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აკადემიური ხარისხი:      ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. 

სამუშაო გამოცდილება:  

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

11.05.2016- დან 
დღემდე 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,სამეცნიერო 
ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი 

01.07.2013– დან 
11.05.2016 მდე 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; განათლების, 
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ხარისხის უზრუმველყოფის სპეციალისტი                        

13.05.2008-dan 

01.07.2013-mde 

ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტი/ სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი;ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა/განათლების, 
ჰუმანიტარულ   და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის   
დეკანის მოადგილე                                      

30.11.1993 -დან- და 
შემდეგ 

14.07 2004-დან 

2005 წლამდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მესხეთის ფილიალი 

გერმანული ენის უფროსი მასწავლებელი 
 

1997- 2006 ß ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მესხეთის ფილიალი,   
უცხო ენათა ფაკ. დეკანი 

1996 _ 1997 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მესხეთის ფილიალი,   
უცხო ენათა ფაკ. დეკანის  მოადგილე 

1.10. 1990-დან 
30.11.1993-მდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მესხეთის ფილიალი, 
გერმანული ენის მასწავლებელი, 

1989 დან          1990-

მდე 

 

სახალხო განათლებისა და მეცნიერმუშაკთა პროფკავშირის 
ახალციხის განყოფილება-ბავშვთა და მოზარდთა კლუბის 
დირექტორი,  
ახალციხის პირველი და მეხუთე სკოლები-გერმანული ენის 
მასწავლებელი 

1987 - დან                

1989-მდე 

 

პიონერთა და მოსწავლეთა სახლი-კულტმასობრივი მუშაობის 
ორგანიზატორი, გერმანული ენის მასწავლებელი 

ჭვინთის საშ. სკოლა-სკოლები-გერმანული ენის მასწავლებელი 

1984 -დან 1987 -მდე ახალციხის რაისაბჭოს აღმასკომი-არასრულწლოვანთა 
საქმეების მდივანი 

[

ფოტო
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1979 -დან     1984-

mმდე 

საქ. ალკკ ასპინძის რაიკომი-განყ.გამგე, მდივანი, მეორე 
მდივანი 

1978-დან 1979-მდე 

 

ტოლოშისა   და ნაქალაქევის საშუალო სკოლები-გერმანული 
ენის მასწავლებელი 

განათლება:  

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 
წლები 

კვალიფიკაცია 

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო 
გამოცდა- გერმანულ ენაში   94 
ქულა 

2012  

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ–
ტექნიკური ფაკულტეტის 
სადისერტაციო საბჭო 

ფაკულტეტის სადისერტაციო 
საბჭოს გადაწყვეტილება №8- 

ოქმი №25; 

25. 03. 2011 დიპლომი # 000388 

 

 

 

 

 

დოქტორის აკადემიური 
ხარისხი 

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ–
ტექნიკური ფაკულტეტი -
დოქტორანტი 

2009-2010 

 

 

N 886/05  19.10.09 

იაკობ გოგებაშვილის 
სახელობისპედაგოგიურ  
მეცნიერებათა ეროვნული 
ინსტიტუტი, საკანდიდატო 
მინიმუმის გამოცდები.  

სპეციალობა-გერმანული ენა, 
გერმანული ენის სწავლების 
მეთოდიკა. 
        მაძიებელი 

1996 -2006     
 

 

mowmobaN#128, 21.10.96 

mowmobaN#145 18 aprili, 2006  
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თბილისის 

 ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
უცხო ენათა ინსტიტუტი-

გერმანული ენის ფაკულტეტი 

1973_1978     მაგისტრი  

გერმანული და ინგლისური 
ენების მასწავლებელი 

diplomi warCinebiT ia- #166427 

 

ასპინძის საშუალო სკოლა 1963_1972 წარჩინების ატესტატი 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

დასახელება სად გამოქვეყნდა  თარიღი 

ბილინგვური  

განათლების პროგრამები 

ევროპაში 

შავი ზღვის სოციალურ მეცნიერებათა  

საერთაშორისო რეფერირებადი (ინფაქტ- ფაქტორის 

მქონე) ჟურნალის - Karadiniz-ის ეგიდით ჩატარებული 

მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი სოციალურ 

მეცნიერებებში 

2019 ნოემბერი 

ბაქო 

გერმანული და ქართული 

ფრაზეოლოგიზმები 

„სიბრაზის“ სემანტიკით 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია -,,ჰუმანიტა 

რული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“ 
1-2 ნოემბერი, 

2019  ქუთაისი 

მოხსენება ”სადაურსა სად 

წაიყვან-გერმანელ 

ტყვეთა შესახებ სამცხე-

ჯავახეთში“ 

ჰუმბოლდტის საერთაშორისო კონფერენცია-

გერმანულ- ქართული კულტურული 
ურთიერთობები   

2017 20-11  

თბილისი 

http://humboldt

-kolleg.com/ 

ბილინგვური გაკვეთილი, 

როგორც ენის შესწავლის 

ალტერნატიული 

მეთოდი ევროპაში 

(გერმანიის მაგალითზე) 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 25 
წლისთავისადმი მიძღვნილი  პროფესორთ- 

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 

2015წ. 26 მარტი 

მოხსენება თემაზე: 
„განათლების ენა, მისი 
მნიშვნელობა და 
ბილინგვური 
განათლების 
პერსპექტივები სამცხე-

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ”ენა და 
ტერიტორია“ 

2015 წელი, 3-6 

სექტემბერი, 
ილიაუნი, 
თბილისი 
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ჯავახეთში“(თანამომხსენ
ებელი) 
მოტივაციის როლი 
ბილინგვურ 
განათლებაში 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორთა და მასწავლებელთა რესპუბლიკური  
კონფერენცია -”განათლების თანამედროვე 
პრობლემები და პერსპექტივები“-ბილინგვური 
განათლების სექციის ხელმძღვანელი 

26-27 

დეკემბერი, 
2014ახალციხე 

სერტიფიკატი N 
07022 

მეთოდიკის სექციის 
ხელმძღვანელი 

მეცნიერებისა და ინოვაციის  
 საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში 
ჩატარებული  
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ- 

მასწავლებელთა სამეცნიერო  კონფერენცია, 

 მიძღვნილი აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175 -ე და 
გარდაცვალებიდან  მე-100 წლისთავისადმი.  

2014 წ  ივნისი, 

ახალციხე 

არავერბალური 
კომუნიკაციის 
საშუალებები და 
უცხოური ენის 
სწავლების 
ინტერკულტურული 
ასპექტები 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 

ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 
წლისთავისადმი, გვ.12 

3 აპრილი, 
2013 

E-Learning-ის 

დიდაქტიკური 

ასპექტები 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა 
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.241 
 

 2013 

დეკემბერი, 

ახალციხე. 

არავერბალური 
კომუნიკაცია 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა 
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხე. 

2012 

დეკემბერი 

სასწავლო პროექტი 
გერმანულის, როგორც 
უცხო ენის 
გაკვეთილზე 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 
კონფერენციის მასალები 

ახალციხე.  
gv. 69–70 

2011, 

24 ივნისი 
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ქმედებაზე 
ორიენტირებული 
მეცადინეობა უმაღლეს 
სასწავლებელში 
გერმანული 
მოდალური ზმნების 
სწავლებისას. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
სამეცნიერო ჟურნალი -”გულანი“, 

 

2010  N 9 გვ.14 

მოდალური ზმნები 
DaF–ის 
სახელმძღვანელოებში 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტის  სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალები 
 

2010 წლის 11 
ივნისი 

გერმანული 
მოდალური ზმნების 
სწავლება თანამედროვე 
დიდაქტიკის და 
მეთოდიკის 
მოთხოვნების 
შესაბამისად 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტის  უნივერსიტეტის 20 
წლისთავისადმი  მიძღვნილი რესპუბლიკური  
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები  

2010,24 

დეკემბერი 

ახალი ინგლისური 
ზმნების ფორმების 
შესახებ გერმანულ 
ენაში 

 

აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
კონფერენციის მასალები 

ახალციხე. 

2009 

Deutsch als Fremdsprache 

in der Region Samzche-

Djavacheti i Südgeorgien 

გერმანული ენის მასწავლებელთა  XIII ყრილობაზე 
წარდგენილი მოხსენების თეზისების კრებული 

2009 

Probleme der Lehrmittel und 

Lehrkrafte in der Region Samtsk

Djavacheti 

 

Eine Zeitschrift des Vereins Deutsche Sprache 

„Germanistische Studien „ N9 Tbilissi 
2009 
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პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები: 

 

აქტივობა  დაწესებულება თარიღი 

ზამთრის სკოლა დიგიტალურ 

ჰუმანიტარიაში 

სამცხე ჯავახეთის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

27-29 

თებერვალი, 
2020 

„სუბსტანდარტი გერმანულის, როგორც 
უცხო ენის გაკვეთილზე- ახალგაზრდული 
ენის მაგალითზე“ 

DAAD - ქუთაისი,  

ენისა და ინტერაქციის 
ცენტრი- მიუნსტერი 

 

26-30 

ოქტომბერი, 
2019 

„ტრანსკრიბირება GAT 2 

მიხედვით(საუბრის ანალიზი 
ტრანსკიპციის 2-ე სისტემით 

DAAD - ქუთაისი, სასაუბრო 
ენის ლაბორატორია,ენისა და 
ინტერაქციის ცენტრი- 

მიუნსტერი 

 

28/10/19 

 

სერტიფიკატი 
N 201912020 

ერაზმუს+ პროგრამა Asset- შეფასების 

ინსტრუმენტები სწავლის გარემოსთვის 

2017-2020 

ლინცის  დიოცეზეს  კერძო 
პედაგოგიური უმაღლესი 
საასწავლებელი 

 

12-14 

ნოემბერი 

2018 

დარგობრივი გერმანული ენის კურსი- 

ეკონომიკა 
DAAD - ქუთაისი 

 

15-18 

დეკემბერი, 
2018  

სამოქმედო კვლევის ტრენინგი პროექტი „ 

სკოლის ახალგაზრდული მხარდაჭერა 
ეფექტური და მდგრადი 
გადაწყვეტილებებისათვის ფარგლებში 

განათლების სამინისტრო, 
სჯუნი 

10.06.2017 

განათლება უსაფრთხოებისთვის, კატასტროფის 
რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით 

ASB, Humanitarian Aid and civil 

Protection 

6.02.2017 

ზაფხულის აკადემია, ქვეყანათმცოდნეობა გოეთეს ინსტიტუტი- 

 

18-21.06 2015,  

ერევანი 

სამხრეთ კავკასიაში ელ- სწავლების ათვის 
ინსტიტუციური და ადამიანური რესურსების 
განვითარების პროგრამა 

Giz  

სერტიფიკატი ეროვნული ელ- 

სწავლების სპეციალისტი , 19 

11.12-13-07.13 
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ივნისი, 2013 წელი, Giz 

უმაღლესი სასწავლებლის დიდაქტიკა 
უცხოეთის  გერმანისტიკაში/გერმანულ , 
როგორც უცხო ენა 

ზოგადი კომპეტენციები: 
ინტერკულტურული კომუნიკაცია, 
სამეცნიერო წერა, პრეზენტაციის 
ტექნიკები, პედაგოგის პორტფოლიოს, 
პროექტები, სამეცნიერო წერის 
ინტერკულტურული ასპექტები 

თბილისი, DAAD 2010 

ქვეყანათმცოდნეობა,მეთოდიკა და 

დიდაქტიკა 

პროექტი გაკვეთილზე  უფროსი ასაკის 

ენის შემსწვლელთათვის 

q.manhaimi,  
germania 

2009 

ლიტერატურა გერმანული ენის 
გაკვეთილზე–ქსელური  სემინარის 
ორგანიზატორი 

გოეთეს ინსტიტუტი 
ახალციხე 

2008 

ტრენინგი ტრენერებისათვის- 

საერთაშორისო პროგრამა - კითხვა წერა და 
კრიტიკული აზროვნება  

თბილისი 

ასოციაცია -სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება 

2008 

უმაღლესი სასწავლებლების  გერმანული 
ენის მასწავლებელთა რესპუბლიკური 
სემინარი–”ენობრივი დისკურსი 
უნივერსიტეტში”– სამეცნიერო წერის 
საფუძვლები, ინტერკულტურული 
ასპექტები, უმაღლესი სასწავლებლის 
დიდაქტიკის კონცეფციები  

DAAD 

 თბილისი 

2008 

გერმანული ენის მასწავლებელ–ტრენერთა 
სასერტიფიკატო სემინარი–   

განათლების და 
მეცნიერების მუშაკთა 

2007–2008 
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 sertifikati-100 dan 95 qula პროფკავშირები და გოეთეს 
ინსტიტუტი–თბილისი 

გერმანული ენის მასწავლებელთა 
საერთაშორისო კონფერენცია–
მომხსენებელი 

DAAD, DI, DLV თბილისი 2007 

საზაფხულო კურსი–ავსტრიულიენობრივი  
ვარიანტი 

ავსტრიის ბიბლიოთეკა 
ქ.თბილისი 

2007 

  გერმანული ენა-ქვეყანათმცოდნეობა-

საერთაშორისო სემინარიAB XIII germanuli 

enis maswavlebelTa saerTaSoriso yrilobis 

farglebSi  

 

გერმანული ენის 
მასწავლებელთა XIII 

ყრილობა 
q. vena  

2005 

23-30 ივლისი 

მეთოდიკა-დიდაქტიკა 

GI- ის ქსელური სემინარი-ორგანიზატორი 

გოეთეს ინსტიტუტი 

ახალციხე 

2004 

   კაასუს-ის 45 საათიანი კურსი წერა, 
კითხვა და კრიტიკული აზროვნება(კწკა) 

KAASUS 

თბილისი 

2003 

   ETAG და მშვიდობის კორპუსის 
ვორკშოფი 

ETAG  

ახალციხე 

2003 

ავსტრია-ენა და ქვეყანათმცოდნეობა  ავსტრიის ბიბლიოთეკა 

თბილისი 

2003 

ავსტრიული დიალექტი ავსტრიის ბიბლიოთეკა 

თბილისი 

2002 

ავსტრიის ქვეყანათმცოდნეობა ავსტრიის ბიბლიოთეკა 

თბილისი 

2000 

გერმანული-როგორც უცხო ენა - GI-ის  

ქსელური სემინარი-ორგანიზატორი 

გოეთეს ინსტიტუტი 
ახალციხე 

2001 

დიდაქტიკის აქტუალური პრობლემები- 

უმაღლესი სასწავლებლების გერმანული 
ენის მასწავლებელთა სემინარი  

 DAAD  

ქუთაისი 

2000  

მეთოდიკა-დიდაქტიკა 

- GI  პრობლემები-უმაღლესი 
გოეთეს ინსტიტუტი 

თბილისი 

1998 
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სასწავლებლების გერმანული ენის 
მასწავლებელთა სემინარი 

გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა-

დიდაქტიკა GI-ის ქსელური სემინარი-

ორგანიზატორი 

გოეთეს ინსტიტუტი 
ახალციხე 

1998   

გერმანული ენა-ქვეყანათმცოდნეობა 
გოეთეს ინსტიტუტის ენის სემინარი 

გოეთეს ინსტიტუტი 

gotingeni_გფრ 

1996 

 

 

 მეცნიერებისა და ინოვაციის საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში ჩატარებული 
ღონისძიებების  საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი, შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის საკონტაქტო პირი სამცხე- ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში   2018/  2019 წ. 
სექტემბერი 

 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების, სოციალურ 
და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დარგობრივი საგამოცდო კომისიის წევრი. 

 სამეცნიერო- პოპულარული და ლიტერატურული ჟურნალის “ არავი“  

რედკოლეგიის წევრი 

 

უცხო ენა: 

ჩამონათვალი ცოდნის დონე 

 საშუალო კარგი 

გერმანული      X 

რუსული  X 

ინგლისური X  

დამატებითი ინფორმაცია:      

საბაკალავრო ნაშრომების რეცენზირება 

 ფაკულტეტის დარგობრივი საგამოცდო კომისიის წევრი 

ჟურნალ „არავის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი 


	აკადემიური ხარისხი:      ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
	სამუშაო გამოცდილება:
	განათლება:
	სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:
	პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:
	უცხო ენა:

