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კახაბერ ფარცვანია  

 

პ/ნ 19001006757 

მობილური: 577271718  

ელ-ფოსტა kakha.partsvania@cea.ge   

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული  

დაბადების თარიღი: 02.01.1969  

 

 

განათლება:  

 ილია ჭავჭავაძის სახლობის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი, საქართველო, 

09.1990 - 06.1995 ფილოლოგი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურა, მაგისტრთან 

გათანაბრებული. 

სამუშაო გამოცდილება  

 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

"ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორთა ეროვნული 

სკოლა" კონსულტანტი, 02/2021 - დღემდე. 
 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, სააპელაციო საბჭოს 

წევრი, 03/2021 - დღემდე. 

 მასწავლებელი, სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 10.2020 – 5.2021, მიწვეული მასწავლებელი. 

 ევროპული განათლების აკადემია "ბიდისი", 07.2020 - 10.2020, მიწვეული 

მასწავლებელი. 

 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრი, სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 11.2018 – 15.02.2021  

 შპს ზუგდიდის პრინც მიურატის სახელობის ქართუკლ-ფრანგული კოლეჯი, 09.2017 - 

- დღემდე , წამყვანი მასწავლებელი 

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

ტერიტორიული ორგანო - ქალაქ ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, 

03.2016 - 12.2020. 

 ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 
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კომისიის თავმჯდომარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 04.2015 - 

03.2016  

 საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, ქალაქ 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 07.2014 - 03.2016  

 ტრენერ-კონსულტანტი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი, 01.2013 - - დღემდე.  

 პროექტის "მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარება" 

ტრენერი. მოდულის "სკოლებში ბულინგის პრევენცია და ტოლერანტული 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა",  "მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო 

მიდგომები" (მოდული 1,2,3) ტრენერი.   

 დირექტორი, შპს ზუგდიდის პრინც მიურატის სახელობის ქართულ-ფრანგული 

კოლეჯი, 09.2009 - 06.2015. 

 დირექტორი, დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი, 

12.2005 - 02.2007.  

 გამგეობის თავმჯდომარე, ფონდი “მიურატები საქართველოში”, 12.2002 - 12.2006. 

 ფრანგული ენის მასწავლებელი წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაცია, 09.1998 

- 09.1999. 

 აღმასრულებელი მდივანი, საერთაშორისო საქველმოქმედო ასოციაცია “ბავშვთა 

დახმარება და განვითარება” A.D.E., 03.1997 - 12.2002. 

 თარჯიმანი, საერთაშორისო ორგანიზაცია "აქცია შიმშილის წინააღმდეგ", 02.1996 - 

12.1996. 

 ფრანგული ენის კათედრის გამგე, ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, 

09.1994 - 06.1999.  

ენები: 

 ქართული (მეტყველება: C2, წერა: C2)  

 ინგლისური (მეტყველება: A1, წერა: A1)  

 ფრანგული (მეტყველება: C2, წერა: C1)  

 რუსული (მეტყველება: B2, წერა: B1)  

კომპიუტერული პროგრამები:  

 Microsoft Office Word (ძალიან კარგი),  

 Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი),  

 Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი),  

 Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი) 

ტრენინგები, სხვა მიღწევები:  

 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - პროფესიული 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი, სერტიფიკატი  

 საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი, ორგანიზაცია "კავილამი" , 07.2020-07.2020 

ონლაინ სწავლება, სერტიფიკატი  



 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 08.2016-08.2016 

ტრენერთა ტრენინგი სერტიფიკატი  

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 12.2012-12.2012 

ტრენერთა ტრენინგი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და 

ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი, 10.2011-10.2011  

 მსოფლიო კულტურა - სერტიფიკატი  

 საფრანგეთის საელჩო საქართველოში, 06.2009-06.2009 ფრანგული ენა სკოლაში 

სერტიფიკატი  

 ქ. იზმირის (თურქეთი) საზაფხულო უნივერსიტეტი, 06.2009-06.2009 ფრანგული ენის 

მასწავლებელთა ტრენინგი სწავლების მეთოდიკაში, სერტიფიკატი  

 საფრანგეთის საელჩო საქართველოში, 09.2007-09.2007 ფრანგული ენის ახალი 

სახელმძღვანელოს დანერგვა, სერტიფიკატი  

 საფრანგეთის საელჩო საქართველოში, 08.2004-08.2004 ფრანგული ენა, სერტიფიკატი  

 საფრანგეთის საელჩო საქართველოში, 04.1999-04.1999 სწავლების მეთოდიკაში 

სერტიფიკატი  

 ანტიბის (საფრანგეთი) მასწავლებელთა გადამზადების საერთაშორისო ცენტრი, 

07.1998- 08.1998 ფრანგული ენის სწავლების მეთოდიკა, სერტიფიკატი  

 საფრანგეთის საელჩო საქართველოში, 12.1997-12.1997 სწავლების მეთოდიკა. 

ნაშრომები, პუბლიკაციები:  

 იონა მეუნარგია - თხზულებანი; გამომცემლობა არტანუჯი;, 10.2010 სარედაქციო 

საბჭოს წევრი 

 ჟურნალი ივერიელნი, 04.2008 ჟაკ-ლუი დავიდი - კურთხევა - მითი და რეალობა 

 ჟურნალი პრემიერი, 11.2007 ლუვრის მარგალიტი 

 ჟურნალი პრემიერი, 11.2007  ქართულად აჟღერებული "ჰამლეტი" 

დამატებითი ინფორმაცია:  

 საფრანგეთის რესპუბლიკა, საფრანგეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 

„აკადემიური პალმის“ რაინდის ორდენის კავალერი, „ფრანგული კულტურის 

განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის“.  

 საქართველოს განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 

წლის 29 ივნისის ბრძანებით, როგორც განსაკუთრებული პედაგოგიური 

გამოცდილების და მიღწევების მქონე ღვაწლმოსილ და ზოგად განათლებაში 

განსაკუთრებული დამსახურების მქონე მასწავლებელს მომენიჭა წამყვანი 

მასწავლებლის სტატუსი. 


