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განათლება

10.2009 ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხი ფრანგული
ფილოლოგიის სპეციალობით (D№ 000049) – ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი
2007–2009 ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დოქტორანტურა, სპეციალობა – რომანული ფილოლოგია.
2003–2006 ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასპირანტურა, სპეციალობა – ფრანგული ენა.
2000–2002 ა.წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, მაგისტრატურა;
სპეციალობა – ფრანგული ენა და ლიტერატურა
1996–2000 ა.წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი;
სპეციალობა – ფრანგული ენა და ლიტერატურა

სამუშაო გამოცდილება

2014 წლიდან - აწსუ, კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი,
ასოცირებული პროფესორი
2014 წლიდან საქართველოს განათლების სამინისტროს მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენერი
2012 წლიდან ფრანგული ენის სკოლის „აზურლინგვა, ნიცა“ მასწავლებელი
2010 – 2014 - აწსუ, კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი,
ასისტენტ პროფესორი
2002–2009 - აწსუ, გერმანული და ფრანგული ენების დეპარტამენტი, ფრანგული
ენის მასწავლებელი
2002–2006 - ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური
უნივერსიტეტი, ხელშეკრულებით მოწვეული ფრანგული ენის მასწავლებელი
2002–2006 - აწსუ, გერმანული და ფრანგული ენების დეპარტამენტი,
ხელშეკრულებით მოწვეული ფრანგული ენის მასწავლებელი
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კომპიუტერული უნარები

A2

სახელი, გვარი
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X

ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook) ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სულ 17
1. “სოციოკულტურული კომპეტენციის როლი ფრანგულის, როგორც უცხო
ენის სწავლა/სწავლების პროცესში” , საერთაშორისო ჟურნალი
ლინგვსტურ მეცნიერებაში Le Linguiste - Revue Internationale en Sciences
du language; 2016
2.

„მოტივაციის როლი ფრანგულის, როგორც უცხო ენის სწავლების
პროცესში“, სამეცნიერო კონფერენციის ,უმაღლესი განათლება – ახალი
ტექნოლოგიები
და
ინოვაციები”
HENTI
2015
მასალები;
http://doc.atsu.edu.ge/geo/xarisxi/Henti/index.html

3. „საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (TICE) ინტეგრაცია
ფრანგულის, როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში“, საერთაშორისო
სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციის “ინტერნეტი და
საზოგადოება” (INSO2015) მასალები http://inso.ge/inso2015/?project=ticeteqnologiebi
4. ლომიძე მირანდა – “ელიპსისი და ენობრივი ეკონომიის პრინციპი
ფრანგულ ენაში“; III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ენა და
კულტურა“ მასალები; ISSN 1987-7323; ქუთაისი, 2015; გვ 201–205
5. «LES SYMBOLES SONORES EN FRANCAIS MODERNE» ; საერთაშორისო
საენათმეცნიერო სტატიების კრებული LE LINGUISTE – revue international
en sciences du language, ISSN 2251-970X; Numéro – été 2013, გვ. 70–91

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 16
1. ფრანკოფონიის დღეებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია; 2016;
2. სამეცნიერო კონფერენციის ,უმაღლესი განათლება – ახალი ტექნოლოგიები და
ინოვაციები” HENTI 2015
3. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და
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საზოგადოება“; 2015
4. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“; ქუთაისი, 2015
5. საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“; 2013

ტრენინგები / სემინარები

სულ 17
1. 2016 – „ავთენტური მასალის გამოყენება ფრანგული ენის გაკვეთილზე“
(ტრენერი); ორგანიზატორები - ევროკავშირის ფონდი, საქართველოს
განათლების სამინისტრო და მასწავლებლის სახლი - ბორჯომი
2. 2016 - ,მულტიმედიური აქტივობების შექმნა და ონლაინ პლატფორმაზე
განთავსება” (ტრენერი); ორგანიზატორები - საქართველოს ფრანგული
ინსტიტუტი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
და ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო - თბილისი
3. 2015 „ Mettre en ligne le scenario pédagogique” (ტრენერი) ორგანიზატორები:
თსუ და ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო; თბილისი
4. 2013 მასტერკლასი ფრანგულ ენაში „ადმინისტრაციული მიმოწერა“
ორგანიზატორი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრი; თბილისი
5. 2013 საარბრუკენის უნივერსიტეტის პროფესორის იურგენ ვაგნერის
მასტერკლასი „ვებ 2 გამოყენება უცხო ენის სწავლების პროცესში“; ნიცა,
საფრანგეთი

პროექტები / გრანტები

საერთაშორისო პროექტeბის : Bonjour du Monde საქართველოში
Bonjour de Géorgie - წარმომადგენელი საქართველოში
საერთაშორისო პროექტი Les Universités du Monde
შემსრულებელი (ნიცა, საფრანგეთი)

ჯილდოები /
სტიპენდიები

2012 წ. კონკურსის „ფრანკოფონიის სტიპენდიების“ გამარჯვებული
2012 წ. საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული
ფრანგული ენის მასწავლებელთა კონკურსის გამარჯვებული

დამატებითი ინფორმაცია
2013 წლიდან პროექტების Bonjour du Monde და Bonjour de France ; Les Universités du Monde
წარმომადგენელი საქართველოში
2013 წლიდან ენების სკოლა აზურლინგვას კოორდინატორი
2013 წლიდან ხელშეკრულებით აყვანილი მასწავლებელი ენების სკოლაში აზურლნგვა , ნიცა ,
საფრანგეთი

