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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

2006 w.

filologiis mecnierebaTa kandidati (tipologiuri da SedarebiTi
enaTmecniereba), Tbilisis ivane javaxiSvilis saxelmwifo
universiteti, Tbilisi, saqarTvelo

1996-2001

aspirantura, Tbilisis ivane
universiteti, Tbilisi, saqarTvelo

javaxiSvilis

saxelmwifo

1991-1996

dasavleT evropuli enebisa da literaturis fakulteti, inglisuri
enis da literaturis specialoba, quTaisis akaki
wereTlis
saxelobis saxelmwifo universiteti (warCinebiT),
quTaisi,
saqarTvelo

1980-1991

me-10 saSualo skola, quTaisi

2010- dRemde asocirebuli profesori, inglisuri enis departamenti,
humanitarul mecnierebaTa fakulteti, akaki wereTlis
saxelmwifo universiteti, quTaisi
2006-2010 asistent profesori, inglisuri enis departamenti, humanitarul
mecnierebaTa fakulteti, akaki wereTlis saxelmwifo
universiteti, quTaisi
2008-2009

inglisuri enis maswavlebeli, quTaisis #18 sajaro skola

1996-2005

inglisuri enis kaTedris ufrosi maswavlebeli, quTaisis akaki
wereTlis saxelobis saxelmwifo universiteti, quTaisi

1999-2000

ETI-inglisuri enis gadamzadebis kursebi, maswavlebeli
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ეკატერინე ონიანი

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet
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Curriculum Vitae
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

ეკატერინე ონიანი

სულ -15
1. E. Oniani,
Teacher’s Role in Learning Process, akaki
wereTlis
saxelobis
saxelmwifo
universiteti,
saqarTvelos ganaTlebis mecnierebaTa academia,erToblivi samecniero meToduri konferencia, swavlebisa
da aRzrdis aqtualuri problemebi, Sromebi, 2007,
quTaisi, gv. 221-223
2. e. oniani,
fonetikuri cvla konteqstSi, saqarTvelos
mecnierebisa da sazogadoebis ganviTarebis fondi,
perioduli samecniero Jurnali “inteleqti”, #2 (28),
Tbilisi, 2007, gv. 94-97
3. e. oniani,
avtonomiuri swavla da kurikulumi,
saqarTvelos mecnierebisa da sazogadoebis ganviTarebis fondi, perioduli samecniero Jurnali “inteleqti”, #2 (31), Tbilisi, 2008, gv. 192-195
4. E. Oniani, Sustaining an Interest in Learning English and
Increasing the Motivation to Learn
English , akaki
wereTlis
saxelobis
saxelmwifo
universiteti,
saqarTvelos ganaTlebis mecnierebaTa academia,erToblivi samecniero meToduri konferencia, swavlebisa
da aRzrdis aqtualuri problemebi, Sromebi, 2008,
quTaisi
5. Е. Oниани,
И.Грдзелидзе,
Перформатив,
как
универсальное
свойство
языка,
Мапрял,
Государственный Университет Шота Руставели, Язык,
Система и функционирование, 2008, ст. 91-94
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სამეცნიერო
კონფერენციები

ეკატერინე ონიანი

2009 ცოცხალი
ენების
საერთაშორისო
კონფერენცია
"ენა
როგორც
კულტურათაშორისი
მედიატორი"
აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
შოთა
რუსთაველის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ქუთაისი, ბათუმი, "Strategies
to Solve Problems of Equivalence", "Translation
Equivalence and Non-equivalence, Various Views
on the Concept of TE".

2008/06 ETAG regional conference, Assisted
by the British Council, Modern Trends in
Teaching English, Gori State University
2007
inglisuri enis Sefasebis sakiTxebi,
saerTaSoriso simpoziumi, taras SevCenkos
universiteti, TESOL, kievi, ukraina
2007/03 ETAG regional conference, Assisted
by the British Council, Advancing Towards
Quality, Batumi State University
2007
saerTaSoriso konferencia - rusuli
ena: sistema da funqcionireba, ivane
javaxiSvilis saxelmwifo universiteti, SoTa
rusTavelis saxelmwifo universiteti, Мапрял,
Tbilisi, baTumi

ტრენინგები
/ სემინარები

2010 ტრენინგი:Effective
Academic Writing,
Multilinguil Association of
Georgia, ATSU Kutaisi.
2007
treningi: akademiuri
wera, ETAG,KquTaisi
2007
treningi: proeqtis
Sedgena, EPPM, CSS, Tbilisi
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პროექტები /
გრანტები

2008

ეკატერინე ონიანი

აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
შიდა
საუნივერსიტეტო
გრანტი
"სამეცნიერო წერის საფუძვლები"
№ATSU/09105, თანაავტორი

06/2006 komunikaciuri strategiebis rolis
gansazRvrisaTvis
enis
SemswavlelTa metyvelebaSi
(gamoyenebiTi kvlevebi)
2009-დღემდე

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

"ინგლისური ენა და მისი
სწავლების მეთოდიკის
აქტუალური პრობლემები"
მასწავლებელთა
გადამზადების
აკრედიტირებული
პროგრამის ავტორი და
ტრენერი.

1999 – dRemde quTaisi-niuportis saerTaSoriso asociaciis
(KNIA)
wevri
1999 – dRemde saqarTvelos inglisuri enis maswavlebelTa
asociaciis (ETAG) wevri
2009-დღემდე ცოცხალი ენების ასოციაციის (fiplv)წევრი
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