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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 უმაღლესი, ა.ს.პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტი, ქართული ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენისა და
ლიტერატურის სპეციალობით 1973–1977 წწ.


პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი(აკადემიური დოქტორი), თბილისის ა.ს.
პუშკინის სახ. სახელ;მწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის დიდი სამეცნიერო საბჭო,
ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა, 1985 წ.
დოცენტის სამეცნიერო–პედაგოგიური წოდება(1998 წ) ივანე ჯავახიშვილის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭოს მიერ(დოცენტის პედაგოგიკის
ისტორია და თეორია).

სამუშაო გამოცდილება
წლები

2014 წლიდან დღემდე

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის
სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2010-2014

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის
სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2006-2010

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის
ასოცირებული პროფესორი

1990-2006

ქ. ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
ქართული ენის, ლიტერატურისა და საქართველოს ისტორიის კატედრის დოცენტი

1990-1991

ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
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ქართული ენის, ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიის კატედრის გამგის
მოვალეობის შემსრულებელი
1991-1998

ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული ენის, ლიტერატურისა და
საქართველოს ისტორიის გაერთიანებული დეპარტამენტის დოცენტი (კონკურსით
არჩეული)

1999-2005

ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული ენის, ლიტერატურისა და
ჟურნალისტიკის დეპარტამენტის დოცენტი (არჩევით).

1986-1988

ქუთაისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
ზონალური ინსტიტუტის პედაგოგიკა _ ფსიქოლოგიის მეთოდკაბინეტის
მეთოდისტი.

1988-1990

ქუთაისის მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუის ქართული ენისა და
ლიტერატურის კატედრის დოცენტი (არცევით)

1978-1985

ლენტეხის რაიონის ჩიხარეშის საშუალო სკოლის ქართული ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებელი
ლენტეხის რაიონის ცანის რვაწლიანი სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებელი.

1977-1978

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

x

რუსული

x

A2

B1

B2

C1

C2

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

თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
საოფისე მოხმარების პროგრამების საშუალო ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint,
MS Outlook), სხვა პროგრამები: ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE,
Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
•
•

სულ 25 სამეცნიერო პუბლიკაცია.

ჯამბუ ავალიანი - აქტივობები ქართულ ენაში. (საქართველოს საპატრიარქო, შპს “მეგობრობა”, 2016; 154 გვ)
ნანა ხაბულიანი
ჯამბუ ავალიანი - პროფესიული სწავლა და მეთოდიკა.ქართული ენა და ლიტერატურა დამხმარე
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სახელმძღვანელო დაწყებითი , საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლებისა და პედაგოგიური
სპეციალობის სტუდენტთათვის.( აწსუ 2016, 352 გვ)
ჯამბუ ავალიანი - დედაენა დედაა ჩემი (კომპლექტი - I-IV კლასელთათვის; 2015 წელი)

• jambu avaliani. qarTuli ena moswavleebisa da abiturientebisaTvis
(teqstis redaqtireba, stilisturi xarvezebi, marTlweris sakiTxebi)
damxmare saswavlo masala, Tb; saqarTvelos sapatriarqo, 2014 w. 304 gv.
• jambu avaliani. teqstebis samyaro (moswavlis wigni), testuri masalebi
kiTxvis unaris gansaviTareblad, Tbilisi, saqarTvelos sapatriarqo S.p.s.
“megobrebi”, 2013 w. 440 (standartuli gverdi).
სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 17
•

•

•

•

•

ტრენინგები / სემინარები

სულ 0

პროექტები / გრანტები

სულ 0

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

ორი სასწავლო საგნის- ქართული ენისა და ქართული ლიტერატურის
ინტეგრირებული სწავლების ზოგიერთი ასპექტი სკოლაში; გორის
სასწავლო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი
მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. გორი, საქართველო, 27.10.2016
IV saerTaSoriso samecniero-meToduri konferencia
miZRvnili akaki wereTlis saxelmwifo universitetis da
pedagogiuri fakultetis 80 wlis iubilesadmi, swavlebisa
da aRzrdis aqtualuri problemebi, jambu avaliani tician
tabiZis cxovrebisa da Semoqmedebis swavlebis zogierTi
sakiTxi skolaSi (tician tabiZis tragikuli aRsasruli,
Sromebi, quTaisi, 2013 gv. 235-239. 2013 წელი.
erToblivi samecniero-praqtikuli konferencia miZRvnili
akad. varlam qelbaqianis dabadebidan 80 wlisTavisadmi,
jambu avaliani. mxatvruli teqstis, rogorc sityvis
xelovnebisa da kulturis faqtis, aRqmisa da gacnobierebis
pedagogiur-fsiqologiuri aspeqtebi(dawyebiTi skolis
safexuri), Sromebi, quTaisi, 2013 w gv. 90-94. 2013 წელი
III saerTaSoriso samecniero-meToduri konferencia,
swavlebisa da aRzrdis aqtualuri problemebi, jambu
avaliani. qarTuli enisa da literaturis sagnobrivi
standartis moTxovnebi dawyebiT safexurze, Sromebi, quTaisi,
2012 w gv. 236-243 2012 წელი
respublikurisamecniero-meTodurikonferenciismasalebi,
jambuavaliani. qarTulienisa da
literaturisintegrirebuliswavlebisproblemebizogadsaganm
anaTlebloskolaSi, ,,Sromebi”, 2007. gv, 9-12. 2007 წელი

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ჯილდო
ები /
სტიპენ
დიები

სახელი, გვარი

---სახალხო განათლების წარჩინებული მუშაკის მედლის
მფლობელი.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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