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სახელი, გვარი ნინო დავითაშვილი 

დაბადების თარიღი 1980 წლის 1 აპრილი, ქ. გორი 

მისამართი გორი, ხერხეულიძის ქ. #24 

საკონტაქტო 

ტელეფონი 

მობ: 599 20 89 02 

სახლის  8(370) 27 66 53 

განათლება 

1986-1997 წწ. ქ. გორის #12 საშ. სკოლა. 

 

1997-2002 წწ. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

უცხო ენების ფაკულტეტი, ინგლისური ენისა და 

ლიტერატურის სპეციალობა. 

 

2003 წ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

უნივერსიტეტის ასპირანტურისა და დოქტორანტურის 

განყოფილების ასპირანტი საზღვარგარეთის 

ლეტერატურის მიმართულებით. 

 

2011 წლიდან თელავის იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოქტორანტი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის 

მიმართულებებით. 

სამუშაო 

გამოცდილება 

2002 წ. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ინგლისური 

ენისა და ლიტერატურის კათედრის ლაბორანტი. 



 

2003 წ. - დღემდე - გორის უნივერსიტეტი, ინგლისური 

ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. 

 

2007 წ. - დღემდე - ტინისხიდის საჯარო სკოლის 

ინგლისური ენის მასწავლებელი. 

 

2009 წ. - დღემდე - ქ. გორში არსებული ინგლისური 

ენის სკოლის მასწავლებელი. 

 

2003 წლიდან დღემდე ასწავლის საზღვარგარეთის  

ლიტერატურის ისტორიას, ინგლისური  

ლიტერატურის ისტორიას, ინგლისური ენის 

პრაქტიკულ ფონეტიკას, მოსმენას, ზეპირმეტყველებას,  

წერას, ლაპარაკს, ინგლისური ენის პრაქტიკულ კურსს. 

დამატებითი 

ინფორმაცია 

ცხრა სამეცნიერო შრომის ავტორი. 

 

2001 წ. კემბრიჯის უნივერსიტეტის I სერთიფიკატი, 

ინგლისურ ენაში. 

 

2002 წ. მშვიდობის კორპუსის მიერ გაცემული 

სერთიფიკატი ინგლისური ენის სწავლებისათვის. 

 

2002წ. სტატია გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო  შრომების კრებული N 2. სტატიის  

სათაური_,,შოტლანდიური დიალექტი რობერტ 

ბერნსის ლექსების თამარ ერისთავისეულ  



თარგმანებში“. 

 

2003 წ. მშვიდობის კორპუსის მიერ გაცემული 

სერთიფაკატი ინგლისური ენის სწავლებისათვის. 

 

2007წ. სტატია გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების კრებული N 3. სტატიის 

სათაური_,,ჯონ მილტონი_თავისი ეპოქის უდიდესი 

მოაზროვნე“. 

 

2008 წ. სერთიფიკატი გორის უნივერსიტეტის  

საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის . 

 

2008წ.  3-4 ოქტომბერი. გორის უნივერსიტეტის  

საერთაშორისო კონფერენცია _ მიმდინარე გამოწვევები  

ცოდნის მართვაში_“ცოდნა ცხოვრებისათვის“ 

მოხსენება _  John Milton _a Reformer of Syntax (,,ჯონ 

მილტონი_სინტაქსის რეფორმატორი“). 

 

2008წ. ტრეინინგი ინგლისური ენის მასწავლებელთა 

სასერთიფიკატო  გამოცდებისათვის ტრენერის  

მოსამზადებლად, ორგანიზებული საქართველოს  

პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის 

მიერ. 

 

2009 წ. სერთიფიკატი ინგლისური ენის სწავლების 

მეთოდიკაში ( TKT Essentials). 



 

2009 წ. სერთიფიკატი ინგლისური ენის 

სრულყოფისათვის (Language Development). 

 

2009 წ. სერთიფიკატი ინგლისური ენის სწავლების 

თანამედროვე მეთოდიკაში. 

 

2009 წ. სერთიფიკატი ინგლისურ ენასა და მეთოდიკაში 

ტრენერის კვალიფიკაციით. 

 

2011 წ. სერთიფიკატი ინგლისური ენის 

სწავლებისათვის გაცემული საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. 

 

2011 წ. გავლილი სერთიფიცირება დაწესებული 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ. 

 

2011 წ. მასწავლებლის სერთიფიკატი გაცემული  

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის  

მიერ. 

 

2011 წ. სერთიფიკატი ორგანიზაცია_ ინგლისური წიგნი  

საქართველოში ( English Book in Georgia) ორგანიზებულ  

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის. 

 

2012წ. სერთიფიკატი ააიპ „ცენტრი ინგლისური ენის 



წარმატებული სწავლებისათვის“-CETE  ორგანიზებულ  

საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის. 

 

2012-2013 წ.  გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის პროფესორ /მასწავლებელთა 

კონფერენცია. მოხსენება_„Construction and   

Administration  of Assessment by Tests“(„შეფასება  

ტესტების საშუალებით“). 

 

2013 წ. სერთიფიკატი ორგანიზაცია_ ინგლისური წიგნი  

საქართველოში ( English Book in Georgia) ორგანიზებულ  

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის. 

 

2013 წ. სერთიფიკატი შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციაში  

მონაწილეობისათვის . 

 

2013 წ. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის  

საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენება_“Errors and the 

Ways of their Treatmant” (,,შეცდომები და მათი 

შესწორების გზები“). 

 

 2013 წ. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია.  

მოხენება_“Linguistic Difficulties of Listening and Strategies 

for Overcoming them“ („მოსმენასთან დაკავშირებული  

სირთულეები და მათი დაძლევის სტრატეგიები“) . 



 

2013 წ. სერთიფიკატი გორის უნივერსიტეტის  

ამერიკული კუთხის მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო  

სკოლაში ინგლისური ენის სწავლებისათვის.  

 

2013 წ. ტრეინინგი „ვიდეო, როგორც სასწავლო 

რესურსი“ ორგანიზებული მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ. 

 

2013 წ. ტრეინინგი „გრძელვადიანი კურსი უცხო ენის 

სწავლების თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა)“.  

მოდული: ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, 

ზოგადი კურსი. ორგანიზებული მასწავლებელთა  

პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ. 

 

2013 წ. ტრეინინგი „გრძელვადიანი კურსი უცხო ენის 

სწავლების თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა)“.  

მოდული: ზეპირი მეტყველება. ორგანიზებული 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის 

მიერ. 

 

2013 წ. ტრეინინგი „გრძელვადიანი კურსი უცხო ენის 

სწავლების თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა)“ .  

მოდული: წერა, კითხვა, გრამატიკა. ორგანიზებული 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის 

მიერ. 

 



2013 წ. ტრეინინგი „გრძელვადიანი კურსი უცხო ენის 

სწავლების თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური ენა)“. 

მოდული: მეცადინეობაზე დაკვირვება. ორგანიზებული 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის 

მიერ. 

 

2013 წ. ტრეინინგი „გრძელვადიანი კურსი უცხო ენის 

სწავლების თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური  ენა)“.  

მოდული: მოსმენა. ორგანიზებული მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ. 

 

2014წ. 15-16 ნოემბერი. გორის უნივერსიტეტის  

საერთაშორისო კონფერენცია ,,განათლების 

თანამედროვე გამოწვევები“. მოხსენება_“Listening in 

Language Teaching” (,,აუდირება ენის სწავლებისას“). 

 

2014 წ. ტრეინინგი „გრძელვადიანი კურსი ზოგად 

პროფესიულ უნარებში (ზოგადი პროფესიული  

უნარები)“. მოდული: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და 

სწავლის ეფექტური სტრატეგიები. ორგანიზებული 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის 

მიერ. 

 

2014 წ. ტრეინინგი „გრძელვადიანი კურსი ზოგად 

პროფესიულ უნარებში (ზოგადი პროფესიული 

უნარები)“. მოდული: როგორ დავგეგმოთ 

პროექტგაკვეთილი. ორგანიზებული მასწავლებელთა 



პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ. 

 

2015 წ. 28-29 ნოემბერი. გორის სახელმწოფო სასწავლო  

უნივერსიტეტის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია_“განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი 

განვითარება“. მოხსენება_ “Listening English with its 

Difficulties and Necessity” („მოსმენა ინგლისურ ენაზე 

თავისი სირთულეებით და საჭიროებით“). 

2015 წ. 9-10-11 ოქტომბერი. სერთიფიკატი თელავის 

იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის უნივერსიტეტის 

მესამე საერთაშორისო კონფერენციაში _ 

,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ 

მონაწილეობისათვის. მოხსენება _“შფოთვა მოსმენის 

დროს და მისი დაძლევის სტრატეგიები.“ 

 

2015 წ. სერთიფიკატი გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის და ედვარდ რაუფის სახელობის 

ბიბლიოთეკის მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო 

სკოლაში ინგლისური ენის სწავლებისათვის. 

 

2015წ. 1-2 ივლისი.  სერტიფიკატი თელავის იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

კონფერენციაში_,,განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“ 

მონაწილეობისათვის. მოხსენება_,,მოსმენის სასწავლო 

მასალის გამოყენება უცხო ენის სწავლებისას“. 



 

2015 წ. სერთიფიკატი ორგანიზაცია_ ინგლისური წიგნი  

საქართველოში ( English Book in Georgia) ორგანიზებულ  

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის. 

 

 

2015წ. 9 დეკემბერი. სერტიფიკატი უფროსი 

მასწავლებლის კვალიფიკაციით. გაცემული 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის 

მიერ. 

 

2016 წ. 15 მაისი. სერთიფიკატი ამერიკის საელჩოს მიერ 

ორგანიზებული წერის კონკურსში გამარჯვებისათვის. 

  

2016 წ.  აპრილი. სერტიფიკატი კრაკოვის 

საერთაშორისო კონფერენციაში _ „მეცნიერება და 

პრაქტიკა“ მონაწილეობისათვის. მოხსენება_ ,,შფოთვა 

და მისი გავლენა ენის სწავლება/სწავლაზე“ (“Anxiety 

and its Influence on Language Teaching/Learning“). 

 

2016 წ. 5 ივნისი. სერტიფიკატი საქართველოს 

ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის, 

ამერიკის საელჩოსა და საქართველოში ბრიტანეთის 

საკონსულოს  მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში 

მონაწილეობისათვის. 

 



ოჯახურო 

მდგომარეობა 
დაოჯახებული.                                                                                                                                                                                                                                  

ენები ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული 

კომპიუტერული 

პროგრამები: 

MS Windows; MS Word; MS Excel; MSPowerPoint; 

Photoshop; Internet. 

  


