
                                                              

 

                                                              

 

 

 

                                                              მანანა ღარიბაშვილი 

ტელ. + (995) 350 7 11 14 

მობ. + (995) 5 51 103 114 

   ელ-ფოსტა: manana_garibashvili@yahoo.com 

                           manana.gharibashvili@tesau.edu.ge 

 

 
 
განათლება/კვალიფიკაცია 
 

2022 (8-15ოქტომბერი)  - ტრენინგ კურსი; კაუნასის ტექნოლოგიების უნივერსტეტი; 

ლიეტუვა 
 

2021 (9-23 თებერვალი) – ტრენინგ კურსი, ბარსელონას უნივერსიტეტი; ესპანეთი 

 

2011 ივლისი – სასტიპენდიო პროგრამა; სამეცნიერო კვლევა ტიპოლოგიური 

ლინვისტიკის მიმართულებით, კემბრიჯის უნივერსიტეტი, კემბრიჯი, დიდი 

ბრიტანეთი  
 

2007 დეკემბერი – 2008 მარტი – სასტიპენდიო პროგრამა; სამეცნიერო კვლევა უცხო 

ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით, ანჟეს უნივერსიტეტი, ანჟე, 

საფრანგეთი  
 

2000 – 2004 - დოქტორანტურა, ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკურ 

მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო (15.12. 2005 - 

პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი) 
 

1999 თებერვალი-აგვისტო - გამოყენებითი ეკონომიკის სასწავლო კურსები, Junior 

Achievement -ის პროგრამის ფარგლებში, თელავი, საქართველო  
 

1994 – 1999 - ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (ილიას უნივერსიტეტი), სპეციალობა - ინგლისური და ესპანური 

ენის მასწავლებელი, თბილისი, საქართველო  
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სამუშაო გამოცდილება 
 
2009 – დღემდე – პროფესორი ინგლისური ენის მიმართულებით,, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, 

საქართველო    
 

2015-დღემდე – წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო  
 

2007 – 2008 – ინგლსიური ენის მასწავლებელი, თელავის საჯარო სკოლა #1, თელავი, 

საქართველო  
 

2003 - დღემდე – ეუთოს თარჯიმანი, საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები  
 

2003 – 2006 – ინგლისური ენის პედაგოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო  
 

1999- 2006 – ინგლისური ენის პედაგოგი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თბილისი, საქართველო   
 

2001 – 2003 ინგლისური ენის მასწავლებელი, ქართულ ამერიკული სკოლა “Reber 

School”, თბილისი, საქართველო   

 

 

სერტიფიკატები 
2022 (10-14 ოქტომბერი) - პროფესიული განვითარების ტრენინგ კურსის -  

ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უმაღლეს 

სასწავლებლებში პროექტ DITECH-ის ფარგლებში, კაუნასის ტექნოლოგიების 

უნივერსტეტი, ლიეტუვა 

 

2021 (15 ივნისი) - საერთაშორისო ტრენერი, სერტიფიკატი ტრენინგკურსში „აქტიური 

ონლაინ სწავლა-სწავლება ტექნოლოგიების გამოყენებით“ მონაწილეობისათვის, 

პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი, ბარსელონას უნივერსიტეტი, ესპანეთი 

 

2021 (მაისი 22-23)   -   სერტიფიკატი მე-11 საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის (IRCEELT)”; შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო   
 



 
 

2018 (26 სექტემბერი) – სერტიფიკატი მასტერკლასში  „ცვლილება სასწავლო 

აუდიტორიაში... სწავლა-სწავლებისა და კვლევის ვირტუალური ასპექტები“ 

მონაწილებისათვის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნიევრსიტეტი, თელავი, საქართველო 

 

2018 (28-29 სექტემბერი) - სერტიფიკატი II საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაში „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“ მონაწილეობისათვის  

 

2017 (აპრილი 21-22)   -   სერტიფიკატი მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის (IRCEELT)”; შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო   

 

2017 (ივნისი 5)   -   სერტიფიკატი პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორნტთა 75-ე 

სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; თელავი, საქართველო  

 

2017 (ივნისი 2-4)   -  სერტიფიკატი IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში 

„ენა და კულტურა“ მონაწილებისათვის, ქუთაისი, საქართველო  

 

2017 (ოქტომბერი) – სერტიფიკატი ტრენინგის „ელექტრონული 

სახელმძღვანელოების შექმნა“წარმატებით გავლისთვის, იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქრთველო  

 

2017 (ოქტომბერი) – სერტიფიკატი მასტერკლასის „ტრადიციულიდან ქსელურ 

ინტერაქტიურ აუდიტორიამდე“ წარმატებით გავლისთვის, იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო 

 

2017 (27-29 ოქტომბერი) – სერტიფიკატი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში  

„კულტურათაშორისი დიალოგები IV“ მონაწილეობისათვის; იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქრთველო 

 

2017 (მაისი) – სერტიფიკატი ტრენინგ-პროგრამის „საგანმანათლებლო 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები კვლევა-სწავლებაში და ელექტრონული კურსების 

შექმნა“წარმატებით გავლისათვის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქრთველო 

 

2016 (ივნისი 9)   -   სერტიფიკატი პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორნტთა 74-ე 

სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქრთველო 



 

 

2016 (ივნისი) – სერტიფიკატი ტრენინგ-კურსის „ ინტერპერსონალური 

ურთიერთობების გამოყენებითი ასპექტები უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში“  

წარმატებით გავლისათვის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თელავი, საქრთველო 
 

2016 (დეკემბერი 30) – სერტიფიკატი II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში 

„მეცნიერება და პრაქტიკა - თანამედროვე მსოფლიოში ინტეგრაციის ახალი ეტაპი“, 

Scope Academic House, შეფილდი, იორკშაიერი, ინგლისი  
 

2015 (30-31 ოქტომბერი) – სერტიფიკატი III საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაში „ენა და კულტურა“ მონაწილეობისათვის, ქუთაისი, საქართველო  

 

2015 (ივნისი) – სერტიფიკატი ტრენინგ-კურსის „მდგრადი ტურიზმი“ წარმატებით 

ჩატარებისათვის, SUTOMA TEMPUS პროექტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქრთველო 

 

2015 (1-2 მაისი) – სერტიფიკატი მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში 

მონაწილეობისათვის, IBSU (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი), თბილისი, 

საქართველო  

 
 

წევრობა 

2020 – დღემდე – სარედაქციო კოლეგიის წევრი, საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალი  «Theoretical & Applied Sciences”, აშშ, p-ISSN 2308-4944 (ბეჭდური)       e-

ISSN 2409-0085 (ელექტრონული) SOI: 1.1/TAS         DOI: 10.15863/TAS         

http://www.t-science.org/data/9_redk.html 

 

2020 – დღემდე – ასოცირებული რედაქტორი, რეცენზენტი საერთაშორისო 

სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი განათლებაში „Research Journal of Education“, 

ონლაინ ISSN: 2413-0540 ბეჭდური ISSN: 2413-8886  

https://arpgweb.com/journal/journal/15/edit 

 

2020-დღემდე – სარედაქციო კოლეგიის წევრი, რეცენზენტი, სამეცნიერო 

რეფერირებადი ჟურნალი განათლებაში „Universal Journal of Educational Research“ 

https://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=95 

 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
https://arpgweb.com/journal/journal/15/edit
https://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=95


 

 

 

 

2018 - დღემდე – სარედაქციო კოლეგიის წევრი, რეცენზენტი, სამეცნიერო შრომების 

კრებული, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

თელავი, საქართველო 

 

2018- დღემდე – სარედაქციო კოლეგიის წევრი, სამეცნიერო შრომების კრებული 

მეთოდიკაში, ხარკოვის ნაციონალური პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

 

2016 - დღემდე – სარედაქციო კოლეგიის წევრი, რეფერირებადი ჟურნალი 

„კულტურათაშორისი დიალოგები“, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო 

 

2014 - დღემდე –სარედაქციო კოლეგიის წევრი, რეცენზენტი, რეფერირებადი 

ჟურნალი „ენა და კულტურა“, ქუთასი, საქართველო   

 

ხელმძღვანელობა 
2011 – დღემდე - სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა ენის სწავლების 

მეთოდიკისა და ლინგვისტიკის მიმართულებით 

(ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვნელობა) 

 

2009- დღემდე - სამაგსტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა ინგლისური ენის 

სწავლების მეთოდიკისა და ლინგვისტიკის მიმართულებით 

(ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვნელობა) 

 

2007- დღემდე - საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა ინგლისური ენის 
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