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სქესი მდედრობითი | დაბადების თარიღი 16.02.1964
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში
ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

• 1986 წელი- ერთსაფეხურიანი ხუთწლიანი, თბილისის ივ.
ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მექანიკამათემატიკის ფაკულტეტი. მათემატიკის სპეციალობით.
• 1997 წელი. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის, თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს
გადაწყვეტილებით მომენიჭა პედაგოგიკის მეცნიერებათა
კანდიდატის ხარისხი, სპეციალობით მათემატიკის
სწავლების მეთოდიკა.

სამუშაო გამოცდილება

(აკადემიური თანამდებობები)

1. 2014 წლიდან დღემდე - აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების
მეთოდიკათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2. 2010 წლიდან 2014 წლამდე - აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების
მეთოდიკათა დეპარტამენტის აკადემიური დოქტორი
3. 2013წლიდან დღემდე-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ეგიდით მათემატიკის ტრენერი
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისათვის I-VI.
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4. 2006 -2010 წწ-აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების მეთოდიკათა
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
5.

2002-2006 წწ-აკ. წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების მეთოდიკათა
კათედრის დოცენტი.

6.

2006-2011 წწ-ქუთაისის ი. პეტრიწის სახელობის უნივერიტეტის სწავლების მეთოდიკათა
კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

7. 1998-2006 წწ-ქუთაისის ი. პეტრიწის სახელობის უნივერსიტეტის სწავლების მეთოდიკათა
კათედრის დოცენტი.
8. 1993-1998 წწ-ქუთაისის ი. პეტრიწის სახელობის უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრის
მასწავლებლად
9. 1986-1993 წწ-ქუთაისის მოსწავლე–ახალგაზრდობის სასახლეში მათემატიკის წრის
ხელმძღვანელი.

(ადმინისტრაციული თანამდებობები)
1. 2011 წლიდან დღემდე-ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
2. 2007-2011 წწ.-ქუთაისის ი.პეტრიწის სახელობის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი.
3. 2006-2007 წწ.-ქუთაისის ი.პეტრიწის სახელობის უნივერსიტეტის სწავლების ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.
4. 2002-2005 წწ.-ქუთაისის ი. პეტრიწის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული
ფაკულტეტის დეკანი
5. 1998-2005 წწ.-ქუთაისის ი. პეტრიწის სახელობის უნივერსიტეტის დაწყებითი განათლების
პედაგოგიკისა და მეთოდიკის კათედრის გამგე.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური
მომსახურება. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS
Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი
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გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა- 34.
1. მ.დეისაძე-სავარჯიშოთა სისტემის შედგენა ბლუმის
ტაქსონომიის მიხედვით. აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური
ფაკულტეტის VII საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია თემაზე: „სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები,“ 2016 წ.
2. მ. დეისაძე-დაწყებითი საფეხურის
მასწავლებლებისათვის სარეკომენდაციო წიგნი
მათემატიკაში. 2015წ.
3. მ. დეისაძე, შ. კირთაძე-ტესტის შედგენის
პრინციპები, HENTI 2015. THE FIRST
INTERNATIONAL CONFERENCIES: უმაღლესი
განათლება-ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები
2015.
4. მ. დეისაძე, შ. კირთაძე-გაყოფადობის ზოგიერთი
ნიშნის გამოყენება დაწყებით კლასებში-აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე,
2014, N3. გვ.61-67
5. მ. დეისაძე, ვ. ადეიშვილი-ამოცანების ამოხსნის
სხვადასხვა ხერხები
კრიტიკულიაზროვნების განვითარებისათვის, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2014 წელი. N2 გვ. 8587.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა-13
1. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პედაგოგიური ფაკულტეტის VII საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „სწავლებისა და
აღზრდის აქტუალური პრობლემები,“ სავარჯიშოთა
სისტემის შედგენა ბლუმის ტაქსონომიის მიხედვით.
.
2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“ , შრომები, ი.
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გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, განათლების მეცნიერებათა
ფაკულტეტი. მათემატიკური სავარჯიშოები
სხვადასხვა სააზროვნო დონეების მიხედვით.
3. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მესამე
საერთაშირისო კონფერენცია. თეზისების კრებული- ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნის ალგებრული და
არითმეტიკული ხერხები.
4. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პედაგოგიური ფაკულტეტის VI საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა
და აღზრდის აქტუალური პრობლემები-დე
მორგანის კანონების გამოყენება ლოგიკური
ამოცანების ამოხსნისას.
5. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის IV
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენცია, სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები-წილადებზე ზოგიერთი
ამოცანის გეომეტრიული ინტერპრეტირება.
ტრენინგები /
სემინარები

1. განათლებისა და მეცნირების სამინისტროს
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ცენტრის ტრენერი.
2. ტრენინგი- აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. პროფესიული
წვრთნისა
და
უწყვეტი
განათლების
ცენტრი.
„სწავლების
ინტერაქტიური მეთოდები“ 1-3 თებერვალი 2014წ.
3. სატრენინგო

მოდულის თანაავტორი. მათემატიკის
გადასამზადებელი პროგრამა დაწყებითი საფეხურის
(I-IV) მასწავლებლებისათვის.
აკადემიური საბჭოს
დადგენილება 81 (11/12) 25 მაისი 2012წელი

4. ტრენინგი ბათუმის მასწავლებელთა სახლში
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებთათვის და
ტრენერებისათვის მათემატიკაში.2014 წ.

პროექტები / გრანტები

1.

HENTI2015
პირველი
კონფერენცია: უმაღლესი

საერთაშორისო
განათლება- ახალი
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ტექნოლოგიები და ინოვაციები
(საქართველო) 1-2 მაისი 2015

ქუთაისი

2. პროექტი:

მულტიკულტურული
განათლების
ასახვა მასწავლებელთა განათლების პროგრამებში.
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი
ურთიერთობების ცენტრი ფონდ „ღია საზოგადოებასაქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით

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

1. 2013-დღემდე პედაგოგიური ფაკულტეტის საბჭოს
წევრი.
2. საქართველოს

მათემატიკოსთა

კავშირის

წევრი.
3. 2006-2010 . 2014-დღემდე პედაგოგიური
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
4. III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური

კონფერენცია-„სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები“ საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი.5. - IV საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური

კონფერენცია-„სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები“ საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი.6.

V საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენცია-„სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები“ საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი

7. .VI საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური

კონფერენცია-„სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები“ საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი.
8. VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური

კონფერენცია-„სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები“ საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი.9. ქუთაისის ი.პეტრიწის სახელობის

უნივერსიტეტის „მოამბის“ სარედაქციო
კოლეგიის წევრი.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ჯილდოები / სტიპენდიები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია

• საქართველოს

განათლებისა

და

მეცნიერების

სამინისტროს

მასწავლებელთა

პროფესიული განვითარების სახლის მათემატიკის ტრენერი(VI) დაწყებითი საფეხურის
მასვარ

მასწავლებელთა

პროფესიული

გადამზადების

ტრენინგ-

მოდულის

(მათემატიკა I-VI )
• ვარ მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ტრენინგ- მოდულის (მათემატიკა IVI ავტორი.
• საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წევრი.
• აქტიურად ვარ ჩაბმული მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ტრენინგებში
დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით.
• ჩავატარე

ტრენინგი

ბათუმის

მასწავლებელთა

სახლში

დაწყებითი

საფეხურის

მასწავლებლებთათვის და ტრენერებისათვის მათემატიკაში.

• რამდენიმე ტრენინგი ჩავატარე ქუთაისის მასწავლებელთა სახლში მათემატიკაში
დაწყებით საფეხურის მასწავლებლებისათვის.
•

მონაწილეობა მივიღე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
ორგანიზებულ კონფერენციაში,

„საუკეთესო პედაგოგიური პრაქტიკა“, რომელიც

ჩატარდა ჩაქვში 2013 წლის 23-24 დეკემბერს.
• ვარ

უნივერსიტეტის

საჭიროებისამებრ

ელექტრონულ

კონსულტაციებს

სწავლებაში

ვუწევ

ჩართული.

ელექტრონულად.

სტუდენტებს
სტუდენტებთან

ფინალურ გამოცდებს ვატარებ კომპიუტერის საშუალებით. www.oc.atsu.ac.ge
• ვარ სამაგისტრო შრომების ხელმძღვანელი.
• ვარ სახელმძღვანელოს რეცენზენტი.
• აქტიურად ვარ ჩაბმული სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის მომზადების საქმეში.
• ვხელმძღვანელობ

პედაგოგიური

ფაკულტეტის

ბაკალავრიატის

სტუდენტთა

პედაგოგიურ პრაქტიკას.
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მყავს მეუღლე და ორი ვაჟიშვილი.
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