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სამუშაო გამოცდილება: 

 ადმინისტრაციის უფროსი, 

შპს თანამედროვე 

განათლების აკადემია, 

08.2019 წლიდან დღემდე. 

 გერმანული ენის 

მასწავლებელი, შპს 

თანამედროვე განათლების 

აკადემია, 09.2018 წლიდან 

დღემდე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლება 

 2019-2021 - შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი - განათლების 

ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა. 

 2021-მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი - 

სერთიფიცირებული მასწავლებელი გერმანული 

ენა და ლიტერატურა (I-XII) 

 2013- 2018 - საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი - 

კურსები: A1.1; A1.2; A2.1; A2.2; B1.1; B1.2; B2.1; 

B2.2; C1.1. 

 2005-2009 - საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი - ტყავის ნაწარმის მოდელირება 

ტექნოლოგია და მენეჯმენტის საბაკალავრო 

პროგრამა. 

 

დამატებითი კვალიფიკაცია (ტრენინგები, სემინარები): 

 საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი--,,Deutsch 

Lehren Lernen” // კვალიფიკაციის ამაღლების 

კურსი, გერმანული ენის მასწავლებელთათვის- 

ტრენინგ მოდული DLL1: ,,Lehrkompetenzen und 

Unterrichtsgestaltung’’// სწავლების კომპეტენცია 

და გაკვეთილების ორგანიზება.  

კურსის პერიოდი  27.09.2021-26.12.2021 

 

 საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი- 

„Deutschlehrer*innentag 2021 – Das Beste aus zwei 

Welten“ // გერმანული ენის მასწავლებლის დღე 

2021- ,,საუკეთესო ორ სივრცეს შორის“. 

(პრეზენტაციებისა და ვორკშოპების სერია, 

როგორც ონლაინ, ასევე დასწრებული სწავლების 

უახლესი ტენდენციებისა და რეკომენდაციების 

შესახებ) 

პერიოდი 29.10.2021-30.10.2021 
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 საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი-,,.Online Kurs 

Sprache plus Methodik B1 für Deutschlehrer*innen // 

გერმანული ენის მასწავლებელთა B1 დონის 

ონლაინ კურსი ენასა და მეთოდიკაში.  

კურსის პერიოდი 28.09.2021-21.12.2021. 

 

 თანამედროვე განათლების აკადემია -ტრენინგი, ,, 

გენდერული თანასწორობის სწავლება სკოლაში’’ 

13.09.2021. 

 

 საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი -,,Deutsch 

Lehren Lernen” // კვალიფიკაციის ამაღლების 

კურსი, გერმანული ენის მასწავლებელთათვის- 

ტრენინგ მოდული DLL5:,, Lernmaterialien und 

Medien”// ,, სასწავლო მასალები და მედიები“. 

კურსის პერიოდი 12.07.2021-3.10.2021. 

 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი -ტრენინგი გერმანულ ენაში. 

30.05.2021-8.06.2021. 

 

 საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი - ,,Deutsch 

Lehren Lernen’’ // კვალიფიკაციის ამაღლების 

კურსი, გერმანული ენის მასწავლებელთათვის- 

ტრენინგ მოდული DLL3: Deutsch als fremde 

Sprache //უცხო ენა - გერმანული. 

 პერიოდი 25.01.2021-18.04.2021 

 

 განათლების სამინისრტო - ახალი სკოლის 

მოდელი - მეორე უცხო ენის გერმანულის 

მასწავლებელთათვის. 27.02.2020 

 

 თანამედროვე განათლების აკადემია - PBL  - 

პროექტზე დაფუძნებული სწავლების და 

დანერგვის შესახებ. 03.2019. 

 

 საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი - GOETHE-

ZERTIFIKAT B2 // გოეთეს სერთიფიკატი B2. 

03.01.2018 
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 გერმანული– კითხვა  

( თავისუფლდ), წერა  

(თვისუფლად), მეტყველება 

(თავისუფლად). 

 

 

კომპეტენცია და უნარები: 

 

 სტრატეგიული და 

ანალიტიკური აზროვნების 

უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი 

 დროის მენეჯმენტი 

 კომუნიკაბელურობა 

 ორგანიზების უნარი 

 პასუხისმგებლობის მაღალი 

დონე 
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 Microsoft Office Word 
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Excel (კარგი), Microsoft 

Office PowerPoint (კარგი), 

Adobe Audition (ძალიან 

კარგი), Corel 

(დამაკმაყოფილებელი), 

Photoshop (კარგი), Premier 

Pro (კარგი), Microsoft Office 

Outlook (კარგი) 

 

 

 
 

 


