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განათლება

 2009-დან დღემდე: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, ინგლისური ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა,
დოქტორანტი
 1999-2001 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენისა და
ლიტერატურის სპეციალობა, მაგისტრატურა, ინგლისური
ფილოლოგიის მაგისტრი, MA.
 1995-1999 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენისა და
ლიტერატურის სპეციალობა; ბაკალავრიატი, ინგლისური
ფილოლოგიის ბაკალავრი, BA.
 1997-1998 ქუთაისის წმინდა გაბრიელ მთავარეპისკოპოსის სახელობის
საღვთისმეტყველო კოლეჯი, ქუთაისი.
 1984-1995 ქალაქ წყალტუბოს №3 ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო
სკოლა, წყალტუბო.

სამუშაო გამოცდილება

 2014-დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ენათა
ცენტრი, მასწავლებელი - საშტატო ერთეული 1,0.
 2011-2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ენათა
ცენტრი, ხელშეკრულებით მოწვეული სპეციალისტი.
 2005-2011 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ინგლისური ენის დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი
 2001-2005 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი, ინგლისური ენის
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მასწავლებელი
2003-2005 ქუთაისის №2 სატრანსპორტო პროფესიული
სასწავლებელი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
2002-2003 წყალტუბოს სამედიცინო კოლეჯი, ინგლისური ენის
მასწავლებელი
2002-2014 საქართველოს ექთანთა ასოციაცია, მდივან-თარჯიმანი.
2000-2004 არასამთავრობო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი",
მოზარდთა განვითარების პროგრამა, ინგლისური ენის ტრენერი.
1999-2000 წყალტუბოს კერძო დაწყებითი სკოლა „წყაროსთვალი",
ინგლისური ენის მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

X

ინგლისური

X

რუსული
გერმანული

C2

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (XP) MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),
Photoshop, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები Opera, Chrome

სამეცნიერო პუბლიკაციები
ბოლო ათი წლის
განმავლობაში (სულ 10)
(5 კონკრეტულად)

1.

2.

3.

4.

ნაჭყეპია მაია, ,,ლექსიკური დეკომპოზიცია და ზმნის
კლასები". საერთაშორისო კონფერენცია - ,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ჰუმანიტარული
აზროვნება", ქუთაისი 2013, გვ. 85-90.
ნაჭყეპია
მაია,
,,სიმბოლური
ნომინაცია
და
ეგზისტენციალური
ქვეტექსტი
თანამედროვე
მოდერნისტულ ნარატივში". საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალი ,,ინტელექტი", 1 (51), თბილისი, 2015, გვ. 146-148.
ნაჭყეპია მაია, გრიგალაშვილი თამარი, ,,ტესტირება და
შეფასების ერთი მეთოდოლოგიური ხერხი". VI
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.
სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები.
შრომები. Qქუთაისი, 2015. Gგვ. 366- 370.
ნაჭყეპია მაია, ,,ქვეტექსტური სიუჟეტი მოდერნისტულ
მხატვრულ
ნარატივში
და
მისი
კვლევის
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ინტერდისციპლინარული
მეთოდოლოგია".
II
საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ჰუმანიტარული
აზროვნება", ქუთაისი, 2015, გვ. 307-312.
ნაჭყეპია მაია, ,,კვლევის ინტერდიცსიპლინარული
მეთოდოლოგია და ქვეტექსტის ფენომენი თანამედროვე
მოდერნისტულ ნარატივში". სამეცნიერო ჟურნალი
,,საენათმეცნიერო ძიებანი", თბილისი, 2015.

სამეცნიერო

სამეცნიერო
კონფერენციები (სულ 6)
(5 კონკრეტულად)

1.

2.

3.

4.

5.

ტრენინგები /
სემინარები

ნაჭყეპია
მაია,
,,ქვეტექსტური
სიუჟეტი
მოდერნისტულ მხატვრულ ნარატივში და მისი
კვლევის ინტერდისციპლინარული მეთოდოლოგია". II
საერთასორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ჰუმანიტარული აზროვნება", ქუთაისი, 2015, გვ. 307312.
ნაჭყეპია მაია, გრიგალაშვილი თამარი, ,,ტესტირება და
შეფასების ერთი მეთოდოლოგიური ხერხი". VI
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.
სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები.
შრომები. Qქუთაისი, 2015. Gგვ. 366- 370.
ნაჭყეპია მაია, ,,ლექსიკური დეკომპოზიცია და ზმნის
კლასები".
საერთაშორისო
კონფერენცია
,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ჰუმანიტარული აზროვნება", ქუთაისი 2013, გვ. 85-90.
ნაჭყეპია მაია, ,, ინგლისური ენის სწავლების
თანამედროვე მეთოდები და მათი განხორციელება“,
ქუთაისი, 2011.
ნაჭყეპია მაია, ,,სელექციური შეზღუდვების პრობლემა
ინგლისურ და ქართულ ენებში“. I საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“,
შრომები, ქუთაისი, 2010, გვ, 277-281.

09.06.2011

15
საათიანი
კურსი
ინგლისური
ენის
მასწავლებელთათვის
(English language Teaching,
Storytelling, Poetry&Folksongs),Tti School of English,
Qქუთაისი.
28.04.2011. ინგლისური ენის სწავლების თანამედროვე
მეთოდები და მათი განხორციელება, ქუთაისი.

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

2010-2011

5 საათიანი მეთოდოლოგიური კურსი აკადემიურ
ინგლისურ წერაში, ინგლისური ენის მასწავლებელთა
პროგრამა (English Language Fellows Program), ქუთაისი.
22.01.2010.23.01.2010
15 საათიანი ტრეინინგ კურსი ეფექტურ
აკადემიურ წერაში, საქართველოს ენათა ასოციაცია,
ქუთაისი.
24.11.2007-16.12.2007 40 სათიანი ტრეინინგ კურსი ენის
განვითარებაში
ინგლისური
ენის
მასწავლებლებისათვის, ქუთაისი.
E15.10.2006-15.12.2006 3 თვიანი ტრეინინგ კურსი ოფისის
მენეჯმენტში, საინფორმაციო ბიურო K&C, ქუთაისი.
20.11.2004
ტრეინინგი სწავლების მეთოდებზე ინგლისური ენის
მასწავლებლებისათვის, არასამთავრობო ორგანიზაცია
,,აფხაზეთი", ფოთი.
15.06.2002 ტრეინინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის,
არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,აფხაზეთი", ქუთაისი.

პროფესიული ორგანიზაციების

ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის, ETAG-ის

წევრობა

წევრი;
ქუთაისი-ნიუპორტის ასოციაციის წევრი;
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი
პროფკაშირის წევრი.

დამატებითი ინფორმაცია

5.10.2011. მასწავლებლის სერთიფიკატი (პროფესიული
უნარები და ინგლისური ენა: თეორია და მეთოდოლოგია).
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრი, საქართველო.
მასწავლებლის სერთიფიკატი
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