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განათლება

 2014
ასისტენტ-პროფესორი,
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი,
მიმართულება გერმანული ფილოლოგია
 2008-2013 დოქტორანტი, თბილისის ილიას უნივერსიტეტი,
მიმართულება გერმანისტიკა
 2008-2009 თბილისის გოეთეს ინსტიტუტი, მიმართულება გერმანული
ენის შესწავლის მეთოდიკა
 2002-2006 ასპირანტი, თბილისის ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი,
მიმართულება სოციოლინგვისტიკა
 1992-1997 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტი, ევროპული
ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, მიმართულება გერმანული
ენა და ლიტერატურა
 1981-1992 ქუთაისის მე-16 საშუალო სკოლა

სამუშაო გამოცდიება

 2016 გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის გერმანული ენის
სპეციალისტი
 2006 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ენის
მასწავლებელი
 1999 მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი
გერმანული ენის მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

გერმანული

X

რუსული

X

ინგლისური

C2

X
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კომპიუტერული უნარები

საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS
Powerpoint, MS Outlook), პროგრამები: Corel, Photoshop, MS Visio, ინტერნეტში
სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო
ათი
განმავლობაში)

სულ 60 სამეცნიერო პუბლიკაცია
წლის

1. Literarische Texte verfassen, produzieren und präsentieren. PoetrySlam im Deutschunterricht an der Staatlichen Akaki-Tsereteli
Universität Kutaissi (Georgien) // IDT 2013.ტომი 7 −
Lerngruppenspezifik in DaF, DaZ, DaM. უნივერსიტეტის
პრესა, ბოლცანო&იტალია, 2016, გვ. 341-350.
2. Konversationelle Aktivitäten und Sprechstile einer männlichen
Jugendgruppe in Georgien // სოციოლინგვისტური კვლევები:
ენა – კომუნიკაცია – კულტურა. ტომი 13: Jugendsprachen –
Stilisierungen, Identitäten, mediale Ressourcen. გამომცემელი
ჰელგა კოტჰოფი/ქრისტინა მერცლუფტი. პეტერ ლანგის
გამომცემლობა, ფრანქფურტი, 2014, გვ. 275-301.
3. Playful-joke negotiating positions within the group of boys
(Conversation Analysis of the Georgian data). ჰუმანიტარულ
კვლევათა ჟურნალი „კადმოსი“ 5. 2013. ISSN: 1987-8788.,
გვ.192–225
4. Gesprächsanalytische Transkripte als Gesprächsvorschungspraxis.
კრებული „Goethe Tage 2013“, ქუთაისი 2013, გვ. 213–225.
5. Kriterien für Textschwierigkeitsbestimmungen in fachsprachlichen
Unterricht//ინტერნაციონალური კონფერენციის კრებული:
Theorie und Praxis der deutschen Fachsprache(n) in Georgien.
საქართველოს უნივერისტეტი. თბილისი 2013,165-177.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 48 სამეცნიერო კონფერენცია
1. 26-28.05.2016 8. საერთაშორისო კონფერენცია „ახალგაზრდების
ენა 2016, ვარიაციები - დინამიკა - გაგრძელება“. მოხსენება: „Du
sollst deiner Mutter wegsterben“ – Fluch oder Witz? (Veraltete
Verwünschungsformeln in moderner Mädchensprache). კონფერენციის
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი და სექციის ხელმძღვანელი.
კარლ-ფრანცისის-უნივერსიტეტი, გერმანისტიკის ინსტიტუტი.
გრაცი / ავსტრია.
2. 09-11.03.2016 გაერთიანების „გერმანული როგორც უცხო და
მეორე ენა“ 43. კონფერენცია: „ახალი პერსპექტივები დარგის
გერმანული როგორც უცხო და მეორე ენა“. მოხსენება:
Motivationsbrückeნ zum Deutschlernen mit Gewicht auf Landeskunde in
Georgien. დუისბურგ ესენის უნივერსიტეტი. ესენი / გერმანია
3. 20-21.11.2015 VII ÖGSD საერთაშორისო კონფერენცია
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ზალცბურგში “ენა და კულტურა“. პოსტერ-მოხსენება:
Deutschunterricht im Museum (პოსტერების კონკურსის მეორე
საპრიზო ადგილი). ზალცბურგი / ავსტრია
4. 23.-30.08.2015. XIII. გერმანისტთა საერთაშორისო გაერთიანების
კონგრესი: Germanistik zwischen Tradition und Innovation. მოხსენება:
Poetry Text, Poetry Slam und Poetry Clip im Deutschunterricht. შანხაი /,
ჩინეთი
5. 03-05.04.2014
7. საერთაშორისო კონფერენცია:
ახალგაზრდების ენა. მოხსენება: Spiele mit rituellen Diskursen.
კარლსრუე / გერმანია.

ტრენინგები / სემინარები

სულ 70 ტრენინგი / სემინარი
1. 29.06–12.07.2014 „ხელოვნება და კულტურა კიოლნში“ GI,
გოეთეს ინსტიტუტის სემინარი, კიოლნი
2. 23-26.04.2014.
სპეცკურსი
თემაზე:
„ევროპა
და
საქართველო: ისტორია, პოლიტიკა, ენა და ტრადიციები“
– სემინარი ქვეყანათმცოდნეობისა და გერამნულის,
როგორც უცხო ენის სფეროდან. თბილისი, DAAD.
3. 24/28.09.2013 „გერმანული ენის ენათმეცნიერული
ასპექტები“. იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის
საზაფხული
სკოლა
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტში, DAAD.
4. 11/15.04.2013 _ მასტერკლასი თემაზე: „კონვერზაციის
ანალიზი“
გერმანიის კვალიტატიური კვლევის
ინსტიტუტი (IQF), ბერლინი.
5. 01.11.2012& 01.04.2013 _ შვეიცარიის ზეპირი მეტყველების
ინსტიტუტის ონლაინ–სპეცკურსი „gi-Gesprächsanalyse
Inteaktiv“ / „gi-light“. ცურიხი

პროექტები /
სტიპენდიები

გრანტები,

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
სულ 34 პროექტი&გრანტი
1. 2016 DAAD-ს გრანტი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამის
ფარგლებში
სამეცნიერო
კვლევითი
პროექტის
განსახორციელებლად, მიუნსტერისა და ვუპერტალის
უნივერსიტეტებში.
2. 2015-2016 გრანტი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამის
„Erasmus“ ფარგლებში სამეცნიერო კვლევითი პროექტის
განსახორციელებლად.
გრაცის
კარლ
ფრანცისის
უნივერსიტეტი
3. 2015 DAAD–ს და წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საგანმანათლებლო–სოციალური
პროექტი
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სტუდენტებისათვის: „Brücken bauen – ჩვენ ვაშენებთ ხიდს“.
პროექტის ავტორი და პასუხისმგებელი პირი.
4. 2011-2013-2014-2015 DAAD–ს სტიპენდიები საერთაშორისო
კონფერენციებზე მონაწილების მისაღებად: ფრაიბურგის
საერთაშორისო კონფერენცია: ბოცენის საერთაშორისო
კონფერენცია; კარლსრუეს საერთაშორისო კონფერენცია;
შანხაის გერმანისტიკის საერთაშორისო კონგრესში IVG.
5. 2012 GFV-ის სტიპენდია, შვეიცარიის პროექტში „giGesprechsanalyse Inteaktiv“ / „gi-light“ მონაწილეობის
მისაღებად.

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









ბადენ-ვურტენბერგის
განათლებისა
და
მეცნიერების
გაერთიანების წევრი.
გერამნიის საუბრის კვლევის გაერთიანების GFV წევრი.
არასამთავრობო
საგანმანათლებლო
ორგანიზაციის
„ღია
საზოგადოება, ახალი ქუთაისის“ წევრი.
არასამთავრობო saქველმოქმედო organizaciis “Life Chance”
კოორდინატორი.
გერმანული ენის გაერთიანების GFDS-ვისბადენი წევრი
გერმანული ენის გაერთიანების VDS-დორტმუნდი წევრი
საქართველოს maswavlebelTa gaerTianebis wevri
DAAD ალუმნი
IVG - გერმანისტების საერთაშორისო გაერთიანების წევრი
ÖGSD - ავსტრიის ენის დიდაქტიკის საერთაშორისო
საზოგადოების წევრი
Erasmus ალუმნი
-
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