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დაბადების თარიღი - 15.04.1952

* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 უმაღლესი

2005- დღემდე - სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ქუთაისი, საქართველო
2002 - დღემდე - საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის

აკადემიკოსი, თბილისი, საქართველო
2002 - ტელე–რადიო კომპანია „რიონის“ გენერალური დირექტორი,
ქუთაისი, საქართველო
1983-2003 წ.წ - პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანი(არჩეული იყო 4-ჯერ)
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ენობრივი
კომპეტენციები
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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: Photoshop,
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1.მე-20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის განვითარების
ტენდენციები, ჟურნალი განთიადი, ქუთაისი 2010
2.მეტყველების კულტურის საკითხები
(სახელმღვანელო)ქუთაისი,2010
3.მხატვრული სიტყვის დიდოსტატი, ლიტერატურული
დიალოგები,ქუთაისი 2013
4.მოსწავლეთა წერითი და მეტყველების ზეპირი
განვითარებისათვის. შრომების კრებული -„ენა და კულტურა“
2015წ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

1. მხატვრულ ტექსტზე მუშაობა ნოდარ დუმბაძის
„ხაზარულას“ სწავლების მაგალითზე.პედაგოგიური
ფაკულტეტის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია.შრომების
კრებული.2015
2. ლიტერატურის თეორიის საკითხებისა და ხალხური
შემოქმედების ნიმუშების სწავლება მე-4 -მე-6 კლასებში. მე-8
საერთაშორისო კონფერენცია სწავლების და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები, ქუთაისი ,2016

ტრენინგები / სემინარები

1. USAID -ის

GG3 პროექტის ფარგლებში,ორგანიზებული, 2
ტრენინგი ბათუმში, 2012
2. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ტრენინგი
გუდაურში,მედია საშუალებებისათვის –„ნაფიც მსაჯულთა“
ინსტიტუტი,2011
3. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ტრენინგი გუდაურში,
მედია საშუალებებისათივს ცვლილებები,სისხლის სამართლის
კოდექსში,2009
4. ევრაზიის ფონდის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები
ხორვატიასა და ბაკურიანში,2009
5. ჰოლანდიის `Presnau~-ს ტრენინგი, გორი, საქართველო,2008
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1.პროექტის დირექტორი,USAID -ის ფინანსური მხარდაჭერით
პროგრამის დემოკრატიული მართველობა საქართველოში
ფარგლებში, პროექტი `მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივ
თვითმმართველობაში~,რომელიც ხორციელდება ტკ
`რიონში~,2012-2013 წ.წ
2.პროექტის დირექტორი, ამერიკის საელჩოს ფინანსური
მხარდაჭერით სასამართლოს პროექტი “ნაფიცი მსაჯულები“,
რომელიც ხორციელდება ტკ “რიონში“, 2012-2013
3. ფონდი “ღია საზოგადოება" - საქართველოს მასწავლებელი
ლიდერის მომზადება (კოდი TTP 11-618),2001
4. TEMPUS_TACIS პროექტი უმაღლესი განათლების მართვის
საკითხებზე. ქუთაისი–ნიუპორტი,1999-2001 წ.წ
5. ევრაზიის ფონდი - დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების
კონკურსში გამარჯვებული.1999 წ.

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

1. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრი, 2012-2013წ.წ
2. საქართველოს პედაგოგიკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი
წევრი, 2002 -დან დღემდე
3.პატივგების კომისიის წევრი, ადგილობრივი თვითმმართველობა,
2007 წ -დან დღემდე
4. საქართველოს პროფესიონალ -ქალთა ასოციაცია „ასი ქართველი
ქალის“ წევრი, 2007 -დან დღემდე
5. საზოგადოება ქუთაისელის პრეზიდიუმის წევრი,საზოგადოება
„ბაღისკიდის“პრეზიდიუმის წევრი, 2002 დღემდე
6. საქართველოს ჟურნალისტთა ფედარაციის წევრი,თბილისი, 2001 დან დღემდე
7. ქუთაისი – ნიუპორტის საერთაშორისი ასოციაციის წევრი

ჯილდოები / სტიპენდიები

1. მერიის სპეციალური პრიზი, წლის ბიზნესი 2015.ქუთაისში
ბიზნეისის განვითარებისათვის შეტანილი განსაკუთრებული
წვლილისათვის.
2. დიპლომი ყველაზე წარმატებულ ქალს მედიაში,
იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია,არასამთავრობო
ორგანიზაცია „მე დავბრუნდები“. 2015 წ.
2. ორდენი -„ეკონომიკის ვარსკვლავი“(ნბრ)
3. ღირსების ორდენის კავალერი,2012 წ.
წლის საერთაშორისო ადამიანი (ABI),2009-2012
4. საქართველოს 2011 წლის ადამიანი (ინგლისის ბიოგრაფიის
ინსტიტუტი).
5. საერთაშორისო საზოგადოებრივი ელჩი, ოქროს მედალი,
ქვეყნის წინსვლასა და განვითარებაში განსაკუთრებული
წვლილისათვის,2011 (მინიჭებული ამერიკის ბიოგრაფიის
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ინსტიტუტის მიერ).
6. საქართველოს 2010 წლის ადამიანი (ინგლისის ბიოგრაფიის
ინსტიტი).
7. ქუთაისის საპატიო მოქალაქე - 2006 წ.
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