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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

2009 წ.– დოქტორის აკადემიური ხარისხი ფილოლოგიაში–
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.
2004–2006 წწ.– წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა
ინგლისური ენის განხრით.
1990–1985 წწ.– ქუთაისის სახელმწიფო პედეგოგიური ინსტიტუტი,
ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობით– ინგლისური ენა.
1985–1974 წწ.– ქუთაისის რკინიგზის მე–12 საშუალო სკოლა.


სამუშაო გამოცდილება


2011-დღემდე- ინგლისური ენის მასწავლებელი, წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ენათა ცენტრი.
2006 წ. –2010 წ.– ინგლისური ენის მასწავლებელი, წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის დეპარტამენტი.
2006–1996 წწ. ინგლისური ენის მასწავლებელი, წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპული ენების კათედრა.
1995–1991 წწ. – ინგლისური ენის მასწავლებელი, ქუთასის ჰუმანიტარული და
სამართლის ინსტიტუტი.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა ინტერნეტში სანავიგაციო
პროგრამები ფლობა Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

(სულ - 12)
დისკუესის თანამედროვე თეორია და რეფერენციის კატეგორიის
პრაგმატიკული ინტერპრეტაცია ( მხატვრული ტექსტის რეფერენტული
სტრუქტურის კვლევის პრობლემისათვის.
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, თბილისი, 2014, 1 (48
ანთოპოცენტრისტული ლინგვისტიკა და აქტუალური დანაწევრება
როგორც ტექსტის კომუნიკაციური სტრუქტურის ანალიზის პრინციპი
(არტიკლის როგორც დეტერმინაციის გამომხატველი კატეგორიის
ტექსტობრივი ფენიმენის მაგალითზე).
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, თბილისი, 2012, 1
(42)
ლელა ონიანი-რეფერენციისა და კოჰერენტულობის კატეგორიათა
ურთიერთმიმართება, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და
ულტურა“, ქუთაისი-2010, გვ-311.
რეფერენტულობის ფუნქციურ–სემანტიკური კატეგორია და
მხატვრული ტექსტის რეფერენტული სტრუქტურა. სამეცნიერო
ჟურნალი „ენა დაკულტურა“ N 3 , ქუთაისი, 2010
რეფერენტულობა როგორც ენობრივ–ტექსტობრივი კატეგორია და
ინგლისურენოვანი არსებითი სახელის დეტერმინაცია როგორც
ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა. თბილისის ილია ჭავჭავაძის
სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჟურნალი „ენა და კულტურა“, ფილოლოგიური N 3, 2006

სამეცნიერო
კონფერენციები

2016 წ. VIIსაერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია,
ქუთაისი.
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2011 წ. საერთაშორისო კონფერენცია , ინგლისური ენის როგორც მე-2
უცხო ენის სწავლების თანამედროვე მეთოდები და მათი
იმპლიმენტაცია სასწავლო პროცესში,წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო.
2010 წ. 1-2 ოქტომბერი, ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ ენა და კულტურა“.

2004 წ. პროფესორ-მასწავლებელთა XI სამეცნიერო კონფერენცია, ქსუ

2003 წ. ივნისი, Teacher Training Conference, წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ტრენინგები / სემინარები

(სულ -18)
2014 წ. მარტი– Cambridge English, Language Assessment, Teaching
Knowledge Test. TKT Module 3

2014 წ.მარტი–Cambridge English, Language Assessment, Teaching Knowledge
Test, TKT module 2

2013 წ, ივნისი– University of Cambridge , ESOL examinations,Teaching
Knowledge Test, TKT Module 1
2013 წ. 18-22 მარტი Professional Development Certificate of Educational
Studies in Teaching English to speakers of Other Languages (TESOL)-30 hour
TESOL course.

2011 წ. 9 ივნისი– British Council, Tti Schoolof English, Teacher Training
Course

პროექტები / გრანტები

X

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

----X-------------------------------------------------------------------------------X-------------------------------------------------------------------------------X-------------------------------------------------------------------------------X--------------------------------------------------------

ჯილდოები /
სტიპენდიები

----------X-------------------------------------------------------------------------------X-------------------------------------------------------------------------------X
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დამატებითი ინფორმაცია
2009– დღემდე Multilingual
Associacion of Georgia, წევრი
2009– დღემდე ქუთაისი–
ნიუპორტის საერთაშორისო
ასოციაციის წევრი.
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