ნინო გორგიშელი
გორი, ოთარ ჩხეიძის ქ. #40
მობ. 5 95 35-08-57
ელ. ფოსტა: gorgishelinino@yahoo.com
სამუშაო გამოცდილება:

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 წ.-დღემდე

ინგლისური ენის ლექტორი

ქ.გორის №6 საჯარო სკოლა

2006-2011 წწ.

ინგლისური ენის პედაგოგი

განათლება

თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის

2016წ.- დღემდე

სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებთა ფაკულტეტის დოქტორანტი,
სპეციალობით ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია

2012 – 2016 წწ.

პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დოქტორანტი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006-2009 წწ.

მაგისტრის ხარისხი ინგლისური ენასა და
ლიტერატურაში

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2002-2006 წწ.

ბაკალავრის ხარისხი ინგლისურ ენასა და
ლიტერატურაში

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერისტეტი

1998-2002 წწ.

ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო
სამართალსა და საერთაშორისო
ურთიერთობებში
სპეციალობა: საერთაშორისო ურთიერთობები

ტრენინგები,

სერთიფიკატი დამწყები მასწავლებლებისათვის

სერთიფიკატები

20 საათიან სატრენინგო კურსში

2012 წ.

მონაწილეობისათვის (NQT).
საქართველოს ინგლისური ენის
მასწავლებელთა ასოციაცია (ETAG).

სერთიფიკატი ინგლისური ენის სწავლების

2012 წ.

მეთოდიკაში 32 საათიანი სატრენინგო კურსში
მონაწილეობისათვის (TKT)
საქართველოს ინგლისურ ენის მასწავლებელთა
ასოციაცია (ETAG)

Certificate of Appreciation English Summer School.

2013 წ.

(An experimental teaching and learning program for
inter mediate and advanced English speakers)

სერთიფიკატი უცხო ენის ტესტირების
საფძვლების 20 საათიან სატრენინგო კურსში
მონაწილეობისათვის

უნარები

უცხო ენები: ინგლისური (თავისულად),
რუსული (თავისუფლად).
MS Office, MS Excel, MS Word და Internet
Explorer.

გამოქვეყნებული

1. Translating and Genre:Drama. Homo Loquens,

ნაშრომების სია:

Georgian Multilingual Association, #6, 2014, (გვ.

2014 წ.

121-126). ნინო გორგიშელი.
2. Translation and Peculiarities of LinguoNational Models of Universe. Homo Loquens,
Georgian Multilingual Association. #7, 2015,
(გვ. 25-31). ნინო გორგიშელი.
3. “Speech image“ and communicative behavior
of literary character. Homo Loquens, Georgian
Multilingual Association, #7, 2015, (გვ. 41-47).
ნინო გორგიშელი.
4. ლინგვოპერსონოლოგიური გალერეა ტენესი
უილიამსის “ტრამვაი, რომელსაც “სურვილი”
ჰქვიას” გ.ჯაბაშვილისა და ლ.ინასარიის
თარგმანების მიხედვით. სამეცნიერო
რეფერირებადი (peer reviewed) ჟურნალი “ენა და
კულტურა“, შრომები #16, მერიდიანი, 2016,
(ISSN 1987-7323, გვ. 21-25). ნინო გორგიშელი,
ნუნუ გელდიაშვილი.
5. ტექსტის ჟანრობრივი ტიპოლოგია და
თარგმანი. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„კულტურათაშორისი დიალოგები“. ნინო
გორგიშელი, ნუნუ გელდიაშვილი.

