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აკადემიური ხარისხი:     ფილოლოგიის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 

 2021 წლიდან სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

 2020 წლის საგაზაფხულო სემესტრიდან: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართულ 

ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;  პედაგოგი. 

 2013 -2020:   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; პედაგოგი.   

 2012 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის თებერვლამდე; ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი; განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი. 

 2012-2014:  სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის 

ახალქალაქის სასწავლო ცენტრი; ქართული ენის მასწავლებელი. 

 2011 წლის მარტიდან 2012 წლის ნოემბრამდე; სსიპ ახალქალაქის უსდ-კოლეჯი; 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტების დეკანის 

მოვალეობის შემსრულებელი. 

 2011 წელი, ნოემბერი-დეკემბერი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსა და CCIIR-ის პროექტი „ბილინგვური სკოლების  პედაგოგთა გადამზადება“, 

ტრენერი. 

 2011 წელი, ივნისი-ივლისი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  

CCIIR-ის პროექტი „არაქართულენოვანი სკოლების ქართული ენის მასწავლებელთა 

გადამზადება“; ტრენერი. 

 

[ფოტო] 
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 2010-2012: ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; ქართულ ენაში მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამა; პედაგოგი. 

 2009-2010: „ახალგაზრდობა ჯავახეთის განვითარებისათვის“ ახალქალაქის ოფისი; 

ქართული ენის მასწავლებელი. 

 2009-2010; ახალქალაქის უსდ-კოლეჯი; სასწავლო-სამეცნიერო პროცესის მართვისა და 

სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი. 

 2008-2012: ახალქალაქის უსდ-კოლეჯი; პედაგოგი. 

 2008-2012: ახალქალაქის ენის სახლი; ქართული ენის მასწავლებელი. 

 2008-2010; ახალქალაქის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი; სხვადასხვა კურსის 

(აკადემიური წერა; პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები; სამსახურის მოძიების სტრატეგიები; 

ლიდერობა) ტრენერი. 

 2007-2008; ახალქალაქის უსდ-კოლეჯი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 

მოვალეობის შემსრულებელი. 

 2006-2007:  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ეუუკის ერთობლივი პროექტი, 

არაქართულენოვანი სკოლების ქართული ენის მაწავლებელთა კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი სემინარების ტრენერი. 

 2006-2007; თსუ  ჯავახეთის ფილიალი; ასისტენტ-პროფესორი. 

 2001-2006; თსუ ჯავახეთის ფილიალი; მოწვეული პედაგოგი.  

 2000-2003; საქართველოს ენის სახელმწიფო პალატა, ახალციხის სამმართველო; უფროსის 

მოადგილე. 

 1999-2006;  თსუ მესხეთის ფილიალი; მოწვეული პედაგოგი. 

 1997-2001; ასპინძის რაიონის სოფელ ტოლოშის საშუალო სკოლა; პედაგოგი. 

 

განათლება:  

 2014-2018:  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; განათლების, ჰუმანიტარულ 

და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო 

პროგრამა. ფილოლოგიის დოქტორი.  

 1997-2002: არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ონომასტიკის 

განყოფილება; მაძიებელი. 
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 1992-1997:  თსუ ახალციხის ფილიალი; ფილოლოგიის ფაკულტეტი; ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი. 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

 2020 წელი: ხერთვისის ანთროპონიმია („გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის“ 

მიხედვით);  XL რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები 

(ეძღვნება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 30-ე 

წლისთავს), თბილისი, 2020, გვ. 102-112. 

 2020 წელი: ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამქრალი გვარები; საერთაშორისო 

სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი „გულანი“ #23, ახალციხე, 2020, გვ. 72-80. 

 2019 წელი: ანა კალანდაძის „ფეხი დამადგით“ სწავლებისათვის; „არავი“, 23, 2019. გვ. 

149-154. 

 2019 წელი: „ტოლოშელ მელიქიძეთა შტოგვარები (ასპინძის მუნიციპალიტეტი)“; 

დიალექტოლოგიური კრებული, 39-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის 

მასალები, თბილისი, 2019, გვ. 55-57. 

 2019 წელი: პედაგოგთა გამოცდილების გასაზიარებლად, გაზეთი „მესხეთის 

უნივერსიტეტი“, #4, აპრილი, 2019, გვ.10. 

 2019 წელი: გვარის განაყოფთა სახელების წარმოება; „ქართველური ონომასტიკა“, X, 

2019. 

 2018 წელი:  თურქული ლექსიკა ასპინძის მუნიციპალიტეტის ანთროპონიმიაში, 38-ე 

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2018.  

 2018 წელი: ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ზედგინიძეთა შტოგვარები; 

„ქართველური ონომასტიკა“, IX, 2018, გვ. 101-106. 

 2018 წელი: მეტსახელიდან მომდინარე გვარსახელები, რომლებიც ასპინძის 

მუნიციპალიტეტში აღარ გვხვდება; სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და 

კულტურა“ , #19, 2018, გვ. 64-73. 
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 2017 წელი: აწყვიტის ანთროპონიმიიდან („გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის 

მიხედვით“); დიალექტოლოგიური კრებული, 37-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესიის მასალები, თბილისი, 2017 წელი, გვ.106-124. 

 2017 წელი: ადამიანთა სახელდებისათვის; სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა 

და კულტურა“, #17, ქუთაისი, 2017 წ., გვ.69-76. 

 2017 წელი: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მეტსახელები, სტრუქტურა და სემანტიკა; 

„გულანი“, #21, ახალციხე, 2017 წელი, გვ.116-141 

 2016 წელი: ასპინძის მუნიციპალიტეტის გვარსახელები ისტორიული წყაროების 

მიხედვით; „ქართველური მემკვიდრეობა“,  XX, ქუთაისი, 2016 წელი, გვ.159-172. 

 2011 წელი: ქართული ენის სწავლება არაქართულენოვანი პირველკურსელებისათვის 

ახალქალაქის უსდ-კოლეჯში; კონფერენციის მასალები, 3-6/06, 2011. გვ.132-133. 

ერზრუმი, თურქეთი. 

 2010 წელი: ბილინგვური განათლების მხარდაჭერა ჯავახეთში; სსიპ ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პედაგოგთა კონფერენციის მასალები. 

 2008 წელი: ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლება უმცროს ასაკის მსმენელებთან; 

კრებული „სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები“, თბილისი, „საიმედო“, გვ.149-

151. 

 2003 წელი: აწყვიტის ტოპონიმია; თსუ მესხეთის ფილიალის ახალგაზრდა მეცნიერ-

თანამშრომელთა შრომების კრებული, ახალციხე, 2003, გვ.140-144. 

 2000 წელი: ხიზაბავრის ანთროპონიმიიდან; თსუ ახალციხის ფილიალის შრომების 

კრებული, II, ახალციხე, 2000, გვ.17-22. 

 1999 წელი: პერსონაჟთა მეტსახელები მიხეილ ჯავახიშვილის თხზულებებში; XIX 

რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ახალციხე, 1999,  გვ.49-50 

 1999 წელი: პერსონიმი მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობებში; რესპუბლიკური 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, V, ახალციხე, 1999 წელი, გვ.27-29. 

 

        კონფერენციები: 

 2020 წელი, 9-10 ოქტომბერი: XL რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური 

ონლაინკონფერენცია; „ხერთვისის ანთროპონიმია („გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი 

დავთრის“ მიხედვით)“.  
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 2020 წელი, 25 მაისი,  სჯსუ; სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დაარსებიდან 30 წლისადმი მიძღვნილი ონლაინკონფერენცია; „ტიპური შეცდომები 

აკადემიურ წერაში“. 

 2019 წელი, 15 ნოემბერი, ზუგდიდი; შ.მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 39-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური კონფერენცია; 

„ტოლოშელ მელიქიძეთა შტოგვარები (ასპინძის მუნიციპალიტეტი)“. 

 2019 წელი, 12 ივნისი, გორი; გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; 

„ეპითეტიანი სახელები და კვაზიონიმები“. 

 2019 წელი,  16 მაისი, ახალციხე, სჯსუ; პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა 

სამეცნიერო კონფერენცია; „ანთროპოტოპონიმები“. 

 2019 წელი, 9 მაისი, თბილისი, სსუ; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურის კვლევის ცენტრი; ევროკავშირის 

მიერ დაფინანსებული საქართველო-ისრაელის ერთობლივი საერთაშორისო 

პროექტებისათვის მიძღვნილი კონფერენცია - განათლების თანამედროვე 

პარადიგმები; „ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება“ ქართულ ენაში მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის“. 

 2019 წლის 30 მარტი, თბილისი; KEY CONSULTING-ის მიერ ორგანიზებული 

კონფერენცია „თანამედროვე გამოწვევები სწავლების პროცესში“, ინტერაქტიული 

სწავლების მეთოდები, ბულინგი და მასთან ბრძოლის მეთოდები, მოზარდის 

ფსიქოლოგია; „მხატვრული ტექსტის გააზრებისათვის არაქართველი სტუდენტების 

სწავლების პროცესში“. 

 2018  წელი, 20 ივნისი, ახალციხე; სჯსუ დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია; 

„ქრისტიან და მაჰმადიან ქართველთა საერთო გვარები ასპინძის მუნიციპალიტეტის 

მიხედვით“. 

 2018 წლის  14 ივნისი, გორი; გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, იაკობ 

გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; 

„წარჩინებულ მაჰმადიან  ქართველთა გვარები ასპინძის მუნიციპალიტეტის 

მიხედვით“. 
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 2018 წლის 25 აპრილი, ახალციხე; სჯსუ პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია; „მეტსახელიდან მომდინარე მაჰმადიანთა გვარები ასპინძის 

მუნიციპალიტეტში“. 

 2017 წელი,  3-4 ნოემბერი, ახალციხე; სჯსუ, 37-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო 

სესია; „აწყვიტის  ანთროპონიმიიდან („გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთრის 

მიხედვით“)“. 

 2017  წელი, 1 ივნისი, სჯსუ; სჯსუ განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 

მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180-ე წლისთავისადმი; „გვარის 

განაყოფთა სახელების წარმოებისათვის“. 

 2016 წელი, 21-22 ოქტომბერი, ქუთაისი; 36-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია; 

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის გვარსახელები ისტორიული წყაროების მიხედვით“. 

 2016 წელი,  31 მაისი, სჯსუ; სჯსუ მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო 

კონფერენცია; „სახელდების ზოგიერთი საკითხი“. 

 2015 წელი,  11 ნოემბერი, სჯსუ; სჯსუ განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 

მიძღვნილი აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175-ე და გარდაცვალებიდან მე-100 

წლისთავისადმი; „ასპინძის მუნიციპალიტეტის მეტსახელთა სტრუქტურა და 

სემანტიკა“. 

 2015 წელი,  26 მარტი; სჯსუ პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია; 

„კითხვის სტრატეგიები“. 

 2014 წელი, 2 ოქტომბერი, სჯსუ; სჯსუ განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა 

სამეცნიერო კონფერენცია; „ქართული წინადადების სტრუქტურული სქემა“. 

 2014 წლის 26-27დეკემბერი; სჯსუ პროფესორთა და მასწავლებელთა რესპუბლიკური 

კონფერენცია; „ტექსტზე მუშაობის თავისებურებანი“. 

 2010 წლის 24 დეკემბერი, ახალციხე; ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია; „ბილინგვური განათლების მხარდაჭერა ჯავახეთში“. 
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 2008 წლის 10-11 დეკემბერი, თბილისი; სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები 

საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში, I სამეცნიერო კონფერენცია; „ქართულის, 

როგორც მეორე ენის, სწავლება უმცროსი ასაკის მსმენელებთან“. 

 2000 წელი, ახალციხე; თსუ ახალციხის ფილიალის ფილოლოგიის ფაკულტეტის III 

სამეცნიერო სესია; „აწყვიტის ტოპონიმიიდან“. 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 2020 წლის 24-25 დეკემბერი; ონლაინტრენინგი: მრავალფეროვნების მართვის 

საკითხები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორებისათვის; 

„ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის 

პროგრამის" (PITA) ფარგლებში,  ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია, აშშ-

ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით. 

 2020 წლის 25/09-20/10:  USAID საბაზისო განათლების პროგრამა; ონლაინტრენინგები 

ტრენერებისათვის. 

 2020 წელი, 29, 30, 31/09 – 12, 13/10, თბილისი:  ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის 

(კომუნიკაცია ქართულ ენაზე) ტრენინგი. 

 2020 წლის 4-5 მარტი, თბილისი; CCIIR, ვორკშოპი პროექტის „ტოლერანტობის, 

სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა [PITA]“ 

ფარგლებში თემაზე: შეფასება და ეფექტური უკუკავშირი უმაღლეს განათლებაში. 

 2019 წ. 23-24 აპრილი, თბილისი; იუნისეფის, ესტონეთისა და საქართველოს 

თანამშრომლობით სამუშაო შეხვედრა: სკოლამდელი განათლების მომავალი 

მასწავლებლების საუნივერსიტეტო პროგრამებისა და კურიკულუმის ჩარჩოს 

მომზადების ხელშეწყობა. 

 2019 წ. 19.04 - 21.04, ბორჯომი;  სემინარი: აკადემიური სწავლების პროცესში ყალბი 

ინფორმაციის ვერიფიკაციის და მედიაწიგნიერების ინტეგრირება.  

 2019 წლის 10 აპრილი, ახალციხე; სჯსუ,  ტრენინგი:  სწავლების თანამედროვე 

მეთოდები, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება.  

 2019 წ.  19-20 მარტი,   თბილისი;  სსუ, იუნისეფის, ესტონეთისა და საქართველოს 

მთავრობების ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა: დაწყებითი 

განათლების მასწავლებელთა მომზადების ახალი სამაგისტრო პროგრამის ეფექტიანი 

დანერგვის ხელშეწყობა. 
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 2018 წ. 29.11-01.12. თბილისი;  გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს თანამშრომლობის 

ფარგლებში ტრენინგი: დაწყებით განათლებაში სწავლა-სწავლების პედაგოგიკა და 

მეთოდოლოგია - საგნობრივი სპეციფიკაციები. 

 2018 წლის 9 დეკემბერი, თბილისი; JRC-ის  ორგანიზებით ჩატარებული ტრენერთა 

ტრენინგი  „კონსტრუქციული აგროჟურნალისტიკა“ 

 2018 წლის 27ივნისი, თბილისი. JRC-ის  ორგანიზებით პრაქტიკული სემინარი-

სოფლის მეურნეობის გაშუქება. 

 2018 წლის 23-24 მარტი. ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის 

მხარდაჭერის პროგრამა; მრავალფეროვნების ასახვა სასწავლო პროცესში. 

 2017-2018 22-24/12; 03; 4-6 /05. ბაკურიანი; უნივერსიტეტთაშორისი სამუშაო შეხვედრა 

პროექტის ფარგლებში „საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და 

ტოლერანტობისათვის მომზადება“ სასწავლო კურსის - „ტოლერანტობა და 

მრავალფეროვნება“ სილაბუსის შემუშავება.  

 2016 წელი, 2-5 აპრილი, კიევი, უკრაინა; DIMTEGU- „მულტილინგვურ 

მასწავლებელთა მომზადების პროგრამების შექმნა და დანერგვა საქართველოსა და 

უკრაინის უნივერსიტეტებში“. 

 2013 წლის 3-5 ივნისი, ახალციხე; DIMTEGU- „მულტილინგვურ მასწავლებელთა 

მომზადების პროგრამების შექმნა და დანერგვა საქართველოსა და უკრაინის 

უნივერსიტეტებში“. 

 2013 წლის  19-23 მარტი,  თბილისი; თსუ, DIMTEGU- „მულტილინგვურ 

მასწავლებელთა მომზადების პროგრამების შექმნა და დანერგვა საქართველოსა და 

უკრაინის უნივერსიტეტებში“, II მოდული - სილაბუსის შემუშავება და განვითარება. 

 2012 წლის 8-12 ნოემბერი, ბაკურიანი; ტრენინგები „მულტილინგვური განათლების 

რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში: ბილინგვური 

სწავლებს მეთოდები დაწყებით საფეხურზე  (21 სთ); წიგნიერებისა და კითხვის 

მეთოდები და სტრატეგიები დაწყებით საფეხურზე (14 სთ). 

 2012 წლის 17-23 სექტემბერი, ანაკლია; „შემოდგომის აკადემია ანდრაგოგიკაში 

სამხრეთ კავკასიისა და თურქეთის ცენტრების ასოციაციებისათვის“. 
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 2012 წელი, 31/08-2/09, ბაკურიანი; ბილინგვური განათლების საბაკალავრო პროგრამის 

შემუშავება პროექტის „მულტილინგვური განათლების მხარდაჭერა საქართველოში“ 

ფარგლებში. 

 2011 წლის 23-26 დეკემბერი, ახალციხე; ტრენინგი „კრიტიკული და შემოქმედებითი 

აზროვნების მეთოდები სასწავლო პროცესში“ პროექტის- „ბოლონიის პროცესების 

კვალდაკვალ“ ფარგლებში. 

 2011 წლის  1-2 დეკემბერი, ქუთაისი; ზურაბ ჟვანიას სახელობის ქუთაისის 

სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი 

„ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების სტრატეგიები და მეთოდები“. 

 2011 წელი,  23-27/09,  30-04/10,  ბაკურიანი; საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროსა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი 

ურთიერთობების ცენტრის განხორციელებული ბილინგვური განათლების 

ტრენინგები. 

 2010 წლის ივლისი, ახალციხე; კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო 

კვლევითი ცენტრის ტრენინგი „მრავალფეროვნება და გენდერი“. 

 2010 წელი, ბათუმი; ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 

შემუშავება არაქართველი პირველკურსელებისათვის. 

 2010 წელი, ბაკურიანი; ბილინგვური სწავლების ოთხი ტრენინგი, ორგანიზებული 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და 

ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის მიერ. 

 2009-2010 : თბილისი; საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი საზოგადოება „ქორბუდას“ 

და საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის 

ერთობლივი პროექტი „ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა 

მწვრთნელების ტრენინგი პრაქტიკით“ (4 კრედიტი).  

 2009 წელი, 27/07-01/08, თბილისი; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ცენტრის ტრენინგი „პროფესიონალი მასწავლებელი საქართველოს მომავლისათვის“ 

პროექტის ფარგლებში.  

 2008 წლის ნოემბერ-დეკემბერი, ახალციხე; სოს-ის 20 საათიანი ტრენინგი 

ტრენერებისათვის („კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის“). 
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 2008 წლის ნოემბერი, ახალციხე; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

ორგანიზებული სემინარი ანდრაგოგიის საკითხებში. 

 2008 წლის ოქტომბერი, ახალციხე; ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მხარდაჭერით 

განხორციელებული ტრენინგი „ლიდერი და ლიდერობა“. 

 2008 წლის სექტემბერი, თბილისი; სტუ, მასწავლებელთა ტრენინგ-პროგრამა 

„თანამედროვე სწავლების მეთოდები“. 

 2008 წელი,  19/06. წყნეთი; პედაგოგთა და მეცნიერთა სასწავლო ცენტრი, სემინარი 

„სტუდენტების მიერ მასწავლებელთა შეფასების პროცესის ეფექტური მართვა“. 

 2007 წლის 17-22 დეკემბერი, თბილისი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს და სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაციის საქართველოს ფილიალის 

ტრენინგი „სასწავლო პროგრამების შემუშავება Dakum-ის მეთოდით“. 

 2007 წლის ნოემბერი; Cimera, მულტილინგვური განათლება საქართველოში, 

ტრენერთა ტრენინგი. 

             2007 წლის ივლისი, ახალქალაქი; ტურიზმის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის სასწავლო 

კურსი (პროგრამა- დასაქმება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებით) 

 2005-2006 :  ახალქალაქი; პროექტის „ქართული ენის სწავლება არაქართველი 

აბიტურიენტებისათვის“, ორი სემინარი. 

 2005-2006 :ბაკურიანი; არაქართული სკოლების ქართული ენის მასწავლებელთა 

გადამზადების სამი სემინარი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და 

ეუთოს ეუუკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. 

 2001-2003 : ბაკურიანი; არაქართველი პირველ- და მეორეკურსელთათვის ქართული 

ენის სწავლება, ოთხი სემინარი. 

 

საერთაშორისო პროექტები: 

  2020 :   „USAID საბაზისო განათლების პროგრამა“; განმახორციელებელი - სამმხრივი 

მიმართულების კვლევითი ინსტიტუტი (RTI) ადგილობრივ ორგანიზაციებთან 

ერთად (მათ შორის სჯსუ); ტრენერი. 

 2013-2016: ტემპუსის პროექტის - „ბილინგვური მასწავლებლის მომზადების 

ხელშეწყობა საქართველოსა და უკრაინის უნივერსიტეტებში“, მკვლევარი.  
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სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები: 

 

 2021 წელი: მონოგრაფია „ასპინძის მუნიციპალიტეტის ანთროპონიმები“, ახალციხე, 

2021.  

 2007 წელი: პირველი კლასის სახელმძღვანელო არაქართულენოვანი სკოლებისათვის 

(„მაუგლის ახალი თავგადასავალი“), მასწავლებლის წიგნი. ავტორები: მაკა 

კაჭკაჭიშვილი, თამარ ლობჟანიძე, ნათელა მელიქიძე; გამომცემლობა „გაენათი“, 

თბილისი, 2007. 

 2007 წელი:  პირველი კლასის სახელმძღვანელო არაქართულენოვანი სკოლებისათვის 

(„მაუგლის ახალი თავგადასავალი“), მოსწავლის წიგნი. ავტორები: მაკა კაჭკაჭიშვილი, 

თამარ ლობჟანიძე, ნათელა მელიქიძე; გამომცემლობა „გაენათი“, თბილისი, 2007. 

 

  დამატებითი ინფორმაცია:  

 2021 წელი:  ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს 

წევრი; სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის, 

თამარ მახარაშვილის ბრძანება, MES6210000218232, 2021 წლის 13 მარტი. წარმდგენი 

დაწესებულება: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი. 

  

 2020 წელი:  პროზა („ხემ კამფეტები მაისხა“, „ქვევრები, უტყვი მოწმენი“, „გურიაში“, 

„სვანეთის გზაზე“, „ისევ სიყვარულისა ვთქვათ“); ლიტერატურული, სამეცნიერო-

პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი „არავი“, #25, 2020, გვ. 135-147. 

 2020 წელი: პროზა („ზღაპარი სიყვარულისა“, „ერთ ზამთარს“, „ნატო“, „ფატი ბებო“, 

„უხუცესი“) ; ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი 

ჟურნალი „არავი“, #24, 2020, გვ. 76-88.  

 2020 წელი:  რეცენზენტი  პროფ.რუსუდან საღინაძის სამეცნიერო წერილისა, 

რომელიც დაიბეჭდა „International Scientific-Pedagogical Organization of Philologists 

Scientific Journal“  WEST – EAST   Vol 3 №2 (October, 2020) Publishing House 

              „UNIVERSAL“,Tbilisi.  Reviewers of this issue: Natela Melikidze – Doctor of Philological  
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              Sciences, Samtskhe-    Javakheti State University (Georgia).  

 2020 წელი:  რეცენზენტი პროფ. მერაბ ბერიძის წიგნისა „ვალის ტოპონიმია“, 

ახალციხე, 2020. 

 

 2018 წელი: ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულების ქართული ფილოლოგიის 

უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი; 2018 წლის 24 დეკემბრის 

ბრძანება # 1131/ი. წარმდგენი დაწესებულება: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტი. 

 2015 წელი: მადლობა სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის განხორციელების 

საქმეში შეტანილი წვლილის, გამოვლენილი პროფესიონალიზმისა და 

პასუხისმგებლობისათვის;  ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების 

სკოლა;  28/12.2015.  

 2012 წელი: მასწავლებლის სერტიფიკატი; მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2012 წლის 3 სექტემბრის #14-19 

ბრძანების საფუძველზე. სერტიფიკატის  # 0004854.   

 

 უცხო ენა: 

 რუსული (კარგად) 

 გერმანული (საშუალოდ) 
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