Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

ქეთევან რეხვიაშვილი

4600 ქუთაისი, ზვ.გამსახურდიას ქ. № 9/34
+ 995 431 27 50 67

995 93 60 98 22

qetirekhviashvili@yahoo.com

სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 03/05/1967

განათლება

 უმაღლესი – ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანგული ენისა და
ლიტერატურის სპეციალობა (დიპლომი ФВ-I №066712) (1986–
1991წწ.)
 ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხი – ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
რომანული ფილოლოგია (სხდომა №1 – 01.04.2011).

სამუშაო გამოცდილება

 01.04.2014-დან დღემდე -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის
დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
 01.04.2010-დან 01.04.2014-მდე- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, გერმანული და ფრანგული ენების
დეპარტამენტი, ასისტენტ-პროფესორი
 2006-2010- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
გერმანული და ფრანგული ენების დეპარტამენტის
საათობრივად მოწვეული სპეციალისტი
 1999-2003- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
დასავლეთ ევროპული ენების კათედრის მასწავლებელი
 1998-1999- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
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დასავლეთ ევროპული ენების კათედრის მასწავლებელი
 1997-1998-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ფრანგული ენის კათედრის მასწავლებელი
 1996-1997-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ფრანგული ენის კათედრის მასწავლებელი
 1991-1994-ქ.ქუთაისის სპორტული პროფილის №10 საშ.
სკოლა, ფრანგული ენის მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

X

ფრანგული
ინგლისური

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ

სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა
და კონფიგურირების ფლობა. ახალი სამომხმარებლო პროგრამების
სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი
ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

19 სამეცნიერო შრომა

1.რეხვიაშვილი ქეთევანი– “Le rôle de la bande dessinée dans
l’ enseignement de FLE” ფრანკოფონიის საერთაშორისო
დღეებისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენციის „ფრანგული ენა და კულტურა“ მასალები.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, ქუთაისი, 2016

2.რეხვიაშვილი ქეთევანი– „ენობრივი უნარი და
გენეტიკური კოდი“ III საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის „ენა და კულტურა“ შრომები. ქუთაისი,
გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2015
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3.რეხვიაშვილი ქეთევანი– “La grammaire et son rôle dans l’
enseignement des langues étrangères »
საერთაშორისო ჟურნალი ლინგვსტურ მეცნიერებაში
Le Linguiste
Revue Internationale en Sciences du language
Maison des sciences et cultures françaises en Iran", 2015

4.რეხვიაშვილი ქეთევანი–Enseigner et apprendre à apprendre.
V საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის
„სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“
შრომები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, ქუთაისი, 2014, გვ. 350-353.

5.რეხვიაშვილი ქეთევანი– ზმნათა კლასიფიკაციის
ჩამოყალიბება ერგატიული ზმნების საფუძველზე. II
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ენა და
კულტურა“ შრომები. ქუთაისი, გამომცემლობა
„მერიდიანი“, 2013, გვ. 370-374.

სამეცნიერო
კონფერენციები

1.რეხვიაშვილი ქეთევანი– “Le rôle de la bande dessinée dans l’

enseignement de FLE” ფრანკოფონიის საერთაშორისო
დღეებისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენციის „ფრანგული ენა და კულტურა“ მასალები.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, ქუთაისი, 2016

2.რეხვიაშვილი ქეთევანი– „ენობრივი უნარი და
გენეტიკური კოდი“ III საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის „ენა და კულტურა“ შრომები. ქუთაისი,
გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2015

3.რეხვიაშვილი ქეთევანი– V საერთაშორისო სამეცნიერომეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები“– მოხსენება: „Enseigner et
apprendre à apprendre“(აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი)-2014
4. რეხვიაშვილი ქეთევანი– ფრანკოფონიის საერთაშორისო
დღეებისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა
რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია
„ფრანგული ენა და კულტურა“ – მოხსენება: „სემანტიკა და
ფსიქოლინგვისტიკა“. (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი) 2014
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5.რეხვიაშვილი ქეთევანი– რეხვიაშვილი ქეთევანი-II
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და
კულტურა“ – მოხსენება: „ზმნათა კლასიფიკაციის
ჩამოყალიბება ერგატიული ზმნების საფუძველზე“ (აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)-2013

ტრენინგები / სემინარები

1.უნივერსიტეტის მასწავლებელთა მთარგმნელობითი
მასტერკლასი (მოდული: თანმიმდევრულ თარგმანში
საერთასორისო ურთიერთობები ). ორგანიზატორები:
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი; ფონდი „ლინგვა
პლუსი“. ქუთაისი (სერტიფიკატი) 2016
2.უნივერსიტეტის მასწავლებელთა მთარგმნელობითი
მასტერკლასი (მოდულები: თარგმნის თეორია და ტექნიკა;
წერითი თარგმანი (პოლიტიკა, ეკონომიკა, სამართალი);
თანმიმდევრული თარგმანის სწავლება). ორგანიზატორები:
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი; ფონდი „ლინგვა
პლუსი“. ქუთაისი (სერტიფიკატი) 2014
3.ორკვირიანი პედაგოგიური სტაჟირება საფრანგეთის
ქალაქ ნიცის ენათა სკოლაში „აზურლინგუა“. საფრანგეთი,
ქ. ნიცა (სერტიფიკატი) 2013
4.ფრანგული ენის სტანდარტული კურსი (C2 დონე)
საფრანგეთის ქალაქ პარიზის ენათა ცენტრში « Lutèce
Langue ». პარიზი (სერტიფიკატი) 2013
5.ტრენინგი „ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა
უცხო ენების სწავლებისათვის“ (ტრენერი: თინათინ
მარგალიტაძე). ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ქუთაისი (სერტიფიკატი) 2012

პროექტები / გრანტები

www.bonjourdefrance.com კონკურსის გამარჯვებულისტიპენდიანტი (ორკვირიანი პედაგოგიური სტაჟირება
საფრანგეთის ქალაქ ნიცის ენათა სკოლაში „AZURLINGUA“,
დაბინავება ენათა სკოლის რეზიდენციაში, კულტურულსაგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობა და
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ექსკურსიები) 2013

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

ფრანკოფონიის საერთასორისო დღეებისადმი მიძღვნილი
პროფესორ-მასწავლებელთა რესპუბლიკური სამეცნიერომეთოდური კონფერენციის „ფრანგული ენა და კულტურა“

სტუდენტთა სამეცნიერო თემების ხელმძღვანელი
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