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განათლება 

№ წლები უმაღლესი სასწავლებლის 

დასახელება 

აკადემიური 

ხარისხი 

სპეციალობა 

1 2000-

2004წწ 
ქ. თბილისის ეკონომიკურ-

ჰუმანიტარული 

ინსტიტუტი „ მერიდიანი“ 

ბაკალავრი დაწყებითი 

განათლების 

პედაგოგიკისა და 

მეთოდიკის 

სპეციალობით. 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

№ წლები თანამდებობა დეპარტამენტი/ 

განყოფილება 

ორგანიზაცია 

1 2005-

2016წწ 

დაწყებითი კლასის პედაგოგი-

დამრიგებელი 

დაწყებითი 

განათლების 

კათედრა 

სსიპ ი.ჭავჭავაძის 

სახელობის ქ. 

თბილისის N23 

საჯარო სკოლა 

2 2015-

2016წწ 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის ქალაქ 

თბილისის 23-ე საჯარო 

სკოლის პედაგოგიური 

საბჭოს მიერ არჩეული 

სკოლის ფასილიტატორი, 

მასწავლებელთა შეფასების 

ჯგუფის წევრი. 

 

პედაგოგიური 

საბჭო 

სსიპ ი.ჭავჭავაძის 

სახელობის ქ. 

თბილისის N23 

საჯარო სკოლა 

3 2015-

2016წწ 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის ქალაქ 

თბილისის 23-ე საჯარო 

სკოლის დაწყებითი 

კათედრის მიერ არჩეული  

G-PRIED -ის პროექტის 

მათემატიკის 

ფასილიტატორი. 

დაწყებითი 

განათლებისა და 

მათემატიკის 

კათედრები 

სსიპ ი.ჭავჭავაძის 

სახელობის ქ. 

თბილისის N23 

საჯარო სკოლა 



4 2015-

2016წწ 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის ქალაქ 

თბილისის 23-ე საჯარო 

სკოლის დაწყებითი 

კათედრის გამგე. 

დაწყებითი 

განათლების 

კათედრა 

სსიპ ი.ჭავჭავაძის 

სახელობის ქ. 

თბილისის N23 

საჯარო სკოლა 

5 2016-

2018წწ 

დაწყებითი კლასის პედაგოგი-

დამრიგებელი 

დაწყებითი 
განათლების 
კათედრა  

ქართულ-

ამერიკული სკოლა 

GAS 

6 2018-

2019წწ 

დაწყებითი კლასის პედაგოგი-

დამრიგებელი 

დაწყებითი 

განათლების 

კათედრა 

ბრიტანულ-ქართული 
აკადემია  

BGA 

7 2019-

2020წწ 

დაწყებითი კლასის პედაგოგი-
დამრიგებელი 

დაწყებითი 
განათლების 
კათედრა  

თანამედროვე 
განათლების აკადემია  

CEA 

 

 

 

სამეცნიერო და პროფესიულ კონფერენციებში/ფორუმებში მონაწილეობა 

 

№ წელი ღონისძიების 

დასახელება 
 

ადგილი მოხსენების სათაური 

1 2014წ სამეცნიერო-

პრაქტიკული 

კონფერენცია: 

„წარმატებული 

პედაგოგიური 

გამოცდილება სკოლის 

ბაზაზე მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების პროექტის 

ფარგლებში“ 

სსიპ 

გალაკტიონ 

ტაბიძის 

სახელობის  

ქალაქ 

თბილისის 

N51 საჯარო 

სკოლა 

„ალაპარაკებული წიგნები“ 

 

საგანმანათლებლო კურსები/ტრენინგები 

თარიღი 2000-2004წწ 

ადგილი ქ.თბილისი 

სახელწოდება ქ. თბილისის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ინსტიტუტი „ 

მერიდიანი“ 

დიპლომის/სერტიფიკატის 

N 

ავ N 000 4752 

კვალიფიკაცია დაწყებითი კლასის მასწავლებელი 

 



 

დამატებითი ინფორმაცია (საერთაშორისო და/ენ ეროვნული სამეცნიერო ჯილდოები, 

სტიპენდიები, მადლობის ან სხვა სახის წამახალისებელი სიგელები და სხვ.) 

 

2007წელს მონაწილეობა მივიღე ფონდი „ირმის ნახტომის“ მიერ ორგანიზებულ 

მასწავლებელთა  შესარჩევ კონკურსში „ინტეგრირებული გაკვეთილის დაგეგმვა ისტ-ის 

გამოყენებით“, რომელშიც გავიმარჯვე და შემდეგ ეტაპზე სხვა გამარჯვებულ 

მასწავლებლებთან ერთად  მონაწილეობა მივიღე  ურეკში გამართულ  1 კვირიან 

სამუშაო ტრენინგში(2007 წ. 22-29 ივლისი), სადაც ასევე  ჩატარდა კონკურსი, 

რომელშიც ასევე  გავიმარჯვე და გავემგზავრე ესტონეთში სამუშაო ვიზიტით (2007წ. 5-

12 სექტემბერი), რომლის ორგანიზატორები იყვნენ: საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო - ფონდი „ირმის ნახტომი“ და ანალოგიური ესტონური 

ფონდი „ვეფხვის ნახტომი“  ვიზიტის ფარგლებში დავესწარი ტრენინგებს ტალინის 

უნივერსიტეტში და პიარნუს დაწყებით სკოლაში დავესწარი გაკვეთილებს, გავეცანი 

ესტონურ მიდგომებს, ტექნოლოგიების პრაქტიკაში გამოყენების გზებს... 

2007 წლის ბოლოს ფონდ „ირმის ნახტომისა“ და ანალოგიური ესტონური ფონდ 

„ვეფხვის ნახტომის“ მიერ დაიგეგმა პირველი საერთაშორისო პროექტი, რომელშიც 

ჩაერთო თბილისის ათი წამყვანი და რეიტინგული სკოლა. ჩემ მიერ დაგეგმილი და 

ესტონელ პარტნიორთან ერთად განხორციელებული საერთაშორისო პროექტი 

გამოცხადდა საუკეთესოდ , რისთვისაც მომენიჭა პირველი ადგილი , გადმომეცა 

დიპლომი და პრიზად HP-ის ლეპტოპი და mp3 ფლეიერი. 

 

2007წ. დიპლომი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ფონდი 

„ირმის ნახტომის“ 2007 წლის საშემოდგომო კონკურსში   I ადგილი  

ნომინაციაში:  ქართულ-ესტონური საუკეთესო  ერთობლივი პროექტი. 

 

2009წ სსიპ „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის“ მიერ 

ორგანიზებული ტრნინგ- კურსი „ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენება სასწავლო პროცესში“ წარმატებით გავლილი პროგრამით 

გათვალისწინებული საკითხები. 

2009წ სერთიფიკატი პროექტMICROSOFT LIVE@EDU-შიმონაწილეობისათვის, 

გაცემული   მაიქროსოფთის პროგრამის „პარტნიორები განათლებაში“ მიერ.  

 

2010წ სერთიფიკატი გაცემული ასოციაცია „სკოლა ოჯახი საზოგადოების“  მიერ 

შედგენილი პროგრამის „ წიგნიერება დაწყებით კლასებში“ შემდეგი მოდულების 

გავლისათვის: 



 

2013წ  „საქართველოს ფორუმი - პარტნიორები განათლებაში 2013“ (Microsoft Partners in 

Learning Georgian Forum 2013).-ის მიერ ორგანიზებულ კონკურსში მივიღე 

მონაწილეობა. 800 მონაწილეთა შორის გავიმარჯვე, მოვხვდი ფინალში(საუკეთესო 

ოცეულში) და გადმომეცა ფინალისტის სერთიფიკატი.  

 

2014წ  სსიპ  „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის“ 

მიერ ორგანიზებული მოკლევადიანი კურსი ( ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები), მოდული : ვირტუალური საკლასო ოთახი „ედმოდო“. ( ცნობა) 

 

2014წ სერთიფიკატი “მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული 36 საათიანი ტრენინგ-კურსი ინტელის ძირითადი 

კურსი: პროექტებით სწავლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

ინტეგრირება. 

 

2014წ  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გაცემული 

სერთიფიკატი, იმის დასტურად, რომ მომენიჭა დაწყებითი საფეხურის (I-IV) 

მასწავლებლობის უფლება. 

 

2015წ   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გაცემული 

სერთიფიკატი, იმის დასტურად, რომ მომენიჭა უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. 

 

2018წ   MAC Services სერთიფიკატი სატრენინგო პროგრამა „ქცევის მართვა“. 

 

2018წ  CRA რეფერალური დახმარების ცენტრის მიერ ჩატარებული, გადაუდებელი 

სამედიცინო დახმარების ტრენინგის სერთიფიკატი. 

 

 

 

 

  



  

  

  

  



 

 


