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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2011 - დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დოქტორანტურა. პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო
ინსტიტუტი. მიმართულება: განათლების მეცნიერებები
 2011/2012 (ზამთრის სემესტრი) დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანისტიკის ინსტიტუტი,
მიმართულება: გერმანული როგორც [მეორე] უცხო ენა
 2009-2010 საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის დისტანციური სწავლების
კურსი გერმანული ენის მასწავლებლებისათვის: „გერმანულის როგორც უცხო
ენის სწავლების თეორია და პრაქტიკა"
 2004-2006 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასპირანტურა, უცხო ენათა ფილოლოგიის ფაკულტეტის მაძიებელი.
სპეციალობა: გერმანიკული ენები, გერმანული ენა
 1993-1998 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი.
სპეციალობა: გერმანული ენა და ლიტერატურა
 1982-1993 ქუთაისის სვ. ყაუხჩიშვილის სახ. 35-ე საშუალო სკოლა
 1983-1990 ამავე სკოლასთან არსებული მუსიკალური სასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

 2014 - დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენათა ცენტრის გერმანული
ენის მასწავლებელი
 2014 (აპრილი-ივლისი) გერმანული ენის სპეციალისტი აწსუ უწყვეტი
განათლების ცენტრთან არსებულ გერმანული ენის შემსწავლელ კურსებზე
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 2011-2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენათა ცენტრის გერმანული ენის
მასწავლებელი (საათობრივი ანაზღაურებით)
 2006-2011 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული და ფრანგული ენების
დეპარტამენტის გერმანული ენის მასწავლებელი
 2011 (აპრილი-ივნისი) ქ. ქუთაისი, მრავალპროფილიანი კერძო სკოლა „XXI
საუკუნე“. გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 2010 ქ. ქუთაისი, შპს. „სპექტრი-95 - ინგლისური ენის გაძლიერებული
სწავლების დამოუკიდებელი სკოლა“. გერმანული ენის მასწავლებელი
 2003-2005 პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ცენტრი (VTJC).
გერმანული ენის მასწავლებელი
 1998-2006 ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო
ტექნიკური უნივერსიტეტის უცხო ენების კათედრის გერმანული ენის
მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

X

გერმანული
ინგლისური

C2

X
X

რუსული

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS PowerPoint, MS
Outlook), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა Firefox, Chrome, Opera, Safari

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ: 18
 მებურიშვილი თ., გობიანი მ. (2016): Literarische Texte verfassen, produzieren
und präsentieren: Poetry Slam im Deutschunterricht an der Akaki-Tsereteli
Universität Kutaissi (Georgien). Konferenzbeiträge IDT 2013, Band 7, S. 341-350
 მებურიშვილი თ., გობიანი მ. (2014): ლექსის შექმნა გერმანული ენის
გაკვეთილზე. ქესჟ: განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია.
რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2014 | No.5(31),
ISSN 1512-1801. გვ. 82-86
http://gesj.internetacademy.org.ge/ge/list_artic_ge.php?b_sec=edu&issue=2014-11
 მებურიშვილი თ., გობიანი მ. (2014): სურათი როგორც ლექსის წერის
იმპულსი უცხო ენის გაკვეთილზე. ქესჟ: განათლების მეცნიერებანი და
ფსიქოლოგია. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი.
2014 | No.1(27), ISSN 1512-1801. გვ. 103-107
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http://gesj.internet-academy.org.ge/ge/list_artic_ge.php?b_sec=edu&issue=201401
 მებურიშვილი თ., გობიანი მ., სვანიძე რ. (2013): Kriterien für
Textschwierigkeitsbestimmungen im fachsprachlichen Unterricht.
საერთაშორისო კონგრესის „Theorie und Praxis der deutschen Fachsprache(n)
in Georgien“ მოხსენებათა კრებული. თბილისი. გვ. 165-176.
 მებურიშვილი თ., გობიანი მ., კუჭუხიძე მ. (2013): Die OnlineKommunikation als Motivation zum Deutschunterricht. საერთაშორისო
კონგრესის „Theorie und Praxis der deutschen Fachsprache(n) in Georgien“
მოხსენებათა კრებული. თბილისი. გვ. 177-185

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ: 37
 2016 ლინგვისტური კონგრესი იენაში: Sprachliche Strukturen im deutschgeorgischen Kontrast. მოხსენება: „Poetry Slam im DaF-Unterricht“
 2016გერმანულის როგორც უცხო და მეორე უცხო ენის საზოგადოების
(FaDaF) 43-ე ყოველწლიური კონგრესი. მოხსენება: „Museum –
Motivationsbrücke zum Deutschlernen mit Gewicht auf Landeskunde in Georgien“.
დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი. გერმანია


2015 გერმანისტიკის საერთაშორისო გაერთიანების XIII საერთაშორისო
კონგრესი შანხაიში: Germanistik zwischen Tradition und Innovation. მოხსენება:
„Poetry Clips im Deutschunterricht“

 2014 გერმანულის როგორც უცხო და მეორე უცხო ენის საზოგადოების
(FaDaF) 41-ე ყოველწლიური კონგრესი. მოხსენება: „Bergsteigen und
Freiklettern in Deutschland und Georgien – WWW-Projekte für den DaF-Unterricht
an der Universität“. ვესტფალიის მიუნსტერის ვილჰელმის უნივერსიტეტი.
გერმანია
 2013 - XV საერთაშორისო კონგრესი გერმანული ენის
მასწავლებლებისათვის IDT 2013 Bozen. ბოცენი, იტალია. მოხსენება:
„Literarische Texte verfassen, produzieren und präsentieren: Poetry Slam im
Deutschunterricht an der Tsereteli Universität Kutaisi (Georgien)“

ტრენინგები / სემინარები

სულ: 86
 2015 თბილისი, DAAD-ს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი დარგობრივი კურსი
დოქტორანტებისა და უმაღლესი სასწავლებლის მასწავლებლებისთვის:
„სამეცნიერო წერის სტილისტიკა“
 2015 ესენი, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ვორკშოპი გერმანულის როგორც
უცხო და მეორე უცხო ენის საზოგადოების (FaDaF) 43-ე ყოველწლიურ
საერთაშორისო კონგრესზე: „Kulturerfahrung und sprachliche Erfahrung: DaF in
authentischen Lernkontexten“
 2014 თბილისი, DAAD-ს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი დარგობრივი კურსი
უნივერსიტეტის გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის: „ევროპა და
საქართველო: მომავალი ისტორიის, პოლიტიკის, ენისა და ტრადიციის
ჭრილში“ - ქვეყანათმცოდნეობის სემინარი გერმანულის როგორც უცხო ენის
ფარგლებში


2014 მიუნსტერი, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ვორკშოპი გერმანულის
როგორც უცხო და მეორე უცხო ენის საზოგადოების (FaDaF) 41-ე
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ყოველწლიურ საერთაშორისო კონგრესზე: „სწავლის კულტურა გერმანულის
როგორც უცხო ენისა და კულტურის სწავლებაში“


პროექტები / გრანტები

2013 თბილისი, DAAD-ს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი დარგობრივი კურსი
უნივერსიტეტის გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის:
„ინტერკულტურული ბიზნესკომუნიკაცია გერმანულის როგორც უცხო ენის
გაკვეთილზე“

სულ: 22
2016
DAAD-ს
პროექტი
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
სტუდენტებისათვის „Kutaissi für Touristen“ (პროექტის ასისტენტი)
2015-2016 DAAD-ს პროექტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტებისათვის „Brücken bauen - ჩვენ ვაშენებთ ხიდს“ (თარჯიმანი, სემინარის
ხელმძღვანელი)
2014 ვორკშოპი გერმანული ენის მასწავლებლებისათვის „ვისწავლოთ გერმანული ენა
მუზეუმში“ (სემინარის ხელმძღვანელი)
2014 საინფორმაციო ხასიათის ღონისძიება გერმანული ენის მასწავლებლებისათვის
თემაზე: www-პროექტები გერმანულის როგორც უცხო ენის გაკვეთილზე
ჰაიდელბერგში, ih Heidelberg – Collegium Palatinum-ში (შემსრულებელი)
2014 გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტი: „ვისწავლოთ გერმანული
მუზეუმში“ (შემსრულებელი)

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

2014-დან დღემდე გერმანულის როგორც უცხო და მეორე უცხო ენის საზოგადოების
(FaDaF) წევრი
2012-დან დღემდე საქართველოს გერმანული ენის მასწავლებელთა კავშირის წევრი
2011-დან დღემდე DAAD ალუმნი
2009-დან

დღემდე

საქართველოს

პედაგოგთა

და

მეცნიერთა

თავისუფალი

პროფკავშირის წევრი
2009-დან დღემდე გერმანული ენის საზოგადოების (GFDS ვისბადენი) საქართველოს
განყოფილების წევრი
2009-დან დღემდე გერმანული ენის გაერთიანების (VDS დორტმუნდი) საქართველოს
განყოფილების წევრი

ჯილდოები /
სტიპენდიები

2016 DAAD-ს სტიპენდია FaDaF-ის ყოველწლიურ კონგრესსა და კვალიფიკაციის
ასამაღლებელ სემინარში მონაწილეობის მისაღებად
2015 DAAD-ს სტიპენდია შანხაიში გერმანისტიკის საერთაშორისო გაერთიანების XIII
საერთაშორისო კონგრესში მონაწილეობის მისაღებად
2014 DAAD-ს სტიპენდია FaDaF-ის ყოველწლიურ კონგრესსა და კვალიფიკაციის
ასამაღლებელ სემინარში მონაწილეობის მისაღებად
2013 გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია გერმანული ენის მასწავლებლების XY
საერთაშორისო კონგრესში IDT 2013 Bozen მონაწილეობის მისაღებად
2011-2012 გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) სამეცნიერო კვლევითი
სტიპენდია

გერმანიის

ფედერაციულ

რესპუბლიკაში,

დუისბურგ-ესენის

უნივერსიტეტში
2008 გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში
კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
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Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

დამატებითი ინფორმაცია
მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები:

08.07.2011 პროფესიული უნარები
21.22.07.2010 გერმანული ენა

დისერტაციის თემა: ინტერნეტ-მასალების გამოყენება გერმანულის როგორც უცხო ენის გაკვეთილზე საქართველოს
უმაღლეს სასწავლებლებში

გამოცემული სახელმძღვანელო: Deutsch lernen im Museum (Teil 1 & Teil 2). Goethe-Institut Georgien. 2014
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