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სქესი მდედრობითი
განათლება

| დაბადების თარიღი 22.11.1975

 22.12.2004 - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (10.02.01),
დიპლომი N 004448, გაცემის თარიღი 2005 წლის მარტი
 1998-2001 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასპირანტურა ახალი ქართული ენის სპეციალობით.
 1992-1997

- ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენისა და
ლიტერატურის სპეციალობა; კვალიფიკაცია: ფილოლოგი, ქართული
ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, დიპლომი AA N 0000315;
გაცემის თარიღი 17.10.1997.

სამუშაო გამოცდილება

ადმინისტრაციული თანამდებობები:
2005-2011 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
2011 - სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი.
აკადემიური თანამდებობები:
 2006 წლიდან დღემდე _ აკ.წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი;
 2004-2006 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მეთოდიკათა
კათედრის
უფროსი
მასწავლებელი
(კონკურსით არჩეული).
 2003-2004 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მეთოდიკათა კათედრის მასწავლებელი.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X
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. ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და
ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა Linux ფაილის სისტემაში
თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი
ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო
პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო
ათი
განმავლობაში)

სულ 1 სახელმძღვანელო და 22 სამეცნიერო სტატია, მათ შორის:
წლის

1.

სასუბიექტო მიმღეობის პარალელურ მ-ელ//მა-ელ და მ//მ-ელ აფიქსიან ფორმათა შესახებ ქართულში, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური
ფაკულტეტი, VI საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები“, შრომების კრებული, ქუთაისი, 2015, გვ.
283-287

2.

წინა ვითარების სახელთა სწავლებასთან დაკავშირებული
რამდენიმე საკითხისათვის ქართულში. აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური
ფაკულტეტი, III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენციის „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები“ შრომების კრებული, ქუთაისი, 2012 წელი,
გვ.325-329

3.

მიმღეობასთან დაკავშირებული ზოგი თავისებურების
შესახებ ქართულში, ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ
მეცნიერებათა განვითარების ფონდის სამეცნიერო
ჟურნალი „ენა და კულტურა“, II, ქუთაისი, 2009, გვ.57-60.

4.

ზმნური კატეგორიები ძველ ქართველ გრამატიკოსთა
ნაშრომებში, კრებული „საენათმეცნიერო ძიებანი“,
თბილისი, 2008, გვ.210-219

5.

ბრუნებადი მეტყველების ნაწილები ანტონ I-ის ქართულ
გრამატიკაში, კრებული „ქართველური მემკვიდრეობა“, ტ.
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XII, ქუთაისი, 2008, გვ. 175-180

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ - 13.
1. გასუბსტანტივებულ
მიმღეობათა
სწავლებისათვის
ქართულში,
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური
ფაკულტეტი,
VII
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია
„სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“,
ქუთაისი, 2016
2. ნაცარქექიას ტიპის სახელთა წარმოება და მათი
კვალიფიკაცია,
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური
ფაკულტეტი,
VI
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია
„სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“,
ქუთაისი, 2015
3. თავისებურებანი მიმღეობათა წარმოებაში, ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი,
საერთაშორისო
კონფერენცია
„ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -II“,
ბათუმი 2014
4. ხმოვნითი ელემენტების საკითხისათვის მიმღეობის
მაწარმოებელ
პრეფიქსებში.
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური
ფაკულტეტი, IV საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები“ , ქუთაისი, 2013
5. ხარისხის ფორმათა წარმოებისათვის წართულში, აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტისა
და
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი
რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2007

ტრენინგები / სემინარები

სულ -5
2015 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი
განათლების ცენტრი, „ლექსიკაზე მუშაობა / მენტალური
ლექსიკონი“.
2012 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
პროფესიული
წრთვნის,
გადამზადებისა
და
უწყვეტი
განათლების ცენტრი, „ტრენინგი ტრენერთათვის“.
2009 - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა
განვითარების ფონდი, „სალექციო კურსების მომზადება
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სახელი, გვარი

დისტანციური სწავლებისათვის“.
2007 - ასოციაცია „სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“,
„კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება
სასწავლებელში (მეორე საფეხური).
2006 - ასოციაცია „სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“,
„კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება
სასწავლებელში (პირველი საფეხური).

ტრენინგი
უმაღლეს
ტრენინგი
უმაღლეს

პროექტები / გრანტები

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

 2014 წლიდან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი.
 2011 წლიდან დღემდე - პედაგოგიური ფაკულტეტის
საბჭოს წევრი, მდივანი
 2008 წლიდან დღემდე პედაგოგიური ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი
 2007-დან დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის მიერ
ორგანიზებული ყოველწლიური საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენციის
„სწავლებისა
და
აღზრდის
აქტუალური
პრობლემები“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

ჯილდოები სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია
 სახელმძღვანელოს
რედაქტორი:
ჯ.
ავალიანი,
ქართული ენა, ტესტებისა და სავარჯიშოების
კრებული მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის
IV-XI კლასებისათვის, ქუთაისი, 2007წ.
 სახელმძღვანელოს რეცენზენტი: ლ. აბზიანიძე,
თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი, ქუთაისი,
2006წ, 2009წ, 2014 წელი, 2016 წელი.
 2006-2010
წლებში
საკურსო
სამუშაოების
ხელმძღვანელი
 2004-2014 პედაგოგიური პრაქტიკის მეთოდისტი და
ხელმძღვანელი
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