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განათლება

03/2006

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
(ენათმეცნიერების თეორია
და ისტორია
_
10.02.02). `იმპლიკაციის გამოხატვის საშუალებები
სხვადასხვა სისტემის ენებში “ (ინგლისური და
ქართული ენების მასალაზე ), არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი,
თბილისი, საქართველო;

03/2005

ასპირანტურა, ინგლისური ენის კათედრა, ქუთაისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქსუ), ქუთაისი,
საქართველო;

1999-2004

ასპირანტურა, ინგლისური ფილოლოგიის კათედრა,
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
თბილისი,
საქართველო;

1994-1999

დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტი, სპეციალობა-ინგლისური ენა და
ლიტერატურა ( წარჩინებით ), ქსუ, ქუთაისი,
საქართველო;

1983-1994
წმინდა ნინოს სახელობის მე-3 საშუალო სკოლა, ქუთაისი,
საქართველო;
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04/ 2014 - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური
ფილოლოგიის დეპარტამენტი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო;
09

03/2010-

04/2014

09/2006-03/2010
09/1999-09/2006

03/2005-2008

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური
ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ქუთაისი,
საქართველო;
ასისტენტ-პროფესორი, ინგლისური ენის
დეპარტამენტი, ქსუ, ქუთაისი, საქართველო;
ინგლისური ენის მასწავლებელი, ფილოლოგიის
მეცნიერებათა კანდიდატი, ინგლისური ენის
დეპარტამენტი, ქსუ, ქუთაისი, საქართველო;
ინგლისური ენის ცენტრი, მასწავლებელი, ქუთაისი,
საქართველო;

A2

B1

B2

C1

X

ინგლისური
რუსული

C2

X

კომპიუტერული უნარები Microsoft Office, Excel, Internet

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ -26
1. ე. არჩვაძე
მოსმენის უნარ–ჩვევების განვითარება ინგლისურის
როგორც უცხო ენის სწავლებისას; აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი; პედაგოგიური ფაკულტეტი;
VII საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია -
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სწავლებისა და სწავლის აქტუალური პრობლემები; შრომები,
ქუთაისი 2016, გვ. 395-398.
2. ე. არჩვაძე
იმპლიკაციური
ზეფრაზობრივი
ერთიანობა
როგორც
ფუნქციონალურ–სამეტყველო ერთეული;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი; II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია-თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი დ
ჰუმანიტარული აზროვნება; ქუთაისი 2015. გვ. 602–606.

3. R. Gvilava, M. Alavidze, E. Archvadze, K. Memanishvili
We Learn English - Intermediate II ( სახელმძღვანელო) ,
ქუთაისი 2015.
4. ე. არჩვაძე
ზეფრაზული ერთიანობა როგორც აღწერა–შეფასების
ტექსტობრივი მექანიზმი
( ბრიტანული და ქართული პრესის მასალების საფუძველზე) ;
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; საერთაშორისო
კონფერენციის მასალები – ჰუმანიტარული მეცნიერებები
ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II ; ბათუმი 2014; გვ. 107–110 .
5. მ. მეგრელიშვილი, ე. არჩვაძე, ნ. ზვიადაძე
A Handbook in Theoretical English Grammar ( სახელმძღვანელო)
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
ქუთაისი 2014.
სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ -14
4 - 5. 06/ 2016

VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენცია "სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები.“ აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური
ფაკულტეტი;
„მოსმენის უნარ–ჩვევების

განვითარება ინგლისურის როგორც უცხო
ენის სწავლებისას “

9–10.10/ 2015
II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და ჰუმანიტარული აზროვნება.“
წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; "
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იმპლიკაციური ზეფრაზული ერთიანობა
როგორც ფუნქციონალურ–სამეტყველო ერთეული "

1-2. 05/ 2015
I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – "
უმაღლესი განათლება – ახალი
ტექნოლოგიები და ინოვაციები" ; HENTI 2015;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; " მშობლიური ენის ზეგავლენა
მეორე ენის სწავლების პროცესში"
"The problems of first language interference in the
process of teaching second languages"
4 -7. 11/ 2014 "ანგლო– ამერიკული კონფერენცია აკადემიურ
დისციპლინებში" ; ლონდონის
უნივერსიტეტი; დიდი ბრიტანეთი;
"სტუდენტთა კულტურათაშორისი ცნობიერების
ამაღლება ინგლისურის როგორც მეორე ენის
სწავლებისას უმაღლეს სასწავლებლებ–
ში"; " Developing Students’ Cross-cultural Awareness
in TESL at Higher Schools"
24-26.10/ 2014 საერთაშორისო კონფერენცია " ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზო–
გადოებაში – II " ; ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ჰუმანი–
ტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
"ზეფრაზული ერთიანობა როგორც აღწერა–
შეფასების ტექსტობრივი მექანიზმი" (
ბრიტანული და ქართული პრესის მასალების
საუძველზე)

ტრენინგები / სემინარები

სულ-16

ივლისი, 2016 ტრენინგი: „ გაკვეთილის დაგეგმვა და
უკუკავშირი“ , ბრიტანეთის საბჭო,
(British Council) საქართველოს ინგლისური
ენის მასწავლებელთა ასოციაცია
(ETAG) ქუთაისი, საქართველო;
მაისი, 2013

ტრენინგი: ინტენსიური კურსი- დისტანციური
სწავლება „ its learning“ –
Educational Trainer Level 1, აკ. წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი:

2010–2011

ტრენინგი: მეთოდოლოგიური კურსი აკადემიურ
ინგლისურში,
აწსუ,
ჰუმანიტარულ
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მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური
ენის დეპარტამენტი;

ივნისი, 2011 ტრენინგი: მასწავლებელთა გადამზადების
კურსები, (Tti )Accredited by the
British Council, აწსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, ინგლისური ენის
დეპარტამენტი;

22-23.01.20010 ტრენინგი: აკადემიური წერა _ 15 საათიანი
კურსი,
საქართველოს
მალტილინგვალური ასოციაცია, აწსუ,
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი,
ინგლისური
ენის
დეპარტამენტი;

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

1999-დღემდე
1999-dRemde

ETAG-ის _ საქართველოს ინგლისური ენის
მასწავლებელთა ასოციაციის წევრი;
ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო
ასოციაციის სამანდატო კომისიის
თავმჯდომარე ;
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