერენცია „განათლების თანამედროვე 

გამოწვევები.“  მოხსენება_’’The Goals of 

Teaching Foreign Language Writing“ (უცხო 

ენაზე წერის სწავლების მიზნები) 

 



2015 წ. 28-29 ნოემბერი,  გორის  

სახელმწიფო  სასწავლო  უნივერსიტეტის  

მეშვიდე  საერთაშორისო  კონფერენცია 

„განათლება,  ეკონომიკა  და  მდგრადი  

განვითარება“.  მოხსენება _’’ Listening  

English  with  Its  Difficulties  and  Necessity”  

(„ მოსმენა  ინგლისურ  ენაზე  თავისი   

სირთულეებით  და  საჭიროებით“) 

 

2015წ. თელავის  იაკობ  გოგებაშვილის  

სახელობის  უნივერსიტეტის  მესამე 

საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია  

„კულტურათაშორისი დიალოგები.“  

მოხსენება _  „შერეული სწავლა (Blended 

learning) ინგლისური ენის სწავლებისას.“ 

 

2016წ. თელავის  იაკობ  გოგებაშვილის  

სახელობის  უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია  

 ,,განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“.  

მოხსენება _  „შერეული სწავლის გავლენა 

შემსწავლელის უცხო ენაზე წერის 

მოტივაციის ასამაღლებლად.“ 

 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

განათლების მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია:  

 

უცხო ენების ცოდნა:                          ქართული _ მშობლიური 

                                                               ინგლისური _თავისუფლად 

                                                                რუსული _ თავისუფლად 

                                                                იტალიური _ლექსიკონის დახმარებით 

             

კომპიუტერული პროგრამები:         Microsoft windows, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Internet. 

                             


