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აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკის დოქტორი 

სამუშაო გამოცდილება:  

 05.03.2019-დან დღემდე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი; 

 26.04.2011 – 01.06.2018, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საუნივერსიტეტო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 

 05.03.2009 - 05.03.2019, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), ასოცირებული 

პროფესორი, ამავე ფაკულტეტის საბჭოს მდივანი;  

 03.11.2008 _ 26.04.2011, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი (დღევანდელი სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი), საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი; 

 16.10.2008 - 05.03.2009, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, 

სოციალურ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტებზე საათობრივი ანაზღაურების 

წესით მოწვეული მასწავლებელი; 

 01.10.2007 – 03.11.2008, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახურის უფროსი; 

 2007-2008 სასწავლო წელი, ახალციხის გაძლიერებული ინგლისური ენის 

ზოგადსაგანმანათლებლო კერძო საშუალო სკოლა, ზოგადი უნარების მასწავლებელი; 

 16.10.2006 – 16.10.2008, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალი, 

ასისტენტ-პროფესორი. 

განათლება:   

 2004, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოცენტის 

სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება სპეციალობით: 13.00.01;  პედაგოგიკის თეორია და 

ისტორია; 

 1995-1998, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასპირანტურის განყოფილება, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, პედაგოგიკის კათედრა, 

 



CV 
მარეხი ნათენაძე 

საქართველო, 0800, ქ. ახალციხე, დიდიმამიშვილის ქ. N 1/15 

595 195 001, natenadzemarekhi@sjuni.edu.ge  

                      marekhinatenadze@gmail.com 

 

2 

სპეციალობა - პედაგოგიკის თეორია და ისტორია; 30.09.1999 - PhD 13.00.01 – მეცნიერებათა 

კანდიდატის ხარისხი თემაზე: „თვალსაჩინოების დიდაქტიკური პრინციპი და მისი 

განხორციელების თავისებურებები დაპროგრამებული სწავლებისა და კომპიუტერული 

ტექნიკის გამოყენების პირობებში“; პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო 

ხარისხი;  

 1988-1993, საქართვლოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ავტომატიკის ფაკულტეტი, 

სპეციალობით - ავტომატური მართვა ტექნიკურ სისტემებში. 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 უკუკავშირი, როგორც მოტივაციის განვითარების საშუალება უცხოური ენების შესწავლის  

პროცესში (მ. ბალასანიანთან ერთად), პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი  სოციალურ 

მეცნიერებებში, DERGİ KARADENİZ -ის ეგიდით, საქართველო, თბილისი, 2019]; 

 სამოდელო გაკვეთილები, როგორც მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ერთ-ერთი 

შესაძლებლობა, სერგი დანელიას დაბადებიდან 130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო სამეცნიერო შრომების კრებული, მარტვილი, საქართველო; 2018]; 

 განმავითარებელი შეფასების გამოყენება პროექტებით სწავლების პროცესში, 

მასწავლებელთა VII კონფერენცია - უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს, თსუ, 

ქ. თბილისი; 2018]; 

 Инновационные методы оценивания результатов обучения на уроках русского языка как 

иностранного (მ. ბალასანიანთან ერთად), Х Международный форум в реальном и 

виртуальном режиме «ЛИКИ РУСИСТИКИ В ИНФОРМИЦИОННОМ ВИРТУАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ», 2018;  

 განმავითარებელი შეფასება მცირეკონტინგენტიან სკოლებში, რეცენზირებადი 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, N2 (61), 2018; 

 ზოგიერთი პრობლემა სასკოლო განათლების სისტემაში და გადაჭრის პერსპექტევები, 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „გულანი”, N21, 2017; 

 ოჯახის როლის ახლებური გააზრება სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელებში, 

სერგი დანელიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, 

მარტვილი, საქართველო, 2017; 
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 გაკვეთილის ეფექტური ორგანიზების ზოგიერთი ასპექტისათვის, მასწავლებელთა VI 

კონფერენცია - უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს, თსუ, ქ. თბილისი, 2017; 

 მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით სასწავლო პროცესის ორგანიზაცია, 

ქუთაისის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 2017; 

 წინასასკოლო ასაკში კომპიუტერული თამაშები, როგორც სწავლების შემდგომ საფეხურზე 

წარმატების პირობა (მ. მურჯიკნელთან ერთად), სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, „გულანი”, N20, 2016; 

 სწავლა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, „გულანი”, N20, 2016; 

 გაკვეთილის დაგეგმვა, როგორც მასწავლებლის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელი, ქუთაისის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 2016; 

 მოსწავლეთა რაოდენობა და სასწავლო პროცესის ეფექტურობა, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  „გულანი”, N19, 2016; 

 შეფასების სქემები, როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი  წარმატებული 

სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის კლას-კომპლექტებში; მასწავლებელთა V 

კონფერენცია - უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს, თსუ, ქ. თბილისი, 2016; 

 მასწავლებლის როლი უსაფრთხო სასკოლო გარემოს შექმნის პროცესში და ამ 

მიმართულებით მისი მომზადება/გადამზადების მდგომარეობა, ზოგადი განათლების 

კონფერენცია - „სასკოლო განათლება - საქართველოს მომავალი“; საქართველოს 

პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის, საქართველოს 

განათლების და მეცნიერების სამინისტროსა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი  კონფერენცია, ქ. თბილისი, 2016; 

 ნეთბუქების გამოყენება სკოლის დაწყებით საფეხურზე სწავლების ეფექტურობის 

ამაღლების მიზნით, გორის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 2015; 

 ტესტის შემუშავებისა და შეფასების ზოგიერთი პედაგოგიური ასპექტი, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „გულანი”, #18, 2015; 

 ზოგიერთი საკითხი ეფექტური სწავლის შესახებ, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, „გულანი”, #17, 2015; 

 სასკოლო განათლების ორგანიზების ახალი მიდგომები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, „გულანი”, #16, 2015; 
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 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლებაში, საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო -  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი - საქართველოს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები (მონაწილე), ქ. 

თბილისი, 2015; 

 პრაქტიკის როლის გაძლიერება ინკლუზიური განათლების ეფექტური დანერგვის 

პროცესში, მასწავლებელთა IV კონფერენცია - უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა 

უნივერსიტეტს, თსუ, ქ. თბილისი, 2015; 

 ადრეულ ასაკში განვითარებული კითხვისა და მათემატიკური უნარები, როგორც 

სწავლის ძლიერი ფაქტორები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „გულანი”, 

#15, 2014; 

 გაკვეთილის სტრუქტურისადმი ახლებური მიდგომა და მოსწავლეებში მაღალი 

სააზროვნო უნარების განვითარება, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

„გულანი”, #15, 2014; 

 თამაში, როგორც სწავლების ფორმა სკოლის დაწყებით საფეხურზე, მასწავლებელთა III 

კონფერენცია - უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს, თსუ, თბილისი-რუსთავი, 

2014; 

 ელექტრონული მასალების გამოყენება სწავლების პროცესში სკოლის  დაწყებით  

საფეხურზე, მასწავლებელთა II კონფერენცია - უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა 

უნივერსიტეტს, თსუ, თბილისი-ქუთაისი, 2014; 

 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლებაში, საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო-  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი - საქართველოს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები (მონაწილე), ქ. 

თბილისი, 2014; 

 ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიკაციის შესახებ, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, „გულანი”, #14, 2013;  

 ივანე გვარამაძის  პედაგოგიური იდეებისა და მიდგომების შესახებ, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „გულანი”, #14, 2013;  

 კლას-კომპლექტებთან მუშაობის ზოგიერთი პედაგოგიური საფუძველი, სამცხე-

ჯავახეთის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, „გულანი”, #13, 2013; 

 გახანგრძლივებული დღის ჯგუფებში სწავლების საკითხისათვის, „საზრისი” _ ილიას 

სახელმწიფო უნივერსისტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტთან არსებული 
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იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის შრომების 

კრებული, #28, 2013; 

 მასწავლებლის პროფესიული საქმიანობის შესახებ, „საზრისი” _ ილიას სახელმწიფო 

უნივერსისტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტთან არსებული იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის შრომების 

კრებული, #28, 2013; 

 მეთოდური რეკომენდაციები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პირველი კლასის 

ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში სწავლების ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის, მასწავლებელთა I კონფერენცია - უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა 

უნივერსიტეტს, თსუ, თბილისი, 2013; 

 Инклюзивное образование в Грузии (ი. ქურდაძესთან ერთად), Сборник научных трудов 

Турция, Анкара, 2012; 

 სადამრიგებლო საათის სპეციფიკა დაწყებით კლასებში (I-IV), სამცხე-ჯავახეთის  

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, „გულანი”, #12, 2012; 

 ზოგადი განათლების გაუმჯობესებისათვის, ახალციხის  სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, „გულანი”, #10, 2011; 

 საგანმანათლებლო ელექტრონული თამაშები, როგორც სწავლისადმი დადებითი 

დამოკიდებულების ერთ-ერთი საშუალება, „საზრისი” _ ილიას სახელმწიფო 

უნივერსისტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფაკულტეტთან არსებული 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის შრომების 

კრებული, #27, 2011; 

 მოსწავლეთა შეფასების შესაძლებლობები ელექტრონული სწავლების პირობებში, 

„საზრისი” _ ილიას სახელმწიფო უნივერსისტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო 

პროგრამების ფაკულტეტთან არსებული იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის შრომების კრებული, #27, 2011; 

 პედაგოგიური პრაქტიკის ორგანიზაცია და განხორციელების გზები (ი. ქურდაძესთან 

ერთად), მეთოდური სახელმძღვანელო, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი”, 2010; 

 პედაგოგიური პროგნოზირება, როგორც უმნიშვნელოვანესი ასპექტი მასწავლებლის 

მომზადების პროცესში, საერთაშორიესო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, #3 (38), 2010; 
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 `პროფესიული უნარების” არსი და პერსპექტივა, ახალციხის  სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, „გულანი”, #9, 2010; 

 განათლების სისტემის რეფორმა და ინკლუზიური განათლება, „საზრისი” _ ილიას 

სახელმწიფო უნივერსისტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების 

ფაკულტეტთან არსებული იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკურ 

მეცნიერებათა ინსტიტუტის შრომების კრებული, #26, 2010; 

 სკოლაში შესასვლელად ბავშვის მზაობის შეფასების კრიტერიუმები, „საზრისი” _ 

ილიას სახელმწიფო უნივერსისტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების 

ფაკულტეტთან არსებული იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკურ 

მეცნიერებათა ინსტიტუტის შრომების კრებული, #26, 2010; 

 მოზარდი თაობის აღზრდა-განათლების ზოგიერთი საკითხი სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის საფუძველზე, ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომები, თბილისი, 

2009;  

 გზამკვლევი ზოგად უნარებში (მეთოდური სახელმძღვანელო), ახალციხე, 2009;  

 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების ზოგიერთი 

ასპექტი, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, „გულანი”, #4 (8), 2009; 

 ინკლუზიური განათლების განვითარების შესახებ, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, „გულანი”, #3 (7), 2009; 

 მშობელთა პედაგოგიზაცია და თვითგანათლება, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, „გულანი”, #2 (6), 2009; 

 კითხვების დასმა სასწავლო პროცესში, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, „გულანი”, #1 (5), 2009; 

 თანამედროვე ეტაპზე სწავლება/სწავლის ზოგიერთი საკითხის შესახებ, „საზრისი” _ 

ი.გოგებაშვილის სახ. პედ. მეც. ეროვნული ინსტ. შრომების კრებული, #25, 2009; 

 ინკლუზიური განათლების დამკვიდრებასთან დაკავშირებული ერთი საკითხი, 

„საზრისი” _ ი.გოგებაშვილის სახ. პედ. მეც. ეროვნული ინსტ. შრომების კრებული, 

#25, 2009; 

 მოზარდი თაობის აღზრდა-განათლების ზოგიერთი საკითხი სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის საფუძველზე, ახალციხის ინსტიტუტი, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 

დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომების 

კრებული, 2009; 
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 ზოგიერთი საკითხი სწავლების ორგანიზაციის ფორმების შესახებ, ახალციხის 

ინსტიტუტი, „გულანი”, #4, 2008; 

 ინკლუზიური სწავლების საკითხისათვის, ახალციხის ინსტიტუტი, „გულანი”, #3, 2008; 

 მოსწავლეთა თავისუფალი დროის საკითხისათვის თანამედროვე ეტაპზე, ახალციხის 

ინსტიტუტის შრომები, N1, 2008; 

 რეგიონის ინტერესები და ახალციხის ინსტიტუტის როლი სკოლის მასწავლებელთა 

მომზადების საქმეში, ახალციხის ინსტიტუტი, „გულანი”, #1, 2008. 

 დიაგნოსტიკური ტესტების მნიშვნელობა სწავლის ხარისხის ამაღლების პროცესში, 

კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018; 

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება - შედეგების ანალიზის შესაბამისად, 

კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017; 

 სიტუაციის შეფასების ზოგიერთი ინდიკატორი და კანონმდებლობა, კონფერენციის 

მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016; 

 იაკობ გოგებაშვილი და მიდგომები პროფესიულ განათლებაზე, იაკობ გოგებაშვილის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, კონფერენციის მასალები, თსუ, 

თბილისი, 2015; 

 ზოგიერთი ასპექტი სამოქალაქო განათლების  სწავლების პროცესში, კონფერენციის 

მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ახალციხე, 2015; 

 კლასის ზომის ზეგავლენა მოსწავლეთა მიღწევებზე, კონფერენციის მასალები, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015; 

 ელექტრონული სწავლების დანერგვის თავისებურებები არაქართულენოვანი სკოლის 

პირველ კლასში, კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2014;  

 სასკოლო განათლების ორგანიზების ახალი მიდგომები, კონფერენციის მასალები, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014;  

 სწავლის კომპონენტები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები, კონფერენციის მასალები, 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014;  

 სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის ამაღლების გზები, კონფერენციის 

მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014;  

 სწავლა-სწავლების ხარისის გაუმჯობესების პრიორიტეტები, კონფერენციის მასალები, 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2013;  
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 თვითშეფასების მნიშვნელობა მასწავლებლის მიერ გაკვეთილის გეგმის მომზადების 

პროცესში, კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 2013; 

 აბიტურის საათის დანიშნულება საატესტატო და ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩაბარების პროცესში, კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 2013; 

 ზოგიერთი საკითხი ეფექტური სწავლის შესახებ, კონფერენციის მასალები, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2012; 

 სკოლაში სწავლის დაწყების ასაკთან დაკავშირებით, კონფერენციის მასალები, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2012; 

 სასწავლო პროცესში ინტერნეტ-სივრცის გამდიდრების ერთ-ერთი გზა, კონფერენციის 

მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2012; 

 სკოლაში ადამიანური რესურსების ეფექტური მართვის გზები, კონფერენციის მასალები, 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2011; 

 განათლების რეფორმის პროცესში მოსწავლეთა შეფასება, კონფერენციის მასალები, 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2011; 

 მოსწავლეთა სამოქალაქო განათლების ერთი ასპექტი, კონფერენციის მასალები, 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2011;  

 ფსიქო-ფიზიკური ხასიათის გადახრების მქონე მოზარდთა ადრეული დიაგნოსტიკა და 

მათი მაქსიმალური ჩართვა საგაკვეთილო პროცესის ეფექტური მიმდინარეობისათვის, 

კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2010; 

 მოზარდი თაობის ხვალინდელი დღე, კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი, 2010; 

 პასუხი თანამედროვე ცხოვრების გამოწვევაზე (თ. გვარამაძესთან ერთად), კონფერენციის 

მასალები, ახალციხის ინსტიტუტი, 2008; 

 სწავლების პროცესის ერთი საკითხი საშუალო სკოლაში, კონფერენციის მასალები, 

ახალციხის ინსტიტუტი, 2008. 
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პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, 2019; 

 „გამარჯობა რუბი“ - კომპიუტერული აზროვნება და კურიკულუმის შედგენა, 

პროგრამირება და მონაცემები (დატა), კომპიუტერები და საზოგადოება; საქართველოს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, ქ. თბილისი, 2019; 

 ტრენერთა ტრენინგი (TOT), ტრენინგმოდული: Microsoft 365-ის სერვისების გამოყენება 

სასწვალო პროცესში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019;  

 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად სასწავლო პროცესში 

საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენების საკითხები (სამუშაო ჯგუფის წევრი), 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 2018; 

 სპეციალური ანკეტა-კითხვარის ფორმა და წარდგენის ვადები, სამუშაო შეხვედრა 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ, განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2018; 

 ERASMUS+ -ს ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება 

ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში (INTEGRITY)“ ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა,   სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018; 

 „ფსიქიკური ჯანმრთელობა - რეალობა და გამოწვევები“ (სემინარი), საქართველოს 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიცია,  2018; 

 რეკომენდაციები დაწესებულებებს მოდულური პროფესიული პროგრამების ადაპტირების 

საკითხებთან დაკავშირებით, სამუშაო შეხვედრა, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, 2018; 

 ტრენერთა ტრენინგი (TOT) - „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 

სასწავლო პროცესში“, „ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრაცია“, საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტრო - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, 2018; 
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 პროექტის „ახალგაზრდული ჯგუფების გაძლიერება მდგრადი გადაწყვეტილებებისთვის“ 

ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის პარტნიორ ორგანიზაციებთან 

და სკოლებთან, 2017; 

 EBSCO-ს რესურსები, ონლაინ ტრენინგი, 2017; 

 Elsevier-ი - SCOPUS პლატფორმის წარმოდგენა და ონლაინდემონსტრაცია, „Mendeley-ს 

წარმოდგენა და შესაძლებლობები”,  ონლაინრეჟიმში (Reference Manager), ვებინარი 

(პერიოდულად), 2016; 

 პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ გამართული 

დარგობრივი შეხვედრები „ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის“ მოდულური პროგრამის 

საკითხებზე (პერიოდულად), განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრი, 

2017; 

 „ჩვენ მზად ვართ! - განათლების უსაფრთხოებისთვის, კატასტროფის რისკის შემცირება 

ინკლუზიური მიდგომით“, ASB - Arbeiter-Samaroter-Bund, 2016; 

 მარკეტინგული და სოციოლოგიური კვლევა, სამუშაო შეხვედრები - საზოგადოებისათვის 

აქტუალური პრობლემების შესწავლა / კვლევითი მიმართულება,  როგორც რაოდენობრივი, 

ისე თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევების ჩატარება, ეისითი კვლევა (ACT) - ანალიზისა 

და კონსულტაციის ჯგუფი, 2016 წლიდან დღემდე; 

 G-PRIED -ის სასწავლო კურსების დანერგვა დაწყებითი განათლების საბაკალავრო 

პროგრამის ფარგლებში მათემატიკისა და წიგნიერების მიმართულებით, USAID / G-PRIED 

და სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამუშაო შეხვედრა, 2016; 

 ტრენინგი: „განათლების საკითხების კვლევა“ - სამოქმედო კვლევის უნარების გაძლიერება, 

სამ  ეტაპად; სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტის - „სკოლის 

ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი 

გადაწყვეტილებებისათვის (SYNCS)“ ფარგლებში“, 2016-2017; 

 „საქართველოში უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია“; ფონდი „ღია 

საზოგადოება - საქართველო“, ფონდი „საერთაშორისო განათლების ცენტრი“, 2015-დან 

(პერიოდულად); 

 პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა, „მოდულური 

პროგრამების განხორციელების კონსულტირება და მონიტორინგი“ (სამუშაო შეხვედრა), 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2015; 
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 უახლესი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები და მათი დანერგვა სწავლებში, 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2015;   

 „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული 

წინსვლის სქემის“ - ფარგლებში სამუშაო შეხვედრები (პერიოდულად), მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2015; 

 Intel Learning Series, Advancing Education Worldwide - მასტერკლასი საკითხებზე: ვებ-

რესურსების შეფასება კრიტიკული აზროვნების უნარების გასავითარებლად, 1:1 

ელექტრონული სწავლების დანერგვა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, 2014; 

 სამუშაო შეხვედრები სწავლებაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

ეფექტური გამოყენების საკითხებზე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, 2014; 

 მასტერკლასები სწავლებაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 

საკითხებზე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 

საქართველოს ტექნოლოგიების კონფერენცია, 2014; 

 ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ადრეული და სკოლამდელი 

განათლებისათვის, 2014-2019 წლები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო, 2014; 

 სამუშაო შეხვედრა: „სწავლებაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

ეფექტური გამოყენება - 1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვა“, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, საქართველოს ტექნოლოგიების 

კონფერენცია, 2014; 

 ,,მასწავლებელთა მომზადების პროფესიული განვითარების და კარიერული ზრდის ახალი 

სისტემა'', სამუშაო შეხვედრა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, 2014; 

 განათლების მენეჯმენტის მიმართულებით: „Reframing Educational Leadership Seminar“    

„განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა - ახალი ჩარჩო“, 2014; 

 ელექტრონული ანგარიშების ბაზა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, 2014; 

 „ეფექტური კომუნიკაცია და დიფერენცირებული კონსულტირება“, „The Flipped Classroom“; 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2014; 
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 ,,ინტერეთნიკური, ინტერრელიგიური ეთიკა და სამართლებრივი ასპექტები 

მულტიკულტურულ რეგიონებში", JA Georgia, 2014; 

 სამუშაო შეხვედრა ქსელის კონფიგურაციაში გაკვეთილის მართვის ელექტრონული 

პროგრამისათვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2014; 

 სწავლებაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენება, 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2013; 

 Intel-is ტრანსფორმირებული 1:1 ელექტრონული სწავლება, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2013; 

  მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის განხილვა (პერიოდულად), მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2013; 

 Intel-ის სწავლების სერია –  მეგობრობის (Friendship schools) - პროგრამა – საინტერესო 

გაკვეთილების გეგმები და თანამშრომლობა: გამარჯვებული ნომინაციაში:Platinum Level – 

გაცემულია პლატინის დონის სერტიფიკატი (აშშ), 2013; 

 ტრენერთა ტრენინგი (TOT) „ინტელის ძირითადი კურსი“, პროექტზე დაფუძნებული 

სწავლება, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2013; 

 ინკლუზიური განათლება - განვითარების დარღვევები, სწავლების სტრატეგიები, ქცევის 

დარღვევები, ფსიქო-ემოციური დარღვევები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება; განათლების ინდივიდუალური გეგმა; მაკლეინის 

ასოციაცია ბავშვებისათვის, 2012 

 ბილინგვური განათლების საბაკალავრო პროგრამის: „საერთაშორისო და მულტილინგვური 

დაწყებითი განათლების“ მომზადება (სამუშაო ჯგუფის წევრი), საერთაშორისო პროექტის 

„მულტილინგვური განათლების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2012;   

 `1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვა~, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, 2012; 

 მასტერკლასები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან 

მუშაობის საკითხებზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 

ინკლუზიური განათლების პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, 2012; 

 „ეფექტური კომუნიკაცია და კონფლიქტების მართვა, სწავლა-სწავლების 

თავისებურებები I კლასში, კლასის მართვა, ქცევის მართვა, კლას-კომპლექტებთან 

მუშაობა”; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2012;      
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 პროგრამა – საინტერესო გაკვეთილების გეგმები და თანამშრომლობა/გამარჯვებული 

ნომინაციებში:  

− Platinum Level - დაჯილდოვდა პლატინის დონის სერტიფიკატით; 

− ერთობაში დამეგობრებულ სკოლებში წარმოდგენილი განსხვავებული გაკვეთილის 

დაგეგმვისათვის; 

− ერთობაში დამეგობრებულ სკოლებში 13 გაკვეთილის გეგმის წარდგენისათვის 

კურიკულუმის განვითარების 26 საათის ოდენობით; Intel-ის სწავლების სერია – 

მეგობრობის სკოლები (Friendship schools),  2011; 

 `კოლეგების კონსულტირება~, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, 2011; 

 Intel Learning Series, Advancing Education Worldwide - `1:1 ელექტრონული სწავლების 

დანერგვა~, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2011; 

 `ახლებური მიდგომები სწავლა-სწავლების პროცესში~, მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2011; 

 `ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში~, 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2011; 

 მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის 

„სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის (ისგ) შედგენა-განხორციელება სწავლების 

პროცესში”, ტრენერი, 2010-2012; 

 საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელებში ინკლუზიური განათლების სწავლება, ხუთ 

ეტაპად,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტი ნორვეგიის 

განათლებისა და კვლევის სამინისტროს მხარდაჭერით, 2010; 

 სასწავლო ტური ნორვეგიაში, ოსლოს საუნივერსიტეტო კოლეჯში ინკლუზიური 

განათლების მიმართულებით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო / 

ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტრო, 2009; 

 მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო  პროგრამის 

„მათემატიკა და პროფესიული უნარები“ ტრენერი პროფესიულ უნარებში, 2009-2011. 

 

 საერთაშორისო პროექტის  „მულტილინგვური განათლების მხარდაჭერა საქართველოში”  

ფარგლებში ბილინგვური განათლების საბაკალავრო პროგრამის: „საერთაშორისო და   
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მულტილინგვური დაწყებითი განათლება” -  სამუშაო ჯგუფის წევრი, საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, 2012; 

 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა სწავლებაში, საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, 2011 წლიდან დღემდე. 

უცხო ენა: 

 ქართული, მშობლიური; 

 ინგლისური; 

 რუსული; 

 სომხური. 

 


