
ნინელი  ნეფარიძე  

 
ელ. ფოსტა:ninelineparidze@gmail.com 
 
 

 

ჩემს  შესახებ  

  კერძო სკოლაში მუშაობის6წლიანი გამოცდილება ;  

  ეთნიკურ უმცირესობებთან მუშაობის 1 წლიანი  გამოცდილება ;  

  საჯარო სკოლაში მუშაობის3 წლიანი გამოცდიელბა ;  

  მაგისტრის ხარისხი განათლების ადმინისტრირებაში;  

  ბაკალავრის ხარისხი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში;  

  სერტიფიცირებული პედაგოგი (  I-IVკომბინირებული და  I-VI ქართული) ; 

 
 

განათლება   

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო (www.iliauni.edu.ge) 

 განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა  

 2009-2011 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო (www.iliauni.edu.ge) 

 ბაკალავრის ხარისხი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 

 2005-2009 

 

პროფესიული  გამოცდილება 

 შპს „თანამედროვე განათლების აკადემია“ - მასწავლებელი 2015- დღემდე 

 სსიპ ქ. თბილისის #82 საჯარო სკოლა-  მასწავლებელი 2014- 2015 

 შპს „ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“ - დამხმარე მასწავლებელი 2013-2014 

 მასწავლებლის სახლის პროექტი „სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარება“ - კვლევის ინტერვიუერი 2013 ივნისი - აგვისტო 

 არასამთავრობო ორგანიზაცია „კივიტას გეორგიკა“ - დამკვირვებელ ინტერვიუერი 2012 

იანვარი-მარტი 

 

mailto:ninelineparidze@gmail.com
http://www.iliauni.edu.ge/
http://www.iliauni.edu.ge/


კვლევები  და ნაშრომები  

„როგორ გავაუმჯობესოთ კომუნიკაცია დაწყებითი საფეხურის ზოგიერთ კლასში“ 

პრაქტიკული კვლევა,2014 წელი 

 პრაქტიკული კვლევა ჩატარდა თბილისის № 82 სკოლაში.  კვლევა 

განხორციელდა დაწყებით საფეხურზე. საკვლევი პრობლემა- ძალადობა და 

აგრესია მოსწავლეებში. პრობლემის ანალიზის შედეგად დაიგეგმა 

ინტერვენციები,  შეფასდა მათი ეფექტურობა და შემუშავდა 

რეკომენდაციები. 

  

“როგორ ვუზრუნველყოთ მარტივი და ობიექტური შეფასების რუბრიკების შემუშავება“ 

სამაგისტრო თეზისი, 2011 წელი 

 პრაქტიკული კვლევა ჩატარდა თბილისის № 122 სკოლაში. კვლევა 

განხორციელდა საშუალო საფეხურზე (მე-10 კლასებში). შესაბამისის 

კვლევის შედეგად მოხდა რეკომენდაციების შემუშავება, ახალ შეფასების 

რუბრიკებთან დაკავშირებით. 

სოციალური მემკვიდრეობის როლი   მშობლის მიერ სკოლის არჩევისას 

2010 წელი 

  კვლევა ჩატარდა თბილისის 136-ე სკოლასა და კერძო სკოლა „ახალ 

ქართულ გიმნაზიაში“. დაკვირვება განხორციელდა დაწყებით საფეხურზე. 

კვლევის შედეგად დაიდო რეკომენდაციები როგორც საჯარო ისე კერძო 

სკოლებისთვის 

 

  

 

პუბლიკაციები  

დასახელება: სტუდენტების მონაწილეობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მართვაში. 

ავტორები:  ნათია ანდღულაძე, ნინო კოვზირიძე, თამთა კობახიძე, ლილია ბაიაძე, სესილია 

სიჭინავა, ნინელი ნეფარიძე და სხვები  

ელ.მისამართი: http://www.tempus.ge/files/Students-ge.pdf 

http://www.tempus.ge/files/Students-ge.pdf


 

ტრენინგები  

 PBL - პროექტებზე დაფუძნებული სწავლების  შესწავლის და დანერგვის ტრენინგი 

 მასწავლებლისსახლი- ონლაინინსტრუმენტებისგამოყენებადაწყებითისაფეხურისმათემატიკის (I-V, 

V- VI კლასები) გაკვეთილზე 

 მასწავლებლისსახლი-

სკოლებშიბულინგისპრევენციადატოლერანტულიკულტურისგანვითარებისხელშეწყობა. 

 საქარველოსგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტრო- 

სწავლებისადაგანვითარებისთანამედროვემეთოდები; 

 საქართველოსგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტრო - 

კულტურულიმრავალფეროვნებადათანაცხოვრება; 

 საქარველოსგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტრო - კლასისმართვადაგაკვეთილისდაგეგმვა; 

 საქარველოსგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტრო -  ბილინგვურისწავლება; 

 მასწავლებლისსახლი-  სწავლებადაშეფასება, სასწავლოგარემოსმართვა; 

 მასწავლებლის სახლი - ეფექტური კომუნიკაცია. 

 

 

 

დამატებით  უნარ-ჩვევები 

საქართველოს განათლების სისტემის შესახებ კანონების, კანონქვემდებარე და ნორმატიული აქტების 

ცოდნა. სასკოლო კურიკულუმზე, სილაბუსზე, სასკოლო შეფასების სისტემაზე მუშაობის, სკოლის 

სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის შემუშავების, სასკოლო ბიუჯეტის დაგეგმვის,ჯგუფური 

მუშაობის გამოცდილება. კვლევის უნარ–ჩვევები. კომუნიკაბელურობა. 

რეკომენდატორები   

მარიკა კირვალიძე- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  მოწვეული ლექტორი ბიზნესის, 

ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე.  

577 972 098 marika.kirvalidze.1@iliauni.edu.ge 

გიორგი გახელაძე -  ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტი, ასისტენტპროფესორი 

577278826giorgi.gakheladze@iliauni.edu.ge 
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უცხო ენები 

                                 ლაპარაკი                 წერა            კითხვა 

ინგლისური საშუალოდ საშუალოდ საშუალოდ 

გერმანული sაშუალოდ კარგადკარგად 

რუსული                                საშუალოდ                   კარგად                            კარგად 

კომპიუტერული  პროგრამები 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 
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