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განათლება: 

• ფილოლოგიის მეცნერებათა დოქტორი (სსიპ- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
2013 წ- 2017 წ.); 

• ფილოლოგიის მაგისტრი ევროპულ ენებსა და ლიტერატურაში (სსიპ- სოხუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2010-2012 წ.); 

• გერმანული ფილოლოგიის ბაკალავრი ((სსიპ- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
2006 -2010 წ.). 

გამოცდილება: 

• 2020 წლიდან, სსიპ - ქალაქ თბილისის №61 საჯარო სკოლა, გერმანული ენის 
მასწავლებელი. 

• 2016 წლიდან დღემდე, თანამედროვე განათლების აკადემია, გერმენული ენის 
მასწავლებელი. 

• 2013 წლიდან დღემდე,სსიპ- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიწვეული 
ლექტორი. 

• 2011- 2012  წლები, ვალდორფის სკოლა, პრაქტიკოსი მასწავლებელი. 
• 2011- 2012 წლები,  სსიპ- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, დირექტორის თანაშემწე. 
 

პროფესიული განვითარების და  გადამზადების  კურსები 
კურსის დასახელება ორგანიზაციის დასახელება სწავლის პერიოდი  

Unterichten lernen Goethe-Institut, გერმანია, ქ. 
შვებიშ ჰალე (Schwӓbisch Hall) 

01.07.-14.07.2018  

Internationale Sommercamp des  
Goethe-Instituts Georgien fȕr 
Deutschlehrerinnen. 

Goethe-Institut, საქართველო, 
კვარიათი 10.07.-14.07.2017 

Deutsche Sommercamp in Bakuriani Ltd. Language House 17.06.-26.06.2018 



 

სხვა აქტივობები: 

• 2020 წელი, Goethe – Institut,თბილისი, Fortbildungsseminar. 
• 2018 წელი, Goethe – Institut, გერმანია, შვაბიშე ჰალე, გერმანული ენის მასწავლებლის 

სტიპენდია. 
• 2016- დან უფროსი მასწავლებელი, 2019 - დან წამყვანი მასწავლებლის კვალიფიკაცია. 
• 2013 წელი, Münchner Volkhochschule (MVHS) Gasteig . TestDaf - ის სერტიფიკატი. 
• 2011 წელი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტრენინგ პროგრამა ადამიანური 

რესურსების მართვაში. 
• 2010 წ. – 2012 წლები,  სსიპ- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით 

საბჭოში „სენატი“ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის წარმომადგენელი. 
• 2010 წელი, პიროვნების ფსიქოფიზიკური და სოციალური პოტენციალის ჰარმონიული 

განვითარების ცენტრი, „სტრესის მართვა და თანამედროვე ფსიქოტექნოლოგიები“. 
• 2010 წელი, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ – „ ლიდერობა, 

გუნდის მართვა, მოხალისეობა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები“. 
• 2010 წელი, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ – 

„კონფლიქტების ანალიზი და  მართვა“. 
 

გერმანული ენის სწავლების 
მეთოდიკა; 

ონლაინ ინსტრუმენტების 
გამოყენება გერმანული ენის 
გაკვეთილზე. 

სსიპ მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი 

14/04/18/- 29/04/18; 

01/12/18- 16/12/18 
 

კულტურათაშორისი 
ურთიერთობები . 

Münchner Volkhochschule (MVHS) 
Gasteig 

გერმანია. ქ. მიუნხენი 

04. 10. 2012 წ. – 22.02. 
2013 წ. 

საერთაშორისო საზაფხულო 
კურსები გერმანულ ენასა და 
კულტურაში. (DAAD) 

მიუნსტერის უნივერსიტეტი 
(Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster) გერმანია. ქ. მიუნსტერი.  

06. 07. 2009 წ.  - 26. 
07.2009 წ. 

C.1.1- C.1.2 ენის კურსები ქ. თბილისის  << Goethe- Institut 
>> 

17. 04. 2008 წ. – 18. 
12.2008 წ. 

მასწავლებელთა ორთვიანი 
პრაქტიკები 

ქ. თბილისის ვალდორფის სკოლა 01.12.2011წ.- 
31.01.2012წ. 

 


	პროფესიული განვითარების და  გადამზადების  კურსები

