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ნინო მარღიშვილი 
 

მოღვაწეობის  

სფერო 

ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;  განათლება; 
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლება;   

 

სამუშაო 

გამოცდილება  

 

 

წელი/თვე-წელი/თვე:  2016 წლის აპრილიდან დღემდე 

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი  

თანამდებობა: ინფორმაციულ-საკომუნკაციო ტექნოლოგიების 

დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამის მიმართულების მენეჯერი 

 

წელი/თვე-წელი/თვე:  2015  წლის 18 ივნისიდან დღემდე 

ორგანიზაციის დასახელება:  თანამედროვე განათლების აკადემია 

თანამდებობა: ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების უფროსი 

მასწავლებელი; 

 

წელი/თვე-წელი/თვე:  2014 წლის 22 იანვრიდან - 2016 წლის 27 

აპრილამდე 

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი. განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო. 

თანამდებობა: ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

ტრენინგების  პროგრამის კოორდინატორი; 

 

წელი/თვე-წელი/თვე: 2009 წლის 10 იანვრიდან - 2017 წლამდე 

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი.  

თანამდებობა: ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენერ- 

კონსულტანტი 

 

წელი/თვე-წელი/თვე:  2006 წლის 25 აპრილიდან  - 2015 წლის 4 

მარტამდე  
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ორგანიზაციის დასახელება:  ილია ჭავჭავაძის სახელობის   

თბილისის N23 საჯარო სკოლა 

თანამდებობა: ინფორმაციულ-ტექნოლოგიების მენეჯერი, 

ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების უფროსი 

მასწავლებელი 

 

წელი/თვე-წელი/თვე: 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან - 2012 წლის 15 

თებრვლამდე 

ორგანიზაციის დასახელება: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თანამდებობა: კურსის „ინფორმაციული წიგნიერება“ და 

”ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კურსის’’  

მასწავლებელი 

 

წელი/თვე-წელი/თვე:  2005 წლის 15 ნოემბრიდან - 2008 წლის 31 

დეკემბერი  

ორგანიზაციის დასახელება: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

ფონდი ‘’ირმის ნახტომი’’  

თანამდებობა: ინფორმაციული ტექნოლოგიების ტრენერი 

 

წელი/თვე-წელი/თვე: 1997 წლის 6 მარტიდან-2006  წლის 1 ივისამდე 

ორგანიზაციის დასახელება: საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი 

‘’მზიური’’ 

თანამდებობა: უფროსი მასწავლებელი 

 

განათლება 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაშრომები  და 

ჯილდოები 

უნივერსიტეტის დასახელება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;  

ავტომატიკა და გამოთვლითი ტექნიკა 

სპეციალობა: ავტომატიკა და მართვა ტექნიკურ სისტემებში 

 

 

 სხვადასხვა ტრენინგკურსების ავტორი: “სკრეჩი- ვიზუალური 

პროგრამირება“, „ედმოდო ვირტუალური საკლასო ოთახი“, „ზოგადი 

კურსი ისტ-ის მასწავლებლებისთვის“, „Microsoft  office 365-ის 
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სერვისების გამოყენება სასწავლო პროცესში“, „ ისტ-ის საბაზო 

კურსი  მასწავლებლებისთვის“, „ისტ-ის გამოყენება სასწავლო 

პროცესში“ და სხვ. 

 სახელმძღვანელო: ”ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში - მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ცენტრი.  სახელმძღვანელოს 

თანაავტორი (2012-2017 წელი) 

 სახელმძღვანელო: ”ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების საბაზო კურსი მასწავლებლებისათვის” -

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი.   

სახელმძღვანელოს თანაავტორი (2017 წელი) 

 საუკეთესო ისტ-ის ტრენერი - მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2012 წელი მაისი 

 საქართველოს საუკეთესო ინფორმაციულ ტექნოლოგიების 

მენეჯერი-განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ფონდი 

”ირმის ნახტომი”-2007 წელი. 

 

გავლილი 

ტრენინგები 

 

 მედია ეკონომიკა  -2019 წელი - საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისია -Alessandra Falconi 

 

 „გამარჯობა რუბი“ ტრენინგის მასწავლებლებისთვის - 2019 წელი 

- საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 

 

 კიბერუსაფრთხოების ტრენინგი-2016 წელი -სსიპ 

კიბერუსაფრთხოების ბიურო 

 

 სემინარი ტექნოლოგიები და განთლება (რობერტ ფუგელი -

ინტელის ექსპერტი)-2015 წელი 

 

 Intel - Essentials Course Master Class - professional development  for 

master teachers in the Intel Teach Essentials Course - 2014  

 

 პროექტების მართვა - CTC ტრენინგებისა და კონსულტაციების 

ცენტრი-2014 წელი 

 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი - e-Twining Plus - თანამშრომლობითი პროექტების 

დაგეგმვა და მართვა  e-Twining Plus  ფარგლებში - 2013 

 

 Intel - Essentials Course Master Class -2013  
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 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი „ინტელის ძირითადი კურსი- პროექტებით სწავლება“-  

ტრენინგი -2013 წელი (გუდაური; ბაზალეთი) 

 

 საერთაშორისო  ისტ პროექტების კონფერენცია - ნორვეგია, 

ჰაუგესუნდი- 2012 წელი მარტი  

 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი „ისტ ტრენერების ტრენინგი” -2011 წელი (ბორჯომი 

იანვარი) 

 

 Intel-ის ტრენინგი- ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლება 

2010 წელი სექტემბერი 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი „მეორე დონის ტრენინგი ტრენერებისთვის”-2010 წელი 

თებერვალი (ბაზალეთი) 

 

 „ტრენერების ტრენინგი’’ -CTC ტრენინგებისა და 

კონსულტაციების ცენტრი-2008 წელი 

 

 ტექნოლოგიების  გამოყენებით ინოვაციების დანერგვა -2007, 

ზაფხული (ურეკი)- განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 

ფონდი ’’ირმის ნახტომი’’. 

 

 


