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აკადემიური ხარისხი:        ფილოლოგიის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2014 წlidan dRemde , სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 

რუსთაველის ქ.106, განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულ-

ტეტის ასოცირებული  პროფესორი,  ინგლისური ფილოლოგიის  მიმართუ-ლების 

ხელმძღვანელი; 

 2015 წლიდან დღემდე, ბრიტანეთის საბჭო, თბილისი, შოთა რუსთაველის პროს. 34, 

მოწვეული მასწავლებელი პროგრამა: ინგლისური ჟურნალისტებისთვის; 

 2012-2014, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 

რუსთაველის ქ.106, განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულ-

ტეტის ასოცირებული  პროფესორი,  ინგლისური ფილოლოგიის  მიმართუ-ლების 

ხელმძღვანელი; 

 2009-2012, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე, რუსთაველის 

ქ.106, განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულ-ტეტის 

ასოცირებული  პროფესორი., ინგლისური ფილოლოგიის  მიმართუ-ლების 

ხელმძღვანელი; 

 2006-2008, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, ახალციხე, რუსთაველის ქ.106, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი.  
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განათლება:  

 2009 wlis 2 marti, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოქტორის აკადე¬მიური 

ხარისხი ფილოლოგიაში. (საბჭოს ოქმი #15  #76-01-460/01-23, 30.03.2009წ); 

 2001-2006წწ., იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული 

ინსტიტუტი, კანდიდატი; 

 1970 – 1975წწ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური 

ინსტიტუტი, ინგლისური და ფრანგული ენების მასწავლებელი; 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, შავი ზღვის  საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 

თბილისი,    საქართველო, 2018w., 

 დილემაზე  დაფუძნებული სწავლება, შავი ზღვის  საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 

თბილისი,    საქართველო, 2017 w., 

 თარგმანი, როგორც  ELT ის  სწავლების  გზა ქართულ კლასებში, კიევი, 

გამომცემლობა:  'Agrar Media Grup', 2016 w., 

 სამეტყველო აქტივობის რაობა და მიზნები კომუნიკაციის პროცესში, გულანი, #20, 

გამომცემლობა `ახალციხის უნივერსიტეტი ~, 2016წ., 

 ინგლისური ენის სწავლება კულტურის მეშვეობით, გულანი, #19, გამომცემლობა 

`ახალციხის უნივერსიტეტი, 2016წ., 

 ბერძნები სამხრეთ საქართველოში და მათი დიალექტი, ე ნა და ტერიტორია 2 

საერთაშორისო კონფერენცია ილიაუნი, თბილისი, 2015წ., 

 კულტურული ელემენტების გაცნობა ენის სწავლების აქტივობების მეშვეობით, შავი 

ზღვის  საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი,    საქართველო, 2016 წ.  22-23 apr.,  

 შემთხვევის ანალიზის მეთოდის ეფექტურობა ინგლისური ენის სწავლებაში, გულანი, 

№18, გამომცემლობა `ახალციხის უნივერსიტეტი~, 2015 წ., 

 კულტურული და ენობრივი სიტუაცია  სამცხე-ჯავახეთში. წარსული და 

დღევანდელობა, განათლება XXI ს-ში. მულტიკულტურალიზმი, ბავშვთა უფლებები და 
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გლობალური მოქალაქეობა, გორდონის აკადემიური კოლეჯი, ჰაიფა, ისრაელი, 2016 w.30 

ivnisi -1, 2 ivlisi, 

 მულტიკულტურული განათლების პრინციპები და სწავლების მიდგომები _ სხვადასხვა 

ეროვნებისა და ეთნიკური წარმომავლობის ჯგუფებთან, გულანი, №16, გამომცემლობა 

`ახალციხის უნივერსიტეტი~, 2015 წ., 

 მოთხრობის მოყოლა ჯაზ-ჩანთის მეშვეობით, შავი ზღვის  საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი, თბილისი,    საქართველო, 2015 wlis 1-2 maisi, 

 მულტიკულტურული განათლების შესახებ, გულანი, №15, გამომცემლობა `ახალციხის 

უნივერსიტეტი~, 2014წ.,  

 განათლების საყოველთაობა, როგორც ადამიანთა უფლებათა დაცვის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, გულანი, №14, გამომცემლობა `ახალციხის 

უნივერსიტეტი~, 2014წ.,  

 ჰაკერთა ენის თავისებურებები, გულანი, №13, გამომცემლობა `ახალციხის 

უნივერსიტეტი~, 2013წ.,  

 კულტურის როლი ენის  სწავლებაში, გულანი, №12, გამომცემლობა `ახალციხის 

უნივერსიტეტი~, 2012წ.,  

 ლაპარაკის სწავლება, profesor-maswavlebelTa sam. konferencia ssip axalcixis  

saxelmwifo saswavlo universiteti, 2012, 18 ivnisi; 

 კომპიუტერის მომხმარებელთა კომუნიკაცია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

სსიპ ახალციხის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2011 wlis  dek.; 

 ფერები იდიომურ გამოთქმებში (შავისა და წითელის მაგალითზე), საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია სსიპ ახალციხის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2011 

w.  24 ivni.; 

 კოგნიტიური სწავლა, გულანი, №9, გამომცემლობა `ახალციხის უნივერსიტეტი~, 2010 w.; 

 ქართველ მოსწავლეთა ტიპობრივი შეცდომები და სირთულეები ინგლისურ ენაზე 

ლაპარაკისა და მოსმენის პროცესში, გულანი, №3 (7), გამომცემლობა `ახალციხის 

უნივერსიტეტი~, 2010 w.; 
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 მოსმენის უნარის გამომუშავების ეფექტური საშუალებები მოსმენის სწავლების  

სხვადასხვა  საფეხურზე, ახალციხის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტი  სამეცნიერო 

კონფერენცია, ახალციხე, 2010წ. 11 ivnisi;  

 ლაპარაკის პედაგოგიური თავისებურებები, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  

პედაგოგიკურ  მეცნიერებათა ეროვნული  ინსტიტუტი, საზრისი  #26, თბილისი, 

2010წ.; 

 კულტურა და კომუნიკაცია, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  პედაგოგიკურ  

მეცნიერებათა ეროვნული  ინსტიტუტი, საზრისი  #26, თბილისი, 2010წ.; 

 ენის სწავლების აქტივობები კულტურის მეშვეობით, განათლება XXI ს-ში. 

მულტიკულტურალიზმი, ბავშვთა უფლებები და გლობალური მოქალაქეობა, 

გორდონის აკადემიური კოლეჯი, ჰაიფა, ისრაელი, 2016 w. 30 ivnisi -1, 2 ivl; 

 კულტურისა და კომუნიკაციის ერთიანობის შესახები, გულანი, №4 (8), გამომცემლობა 

`ახალციხის უნივერსიტეტი~, 2009წ.; 

 ემოციების გამოხატვის კომუნიკაციური საშუალებები, ასსუ, აკად. სერგი ჯიქიას 

დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუპლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, 

2009წ.; 

 ქალის უფლებრივ-ქონებრივი მდგომარეობა ყურანის მიხედვით, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“თბილისი, 2009წ.; 

 ქალის უფლებრივ –ქონებრივი მდგომა-რეობა დუხაბორებში, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“თბილისი, 2009წ.; 

 გრამატიკული სტრუქტურების სწავლება, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  

პედაგოგიკურ  მეცნიერებათა ეროვნული  ინსტიტუტი, საზრისი  #24, თბილისი, 

2008წ.; 

 ტექსტზე მუშაობა აუდირებისა და ლაპარაკის უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, 

„გულანი“,  №3,  სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, გამომცემლობა „ნეკერი“, 2008წ.; 

 ქართველ სტუდენტთა ტიპობრივი შეცდომები და სირთულეები ინგლისურ  ენაზე 

ლაპარაკისა და მოსმენის პროცესში, II სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის 

ინსტიტუტი, 2008wlis 24 dekemberi; 
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 ზეპირმეტყველების გაფართოება-გაღრმავების კომუნიკაციური ხერხები და 

საშუალებები, ახალციხის ინსტიტუტი, შრომები I,  გამომცემლობა „უნივერსალი“, 

თბილისი, 2008წ.; 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 წარმატებით დაასრულაბრიტანეთის საბჭოს ელექტრონული სწავლების კურსი -ბავშვთა  

დაცვა, ბრიტანეთის საბჭო,  2019 წლის 18 იანვარი; 

 ASSET-ს ჯგუფებში მუსაობა , ტრენინგების ჩატარება ისრაელის სხვადასხვა კოლეჯში,  

გორდონის განათლების აკადემიური კოლეჯი , ჰაიფა, ისრაელი, თებერვალი  18-21, 2019 

 შეფასების საშუალებები უმაღლეს სასწავლებელში, ევროკავშირი EU-ERASMUS+ ASSET-

585587-EPP-1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP (2018-0030 /001-001, 2017-2020 (მიმდინარე 

პროექტი); 

 კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განათლების და დემოკრატიული პრინციპების 

ხელშეწყობა ისრაელსა და საქართველოში  (CURE), ევროკომისია EU –Erasmus+ ხელშ.#: 

573322-EPP-1-2016-1-IL-IPPKA2-CBHE-JP(2016-2972/001-001, 2016-2019წწ. (მიმდინარე 

პროექტი); 

 CURE- ს კურსებზე მუშაობა, ბათუმი , საქართველო, ივლისი 2-5, 2018; 

 შეფასების ინსტრუმენტები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახლებური 

სასწავლო გარემოს ჩამოსაყალიბებლად (ASSET), ახალციხე , საქართველო, 11-12 მაისი, 

2018; 

 „სწავლება მრავალრიცხოვან , სხვადასხვა დონის კლასებში“, საქ. ინგ. ენის მასწავლებელთა 

ასოციაცია , მშვიდობის კორპუსი, 2018 წლის მარტი; 

 მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია  განათლების, ენისა და ლიტერატურის  კვლევები, 

საერთაშორისო შავი ზღვის უნივერსიტეტი, 2018 წლის 20-21 აპრილი; 

 შეფასების ინსტრუმენტები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახლებური 

სასწავლო გარემოს ჩამოსაყალიბებლად (ASSET), ივანე ჯავახისვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 17-18,ოქტომბერი  2018; 

 ინგლისური ენის სწავლების ახალი სტრატეგიები და ტექნიკა და სამოქალაქო  ცნობიერების 

ამაღლება მრავალფეროვან კლასში“, აშშ-ს საელჩო საქართველოში დემოკრატიის 
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განვითარება/ელამნაის გრანტის პროგრამა,  საქ. ინგ. ენის მასწავლებელთა ასოციაცია, 

(ახალციხის ფილიალი, )სჯსუ, 2018 წლის 3-4 ნოემბერი; 

 სამცხე-ჯავახეთის ინგლისური ენის მასწავლებელთა მე-4 კონფერენცია, აშშ-ს საელჩო 

საქართველოში დემოკრატიის განვითარება/ელამნაის გრანტის პროგრამა , ნომერი : 

SGG80017IN0108, 30 სექტემბერი, 2017 წელი; 

 CURE- ს კურსების დახვეწა, კენტენბერის ქრაისთ ჩერჩის  უნივერსიტეტი, შეერთებული 

სამეფო, 10-13 ივლისი, 2017; 

 CURE- ს კურსებზე მუშაობა, გორდონის პედაგოგიური აკადემიური კოლეჯი , ჰაიფა, 

ისრაელი, 20-23, მარტი  2017; 

 დემოკრატიული პრინციპებისა და სამოქალაქო განათლების სწავლებისათვის 

კურიკულუმის რეფორმა  ისრაელში და საქართველოში მასწავლებლების მომზადების 

პროგრამებში, თსუ  თბილისი , საქართველო, 2016 წ. 12-15,  დეკ; 

 ამერიკული ინგლისურის  ვებინარის სერია 2   პროფესიული განვითარებისათვის; ააშშ  

საელჩო    ინგლისური ენის პროგრამა განათლებისა და კულტურის საქმეთა ბიურო, 

2016წ.; 

 სამცხე-ჯავახეთის ინგლისური ენის მასწავლებელთა მე-3 კონფერენცია 

(ორგანიზატორი),აშშ-ს საელჩო საქართველოში დემოკრატიის განვითარება/ელამნაის 

გრანტის პროგრამა  გრანტი t # S-GE800-16-FA-122, 28 მაისი, 2016 წელი; 

 განათლება 21-ე საუკუნისთვის: მულტიკულტურულიზმი, ბავშვთა უფლებები და 

გლობალური მოქალაქეობა პრეზენტაციისათვის, გორდონის აკადემიური კოლეჯი, 

ჰაიფა, ისრაელი, 2015 wlis 30 ivnisi – 3 ivnisი; 

 განათლება 21-ე საუკუნისთვის: მულტიკულტურულიზმი, ბავშვთა უფლებები და 

გლობალური მოქალაქეობა“ კონფერენციაში მონაწილეობისათვის, გორდონის 

აკადემიური კოლეჯი, ჰაიფა, ისრაელი, 2015 wlis 30 ivnisi – 3 ivnisi; 

 ASPARE-სპეციალური საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების ხელშეწყობა-კურიკულიუმის 

მომზადება, ევროკომისია-TEMPUS-ი Access to Society for People with Individual 

Requirements530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHES, 2012.10.15-2015.10.14; 

 სამცხე-ჯავახეთის ინგლისური ენის მასწავლებელთა კონფერენციაზე: „ახალი 

სტრატეგიები ინგლისური ენის სწავლებაში“ მოხსენებისთვის, საქართველოს 
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ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის ახალციხის ფილიალი, სჯსუ 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2015 წლის 23 

მაისი; 

 DOIT-კურიკულიუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავება 

მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების 

სწავლებისათვის, ევროკომისია-TEMPUS-იDevelopment of an International Model for 

Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training530175-TEMPUS-1-

2012-1-IL-TEMPUS-JPCR, 2012.10.14-2014.10.14; 

 უწყვეტი პროფესიული განვითარება და შესაძლებლობები ინგლისური ენის 

პედაგოგებისათვის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ბრიტანეთის საბჭო, 

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, 2014 წლის  22 მარტი; 

 აკადემიური პერსონალის ტრენინგი მულტიკულტურული განათლების 

ხელშეწყობისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში:  DOIT 

–ს  კურიკულუმის ღეფორმა, თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახელობია სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2014 წლის  3-5 თებერვალი; 

 ASPIRE – ის კურიკულუმის ტრენინგის მონაწილის სერთიფიკატი Tempus Project 530345-

TEMOUS  -1-2012- I GE Tempus –  ირლანდია, ASPIRE – ის კურიკულუმის ტრენინგის 

მონაწილის სერთიფიკატი, 2013 წლის  29 ივლისი  - 15 აგვისტო; 

 კომუნიკაციური სწავლება ეფექტური გაკვეთილის დაგეგმვა და ჩატარება~ ვორქშოპის 

ორგანიზატორის სერთიფიკატი, სამცხე-ჯავახეთის ინგლისური ენის მასწავლებელთა 

კონფერენციის  თანა¬ხელმძღვანელი ინგლისური ენის სწავლების პროგრამა აშშ-

საქართველო, 2012 წლის  27 მაისი; 

 ინგლისურ ენაში და მისი სწავლების მეთოდიკაში საჯარო სკოლების 

მასწა¬ვლებ¬ლების მიერ ჩასაბარებელი სასერ¬თი-ფიკაციო გამოცდისათვის 

მოსამზადებლად მასწავლებელთა ტრენერების უზრუნველყოფა   მიენიჭა ექსპერტ-

ტრენერის სტატუსი, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერებათა თავისუფალი კავშირი, 

2009 წლის  5 ოქტომბერი; 

 სერთიფიკატი ეძლევა გულნარა ჯანოვას, მასზედ რომ მას შეუძლია ჩაუტაროს 

ტრენინგი - ინგლისური ენის  სწავლების მეთოდიკაში ინგლისური ენის 
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მასწავლებლებს, ბრიტანეთის საბჭო და   საქართველოს ინგლისური ენის 

მასწავლებელთა ასოციაცია, 2009 წლის , ივნისი; 

 სერთიფიკატი ეძლევა გულნარა ჯანოვას, მასზედ რომ მას შეუძლია ჩაუტაროს 

ტრენინგი – ინგლისური  ენის გაუმჯო-ბესებაში   ინგლისური ენის მასწავლებლებს, 

საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია, 2009 წლის , ივნისი; 

 აკადემიური წერის უნარ-ჩვევების განვითარების ტრენინგი, საქართველოს ინგლისური 

ენის მასწავლებელთა ასოციაცია, 2008 წლის  1 ივნისი; 

 აკადემიური წერის უნარ-ჩვევების განვითარების ტრენინგი, საქართველოს ინგლისური 

ენის მასწავლებელთა ასოციაცია,ბრიტანეთის საბჭო, 2007 წლის  21-22 აპრილი; 

 საქართველოს ინგლისური ენის მასწა¬ვლებელთა ასოციაციის მე-8 კონფერენცია, 

საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციია, აშშ-ს საელჩო, 

ბრიტანეთის საბჭოები, 2006 წლის  19-21 მაისი; 

 წერის უნარების განვითარების ტრენინგი, ბრიტანეთის საბჭოები საქართველოში,   ETAG-

i, თბილისი, 2005  წლის აპრილი, მაისი; 

 პროგრამა – `პარტნიორები განათლებაში“, ამერიკის საბჭოები საერთაშორისო 

განათლებისათვის ACTR-ACCELS ვაშინგტონი  D C, აშშ, 2004  წლის, ოქტომბერ-ნოემბერი; 

 პროგრამა – `პარტნიორები განათლებაში“, ნებრასკის უნივერსიტეტი,  ქ. ლინკოლნი, 

აშშ, 2004  წლის, ოქტომბერ-ნოემბერი; 

 ინგლისური ენის მასწავლებელთა ტრენინგი, მშვიდობის კორპუსი,  ETAG-ის ახალციხის 

ფილიალი, ახალციხე, 2004 წლიის  17-18 აპრილი; 

 კავკასიის ინგლისური ენის მასწავლებელთა პირველი კონფერენცია, აშშ-ს საელჩო 

საქართვე-ლოში, ბრიტანეთის საბჭ-ოები,   ETAG-ი, აშშ–ს საელჩო უკრაინაში. თბი-

ლისი, საქართველო, 2003 25-27 აპრილი; 

 ინგლისური ენის სწავლებისადმი კომუნიკაციური მიდგომა, მშვიდობის კორპუსი,  

ETAG-ის ახალციხის ფილიალი, ახალციხე, 2003  წლის  19-20 აპრილი; 

 ინგლისური ენის სწავლება მეწყვილე მასწავლებელთან ერთად, მშვიდობის კორპუსი,  

2003  wწლის 20 მაისი; 

mailto:meskheti@mail.ru


 
CV 

 

 

გულნარა ჯანოვა 
მობ: 595939425; 

janoviguliko@sjuni.edu.ge;  

meskheti@mail.ru; 
 

9 

 ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა. More Learning, Less Teaching –ტრენინგი, ETAG -i 

(საქართველოს ინგლისური ენის  მასწავლებელთა ასოციაცია), ბრიტანეთის   საბჭოები 

საქართველოში, თბილისი, 2003 წლის თებერვალი; 

 მშვიდობის კორპუსთან თანამშრომლობისათვის, ლიკანი, ბორჯომი, 2002 წლის  17 მაისი; 

 ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა ტრენერთა-ტრენერის კურსები, ბრიტანეთის 

საბჭოები, / სოროსის ფონდი, OSI,  ბაქო, აზერბეიჯანი, 2002 წლის  10-16 მარტი; 

 ინგლისური ენის განვითარების კურსები,  ფონდი ,,ღია საზოგადოება – საქართველო~ 

პროგრამა - SPELT, ლიკანი, ბორჯომი, 2001 წლის 14-20 ოქტომბერი; 

 ინგლისური ენის განვითარების კურსები,  ფონდი ,,ღია საზოგადოება – საქართველო~ 

პროგრამა - SPELT, ლიკანი, ბორჯომი, 2000 წლის მაისი  (1-30). 

უცხო ენა: 

 ინგლისური - კარგად 

 რუსული -კარგად  

დამატებითი ინფორმაცია:     

ვარ ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის ახალციხის ფილიალის    (ETAG -ის) 

თავჯდომარე. ასოციაცია ემსახურება სამცხე-ჯავახეთის ინგლისური ენის მასწავლებლებს 

კვალიფიკაციის ამაღლებაში და ეფექტური გაკვეთილების ჩატარებაში. სისტემატიურად ტარდება 

სემინარები როგორც ადგილობრივი,  ასევე  უცხოელი ტრენერების მიერ, ასევე ტარდება  სამცხე-

ჯავახეთის ინგლისური ენის მასწავლებელთა კონფერენციები. ვარ ამავე ასოციაციის    ტრენერი. 

 

ვარ ამერიკის შესწავლის ცენტრის ხელმძღვანელი.  ცენტრი ემსახურება   უნივერსიტეტის 

სტუდენტებს აიმაღლონ ცოდნა ინგლისურ ენაში, გაეცნონ ამერიკელი ახალგზრდების  ცხოვრებას, 

ინტერესებს, ამერიკის ისტორიას და კულტურას. სისტემატიურად ტარდება მინი -კონფერენციები  

ამერიკის შესახებ ინგლისურ ენაზე. 

 

ვარ ავტორი ოთხი სახელმძღვანელოსი და ერთი მონოგრაფიის: 

mailto:meskheti@mail.ru


 
CV 

 

 

გულნარა ჯანოვა 
მობ: 595939425; 

janoviguliko@sjuni.edu.ge;  

meskheti@mail.ru; 
 

10 

1. For  Progress in English, გამომცემლობა“ განათლება. თბილისი; 1994წ. 

2. English for Students of Mathematics and   Astronomy      გამომცემლობა ახალციხე, 2003 წელი 

3.  Everyday American Dialogues  (Book 1)  გამომცემლობა ახალციხე, 2011 წელი 

4. Every Day American Dialogues ( Book 2)  გამომცემლობა ახალციხე, 2013 w.. 

5. მონოგრაფია: ინგლისურ ენაზე ლაპარაკისა და მოსმენის უნარ-ჩვევების საფუძვლების 

გამომუშავება სწავლების დაწყებით საფეხურზე  გამომცემლობა ახალციხე, 2016 წელი.  

 

გამოქვეყნებული მაქვს თარგმანები ინგლისური ენიდან ქართულ ენაზე:  

1.ლუის ბეკი “გველი და ზარი”  „სიტყუიაი“ლიტერატურული ალმანახი 1 (3)  

   გამომცემლობა ”ოცხე” ახალციხე 1997წ. 

2. პიტერ ლენდგეილი ”სიახლე მზვერავთათვის” გაზეთი ” ლიტერატურული მესზეთი”1999წ. 

Mმაისი  

3. ელასდერ გრეი ”ფული” ახალი თარგმანები III ახალციხე, 2004წ.  

4. ოსკარ უაილდის პოემები – პროზაში  გაზეთი ”ლიტერატურული მესხეთი” 2007წ..  

 

ასევე ნათარგმნი მაქვს უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული ნაშრომების წინასიტყვაობები და 

რეზიუმეების  უდიდესი ნაწილი (1990 წლიდან დღემდე) , მაქვს ნათარგმნი  სხვადსხვა ავტორების  

უამრავი სტატია  და   თ. იველაშვილის წიგნი : ეთნიკური უმცირესობები სამცხე-ჯავახეთში. 

გამომცემლობა  “ უნივერსალი“ თბილისი 20015 წელი  

 

ვარ რედაქტორი სტუდენტთა მიერ შესრულებული  ინგლისურიდან ქართულად თარგმანების 

კრებულის: 

1. მოთხრობები   ახალციხე 1999 წელი; 

2. ახალი თარგმანები  (მოთხრობები II) 2000 წელი; 

3. თარგმანები III ახალციხე 2003 წელი . 

 

ვარ  TEMPUS  და   ERASMUS+ პროექტებში ჩართული , დიდ დროს ვუთმობ სტუდენტებთან 

მუშაობას.  
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მიღებული მაქვს შემდეგი ჯილდოები:  

1. 2012 წ. 28 ივნისი  ღირსების მედალი  # 079  საქართველოს პრეზიდენტის  # 28/06/01  

განკარგულება  მოწმობა #03273 

2. . 2000 წ. საქართველოს პრეზიდენტის მადლობა (საქ. პრეზიდენტის განკარგულება #281, 2000წ. 

გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა #88-89 3 აპრილი, 2000 წ ) უნივერსიტეტის სასწავლო და 

სამეცნიერო მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილისათვის  

3 . 1999 წ. თსუ მესხეთის ფილიალის დირექციის მადლობა სათარგმნო საქმის საფუძვლის 

ჩაყრისათვის და კურსდამთავრებულთათვის თარგმანების მომზადებისა და გამოცემისათვის 1999 

წლის 20 ოქტომბერი ბრძანება # !2 

4. 1990 წ .საქართველოს სსრ სახალხო განათლების სამინისტროს მიერ მომენიჭა უფროსი 

მასწავლებლის წოდება მოწმობა #168 1990.12.07 ბრძანება #333 

5. 1985 წ. საქართველოს სსრ სახალხო განათლების სამინისტრო  “სახალხო განათლების 

წარჩინებულის “ სამკერდე ნიშანი,  მოწმობა #1270  

1985.8. 07 ბრძანება # 414 

 

mailto:meskheti@mail.ru

