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განათლება

2004-2006 ასპირანტურა, მაძიებელი, ინგლისური ენის
დეპარტამენტი, აწსუ
1961-1966 უცხოურ ენათა ფაკულტეტი, ინგლისური
ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა, ხარკოვის
სახელმიფო უნივერსიტეტი (დაამთავრა
წარჩინებით,) ხარკოვი, უკრაინა

სამუშაო გამოცდილება

2011– დღემდე
2006-2011
1994-2006
1966-1968

1965-1968

მასწავლებელი უცხო ენების ცენტრი, აწსუ, ქუთაისი
ასისტ. პროფ. ინგლისური ენის დეპარტამენტი,
აწსუ, ქუთაისი
უფროსი მასწავლებელი ინგლისური ენის
დეპარტამენტი, აწსუ, ქუთაისი
ინგლისური ენის მასწავლებელი, ინგლისური ენის
კათედრა, ხარკოვის სახელმწიფო ინსტიტუტი,
ხარკოვი, უკრაიან
ინგლისური ენის მასწავლებელი, სამწლიანი
სახელმწიფო უცხოური ენების კურსები, ხარკოვი,
უკრაიან
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS

Powerpoint, MS Outlook), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა
MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სამეცნიერო
კონფერენციები

1. მ.მეგრელიშვილი, ე.კობეშავიძე. ინტერფერენციის ფორმები
ინგლისური
ენის
სწავლებისას,
V
საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ”სწავლებისა და
აღზრდის
აქტუალური პრობლემები”, შრომები, ქუთაისი, 2014, გვ.306-310
2. მ.მეგრელიშვილი, ე.კობეშავიძე, რ.გვილავა. ექსკლუზიური
და ინკლუზიური მნიშვნელობები - პერფეცტულ ფორმათა
ტემპორალურ-ასპექტური ვარიანტები, I საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია ”ენა და კულტურა”. შრომები, ქუთაისი,
2010, გვ.259-265
3. ე.კობეშავიძე, ინტერკულტურული კომუნიკაციის თავისებურებანი,
აწსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი, ტ.10, ქუთაისი, 2008–2009
4. ე. კობეშავიძე, პრესის ენის ზოგიერთი სიტყვისა და გამონათქვამის
ისტორიის შესახებ, აწსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ.9, ქუთაისი,2007
5. ე. კობეშავიძე, პრესის ენაში რამდენიმე ხატოვანი სტილისტური
ხერხის ფუნქციური თავისებურებების შესახებ, აწსუ, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ. 8 (1), ქუთაისი, 2006

2010 – ქუთაისი სამეცნიერო კონფერენცია “ენა და კულტურა”
აწსუ, ქუთაისი

ტრენინგები / სემინარები

2011– Teacher Training Course: English Language Teaching, Storytelling,
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Poetry & Folksongs, Accredited by British Council

01.2010 - Training, Effective Academic Writing, Kutaisi, ATSU
10. 2007 სემინარი,: ინტერნეტის გამოყენება ინგლისური ენი
სწავლებისას
04. 2005 SAID ტრენინგის კურსი: წერითი უნარ-ჩვევების განვითარება
(II ნაწილი), ბრიტანეთის საბჭო, საქართველოს ინგლისური
ენის მასწავლებელთა ასოციაცია (ETG), ქუთაიაისი
06-07.1999 სტაჟირებაინგლისურ ენაში, ენათა ცენტრი, ნიუ იორკი, აშშ
უნივერსიტეტის ინგლისური ენის მასწავლ;ებელთა
გადამზადების კურსი, USIS ქუთაისი, საქართველო
06.1996 უნივერსიტეტის ინგლისური ენის მასწავლებელთა
გადამზადების კურსი, USIS, ქუთაისი, საქართველო
12.1994 სტაჟირება ინგლისურ ენაში, უელსის უნივერსიტეტი
ნიუპორტი, დიდი ბრიტანეთი

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

2007-დღემდე
1995-დღემდე
1996-2000
1991-დღემდე

ჯილდოები /
სტიპენდიები

ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციის
გაზეთის ონლაინ რედაქტორი
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა
ასოციაციის წევრი (ETAG)
ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაოშორისო ასოციაციის
ინგლისურენოვანი გაზეთის რედაქტორი, ქუთაისი
ქუთაისი-ნიუპორტის საერტაშორისო ასოციაციის
წევრი

---ღირსების ორდენი (N831), 2013 წლის 26 ივნისი -------------------
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დამატებითი ინფორმაცია
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