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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 2010 ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (10.02.04
გერმანიკული ენები) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ქუთაისი.
გარდამავალი პერიოდის დოქტორანტი. აწსუ,
 2008-2010
ქუთაისი, საქართველო.
მაგისტრატურის სრული კურსი (წარჩინებით),
 2002-2003
ლანკასტერის უნივერისტეტის ლინგვისტიკისა და თანამედროვე
ინგლისური ენის ფაკულტეტი, ლანკასტერი, დიდი ბრიტანეთი.
 1998-2005 მაძიებელი, ინგლისური ენის კათედრა, ქუთაისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 1989-1994 თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა
 1979-1988 საშუალო სკოლა #2, ქუთაისი

 2014- დღემდე ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
 2013-დღემდე ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის
დეპარტამენტი
 2011-2014 აწსუ ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ინგლისური ენის მიმართულების ხელმძღვანელი
 2010-2013 ხელშეკრულებით მოწვეული სპეციალისტი, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის
დეპარტამენტი
 2006-2010 ასისტენტ–პროფესორი ინგლისური ენის მიმართულებით,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის
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ნინო ნიჟარაძე

დეპარტამენტი
 2003-2006 უფროსი მასწავლებელი, ქუთაისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ინგლისური ენის კათედრა, საუბრის მოდულის
ხელმძღვანელი (ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა)
 1996-2003 მასწავლებელი, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ინგლისური ენის კათედრა
 1995 -1996 საათობრივი ანაზღაურებით მოწვეული მასწავლებელი,
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის კათედრა

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები Microsoft Windows (Word, Excel, Powerpoint), ინტერნეტ აპლიკაციები (mozilla
firefox, internet explorer და სხვ.)
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სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

I. წიგნები

Curriculum Vitae
1.

მეგრელიშვილი მ., გვილავა რ., ალავიძე მ., ნიჟარაძე ნ.,
ზვიადაძე ნ. ინგლისური და ქართული ენების
შეპირისპირებითი
ლინგვისტიკა
(ზმნის
კატეგორიათა მასალაზე) ქუთაისი: აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აწსუ)
გამ-ბა, 2012. -325გვ.

2.

ნიჟარაძე ნ. სინტაქსური
სინონიმია,
როგორც
საკომუნიკაციო
სტრატეგიის
გამოვლინება
ტექსტში. ქუთაისი: აწსუ გამ-ბა, 2011

3.

Nijaradze, N.

4.

ნიჟარაძე ნ., მაკლეინი ქ., ბოლი ტ., გოგიჩაძე ნ., ლოდია თ.
სასწავლო
და
პროფესიული
გარემო,
გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, თბილისი,
2008

5.

Tsitsishvili R., Nijaradze, N., Darchia, M., Tevzaia, M., Tkavashvili,
E.
Becoming an English Teacher: Theory and
Practice of Teaching English in Georgia
გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2008

ნინო ნიჟარაძე

Interactive Thinking and Teacher Expertise:
Analysing Experienced vs. Novice Teachers
Stimulated Recalls. VDM Verlag Dr. Muller
Aktiengesellsechaft and Co. KG and Licensers,
Saarbrucken, 2009(105გვ.)

II. სტატიები - 12 (2006 წლიდან)
1.

2.

3.

4.

5.

ნიჟარაძე ნ. ინტროსპექციული მეთოდების გამოყენება
ლინგვისტურ კვლევებში, II საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება“ შრომები, ქუთაისი, ქუთაისი 2015,
გვ. 348-352.
ნიჟარაძე ნ. დოღონაძე ქ. “Why don’t we teach communication
strategies?“
IV საერთაშორისო კვლევითი
კონფერენცია “Education, English Language Teaching, English and Literatures in English“ შრომები,
ISSN 2298-0180, თბილისი, 2014
მეგრელიშვილი მ., ნიჟარაძე ნ. სინტაქსურ კონსტრუქციათა
მნიშვნელობის
ლინგვოპრაგმატიკული
ასპექტები,
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია -,,ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული
აზროვნება“,
ქუთაისი,
აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2013, გვ. 27-31
ნიჟარაძე ნ. მეთოდური ინოვაციის დანერგვის პრობლემები,
IV საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენციის „სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები“ შრომები, ქუთაისი,
აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
2013, გვ. 259-262
Nijaradze N. Communicative Strategies at the Syntactic Level.
საერთაშორისო კონფერენციის ‘Teoretyczne i
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სამეცნიერო
კონფერენციები

2015

2015

2015

2014

2014

II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია
,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული
აზროვნება“,
ქუთაისი,
აკ.
წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
მოხსენება „ინტროსპექციული
მეთოდების
გამოყენება
ლინგვისტურ კვლევებში“
ინგლისური
ენის
მასწავლებელთა
ასოციაციის
(ETAG) X რესპუბლიკური
კონფერენცია “Modern Trends in
ELT”
,
შავი
ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი,
თბილისი,
მოხსენება „Teaching English
with
‘Georgian’
textbooks”
(თანამომხსენებელი
ნ.
ზვიადაძე)
პირველი
საერთაშორისო
კონფერენცია
„უმაღლესი
განათლება
ახალი
ტექნოლოგიები
და
ინოვაციები“,
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ქუთაისი,
მოხსენება
„Teaching
Oral
Communication
Strategies:
Effects
and
Possibilities“
(თანამომხსენებელი
ქ.
დოღონაძე)
IV საერთაშორისო კვლევითი
კონფერენცია
“Education,
English Language Teaching,
English and Literatures in
English,
შავი
ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი,
თბილისი,
მოხსენება „Why We Do Not
Teach
Communication
Strategies“
(თანამომხსენებელი
ქ.
დოღონაძე)
II
საერთაშორისო
კონფერენციია
„ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ
საზოგადოებაში“
ბათუმის
შოთა
რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, ბათუმი

ნინო ნიჟარაძე
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ტრენინგები
/ სემინარები

2016

საქართველოს
ინგლისური ენის
მასწავლებელთა
ასოციაციის
(ETAG)
ტრენინგი
„გაკვეთილის
დაგეგმვა
და
უკუგება“,
ქუთაისი

2012

საქართველოს
ინგლისური ენის
მასწავლებელთა
ასოციაციის
(ETAG)
ტრენინგი
ინგლისური ენის
ტესტირების
საფუძვლებში.
თბილისი.
(ტრენერი)

2011

ტრენინგი
„ინგლისური
ენის სწავლება,
თხრობა, პოეზია
და ფლოკლორი“,
ბრიტანეთის
საბჭო და Tti
School of English
Ltd
ქუთაისი
(მონაწილე)

2009

ინგლისური ენის
გაუმჯობესება
ბრიტანეთის
საბჭოსა
და
ინგლისური ენის
მასწავლებელთა
ასოციაციის
ტრენინგი
(ტრენერი)

2009

TKT
ინგლისური ენის
სწავლების
მეთოდიკა,
ბრიტანეთის
საბჭოსა
და
ინგლისური ენის
მასწავლებელთა
ასოციაციის
ტრენინგი
(ტრენერი)

ნინო ნიჟარაძე
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Curriculum Vitae
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

ნინო ნიჟარაძე

1995 –დღემდე ქუთაისი–ნიუპორტის საერთაშორისო
ასოციაციის წევრი
1996 –დღემდე საქართველო ინგლისური ენის მასწავლებელთა
ასოციაციის ( ETAG) წევრი
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