
 

პირადი ინფორმაცია 

სახელი: ნინო 

გვარი: მიმინოშვილი 

დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი): 20.07.1974  

საკონტაქტო ინფორმაცია 

  

  

   

ზოგადი განათლება 

სკოლის დასახელება სწავლის პერიოდი (წლები) 

თბილისის 89-ე საჯარო სკოლა 1980-1991 წწ. 
  
  
  
 

უმაღლესი განათლება 

უნივერსიტეტის დასახელება სწავლის პერიოდი (წლები) მიღწეული კვალიფიკაცია, ხარისხი 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

1992-1997წწ. ისტორიკოსი,ისტორიის 
მასწავლებელი    

   
   
 

პროფესიული განვითარების და პროფესიული გადამზადების კურსები: 

კურსის დასახელება ორგანიზაციის დასახელება სწავლის პერიოდი  

სამუზეუმო მასალების გამოყენება 
ისტორიის სწავლების ეფექტიანობისთვის 

მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრი 

2019 



 
ტრენერების ტრენინგი 

 
თსუ- უწყვეტი განათლების ცენტრი 

 
2017 

ელექტრონული სასწავლო რესურსების 
მომზადება „ანიმოტოს“ გამოყენებით 

მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრი 

 
2013 

როგორ დავგეგმოთ პროექტ-გაკვეთილი მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრი 

2012 

პროფესიული განვითარების სქემაში 
ჩართული მასწავლებლების მიერ 
არჩეული აქტივობების ეფექტურად 
გამოყენების სტრატეგიები 

მასწავლებელთა  პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრი 

2012 

ინგლისური ენის საბაზისო კურსი ქ.თბილისის მერიის პროექტი 2011 

ტოლერანტობის მშენებლობა ისტორიის 
მშენებლობაში 

ევროკლიო 2011 

საქართველოს საბჭოთა პერიოდის 
ისტორიის სწავლების გზები და 
მეთოდები 

სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული 
ასოციაცია 

2011 

მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების საგანმანათლებლო 
პროგრამის პროფესიული უნარები 

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო 

2011 

მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების საგანმანათლებლო 
პროგრამის პროფესიული უნარები 

საგანმანათლებლო ორგანიზაცია 
„დიდაქტიკა“ 

2010 

 

პედაგოგიური გამოცდილება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში 

სკოლის დასახელება სწავლების პერიოდი საგანი (საგნები) კლასები 

თანამედროვე განათლების აკადემია 2018-დღემდე ისტორია,მოქალაქეობა VII-XII 

 

მრავალპროფილიანი სკოლა "გეტი" 

 

2016-2018 

 

ხარისხის მართვის 
მენეჯერი 

 

დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია „შავნაბადა“ 2004-2014 ისტორია V-XII 
    
    
    

სულ მასწავლებლად მუშაობის სტაჟი (წლების რაოდენობა): 12 წელი  



სხვა სამუშაო გამოცდილება: 

დაწესებულების დასახელება  მუშაობის პერიოდი თანამდებობა ძირითადი მოვალეობები 

სილქნეტი-პროექტი „საშინაო 
სკოლა“ 

2012 ისტორიის მასწავლებელი სატელევიზიო პროექტისთვის  
67 საჩვენებელი გაკვეთილის 
ჩაწერა 

ეროვნული გამოცდების ცენტრი 2006- დღემდე გამსწორებელი აბიტურიენტების მიერ 
ეროვნულ გამოცდებზე 
შესრულებული ტესტების 
გასწორება 

ისტორიის მასწავლებელთა 
საქართველოს ასოციაცია 

2004-დღემდე ისტორიკოსი სხვადასხვა ღონისძიებასა და 
პროექტში მონაწილეობა     

    

 

 

 

 
ბიოგრაფია 

ნინო მიმინოშვილი  მუშაობს თანამედროვე განათლების აკადემიაში ისტორიისა და 
მოქალაქეობის მასწავლებლად. არის სერტიფიცირებული,უფროსი მასწავლებელი 
(2011წლიდან),აქვს სკოლაში მუშაობის 12 წლიანი გამოცდილება. 

მონაწილეობდა პროექტ ‘საშინაო სკოლაში“,სადაც ჩაწერილი აქვს 67 საჩვენებელი 
გაკვეთილი. 2006 წლიდან თანამშრომლობს ეროვნული გამოცდების ცენტრთან 
გამსწორებლის პოზიციაზე. 

2004-2014 წლებში მუშაობდა გიმნაზია „შავნაბადაში“-ისტორიისა და სამოქალაქო 
განათლების მასწავლებლად,2016-2018 წლებში მრავალპროფილიან სკოლა „გეტი“ში 
სასწავლო პროცესის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსად. 
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