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განათლება

 უმაღლესი, ერთსაფეხურიანი ხუთწლიანი, ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახ.
სახელ-ფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, დიპლომის NB №256267.
კვალიფიკაცია : ისტორია ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ისტორია უცხო ენით
(ინგლ.) სპეციალობა, ისტორიის, საზოგადოებათმცოდნეობისა და
ინგლისურის მასწავლებელი, გაცემის თარიღი: 1983-1988წ. მიმართულება:
03. დარგი/კვალიფიკაცია: 0302
 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახ-ფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიკის
კათედრა. პედაგოგიკის თეორია და ისტორიის სპეციალობა. თბილისის
სულხან-საბა ორბელიანის სახ. თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტის
PD13.00 CN1 სადისერტაცო საბჭოს გადაწყვეტილებით ოქმი №34 22.10.98.
(დაცვა შედგა). პედაგოგიკის 13.00.01 მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
ადემიური ხარისხი: დოქტორთან გათანაბრებული. თემის სახელწოდება:
ქართული გიმნაზია - ეროვნული განათლების ძირითადი კერა ქუთაისში.
იმართულება: 03. დარგი/სპეციალობა: 0301 განათლების მეცნიერებები


სამუშაო გამოცდილება

 2005 წლიდან დღემდე პედაგოგიკის დეპარტამენტის კოორდინატორი
სასწავლო სამეცნიერო საკითხებში/ (პედაგოგიკის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი).
 2011–2014 წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი.
 2005–2006 წ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი,
კრედიტების
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ტრანსფერისა

და

სახელი, გვარი

დაგროვების

ევროპული

სისტემის

(ECTS)

კოორდინატორი.
 2005 წ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ-ის სახ-ფო უნივერსიტეტი, პედაგო
გიური

ფაკულტეტი,

პედ.

მეც.

კანდ.,დოცენტი,

პედაგოგიური

ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი.
 2004–2005 წ. პედაგოგიკი კათედრის გამგის მოადგილე.
 2005 წლიდან დღემდე აკაკი წერეთლის სახ-ფო უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური

ფაკულტეტი,

პედაგოგიკის

მიმართულების,

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა.
 2006 წლიდან აკაკი წერეთლის სახ-ფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური
ფაკულტეტი, პედაგოგიკის დეპარტამენტში სასწავლო სამეცნიერო
პროცესების

კოორდინატორი./(პედაგოგიკის

დეპაეტამენტის

ხელმძღვანელი).
 2006 –2010 წ.წ.აკაკი წერეთლის სახ-ფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური
ფაკულტეტი,

პედაგოგიკის

მიმართულების,

ასოცირებული

პროფესორის აკადემიური თანამდებობა.
 2005წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ-ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
პედაგოგიკის კათედრის დოცენტი, როგორც კონკურსით არჩეული.
 2001–2005

წ.წ.ქუთაისის

აკაკი

წერეთლის

სახ-ის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, პედაგოგიკის კათედრის მასწავლებელი.
 1993–2001 წ. წ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ-ის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი მეთოდიკათა კათერდა, მასწავლებელი.
 1989–1993 წ. წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ-ის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი პედაგოგიკის კათერდა, მასწავლებელი.
 1998–1993 წ. წ. ა/კ რკინიგზის მე-12 საშუალო სკოლა, მე–5, მე-6, მე-10,
მე-11 კლასების საზოგადოებათმცოდნებობის, ისტორიის და ეთიკის
მასწავლებელი.
 1988–1991 წ. წ. ქუთაისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე,
ისტორია მხარეთმცოდნეობის წრის ხელმძღვანელი. მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

ინგლისური

X

რუსული

X

C1

C2

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

თავისუფალი ნავიგაცია, საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS
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სახელი, გვარი

Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება
(RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel, Photoshop, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 54
1. 2011 წ. მაია ახვლედიანი, იოსებ ოცხელი. აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ISBN 9789941-432-31-6, ქუთ.148 გვ.
2. 2014 წ. მაია ახვლედიანი ნინო ორჯონიკიძე, მსოფლიო
საგანმანათლებლო სისტემები, ISBN -978-9941-455- 28-5;
ქუთ. 122 გვ.
3. მაია ახვლედიანი, იმერი ბასილაძე, მშობელთა აღზრდა
თანამედროვე სოციალური პოლიტიკის ნაწილი, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური
ფაკულტეტი VI საერთაშორისო კონფერენცია, სწავლების
და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები, ISSN:
2298–030X , ქუთაისი 2015 წ., 13-18გვ.
4. მაია ახვლედიანი ნინო ორჯონიკიძე, დისკუსიის როლი
სწავლების პროცესის აქტივიზაციაში, აკაკი წერეთლის
სახ.ფო უნივერსიტეტი, პირველი საერთაშორისო
კონფერენცია უმაღლესი განათლება – ახალი
ტექნოლოგიები და ინოვაციები ქუთაისი (საქართველო)
1–2 მაისი, 2015წ.
http://atsu.edu.ge/Conferences/HENTI2015/ebook/Modern/
AkhvledianiMaia.pdf
5. მაია ახვლედიანი, ირმა მალანია ინტეგრირებული
სწავლება–ცოდნის გამთლიანების ერთ-ერთი
საინტერესო და მნიშვნელოვანი გზა, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი
V საერთაშორისო კონფერენცია, სწავლების და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები, შრომები, ISSN: 2298–030X ,
ქუთაისი 2014 წ., 74-77გვ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 25
1. მაია ახვლედიანი, ნინო ორჯონიკიძე თელავის იაკობ
გოგებაშვილის
სახელობის
სახ.
უნივერსიტეტი
იაკობ
გოგებაშვილის
სახელობის
თელავის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
I
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა
პრაქტიკა“, სკოლის როლი მოსწავლეთა
მოქალაქეობრივ
ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის მზაობაში 2016წ. 2–3 ივლისი.
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2. მაია

ახვლედიანი,

სახელი, გვარი

იაკობის

და

აკაკის

მეგობრობის

შტრიხები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პედაგოგიური

ფაკულტეტის

პედაგოგიკის

დეპარტამენტის

ლექტორ–მასწავლებელთა კონფერენცია მიძღვნილი გამოჩენილი
ქართველი პედაგოგის იაკობ გოგებაშვილის დაბადებიდან 175
წლისთავისადმი. 2015 წლის 3 დეკემბერი.
3. მაია

ახვლედიანი,

ლელა

ეძგვერაძე,

მელიტონ

კელენჯერიძე – ქართული პრაქტიკული გრამატიკის შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური
ფაკულტეტი VI საერთაშორისო კონფერენცია,

სწავლების და

აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები, ISSN: 2298–030X ,
ქუთაისი 2015 წ., 262-266გვ.
სასკოლო
განათლებასთან
4. მაია
ახვლედიანი,
დაკავშირებული საკითხები თანამედროვე მსოფლიოში, აკაკი
წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,

ფაკულტეტი IV საერთაშორისო კონფერენცია,

პედაგოგიური
სწავლების და

აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები, ISSN: 2298–030X ,
ქუთაისი 2013 წ., 80–84.
5. 12008 г Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова,
международная научная
конференция.
Филологический факулътет, кафедра истории зарубежной
литературы, XVIII ВЕК: ЖЕНСКОЕ., МУЖСКОЕ В КУЛТУРЕ ЭПОХИ,
Москва, Женский вопрос в интелектуалъной жизни Грузии периода
европейского Просвещениа

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 11
1. 1.მონაწილეობა

მივიღე

სასწავლო

ვიზიტში,

რომელიც

გაიმართა ესტონეთში 23–30 სექტემბერს, ორგანიზაცია
Foundation
Innove-ს
ტალინის
და
ტარტუს
უნივერსიტეტებში.
სისტემა;

ახალი

მასწავლებეთა

მოვისმინე:

ესტონეთის

სასწავლოკონცეფცის

გადამზადების

ტრენინგები

განათლების
დანერგვა;;
ესტონეთის

უნივერსიტეტებში;
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
გამოცდილება; სასწავლო პრაქტიკის ორგანიზება და მართვა;
მასწავლებელთა გადამზადების თანამედროვე პრინციპები;
ლექციების

პროფესიულ

დახელოვნებაში;

პროექტი
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დაფინანსებულია

სახელი, გვარი

UNICEFის

და

ესტონეთის

საელჩოს

მიერ.23–30 სექტემბერი 2016 წ.
2. მოვისმინე სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ
კურსის სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფის მხარდაჭერა
ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებისათვის. სამოქმედო
კვლევები. პირველი ეტაპი 11–12 ივლისი 2016 წ.
3. 2014 წ, 28, 29, 30, აპრილი, საფრანგეთი, ქ. ლიონი ჟან მულიონ
უნივერსიტეტი III. JAN MOULION UNIVERSITY LYON III,
მონაწილეობა მივიღე

ტემპუსის პროგრამაში - TEMPUS

THE_QA Promouting Quality and Pecognition of Trannational
Education in Armenia and Georgia., ხარისხის განვითარების
ხელშეწყობა და ტრანსნაციონალური განათლების აღიარება
სომხეთსა და საქართველოში. რომელიც ორგანიზებული იყო
ევროსაბჭოს

პარტნიორ ქვეყნებში აღმოსავლეთ ევროპის,

ცენტრალური აზიის, დასავლეთ ბალკანეთის და ხმელთაშუა
ზღვის
რეგიონის ქვეყნების უმაღლესი განათლების
ხარისხის მართვის გამოცდილების გაზიარების მიზნით.
4. 2013წ გავიარე ტრენინგი - „itslearning Implementation Project“
- სწავლების ელექტრონული მეთოდების გამოყენების
საკითხებზე (its Learning ტრენინგი

– დისტანციური

სწავლების სასწავლო კურსები). ავიღე მომხმარებელის
პირველი საფეხურის (EDUCATIONAL USER LEVAL 1)
სერთიფიკატი.
5. 2010 წელს მონაწილეობა მივიღე
ილია ჭავჭავაძის
სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული განათლების
ადმინისტრირების

სამაგისტრო

პროგრამის

ფარგლებში

განხორციელებულ სასწავლო ტურში, რომელიც ჩატარდა
ამერიკაში,

კალოფორნიის

შტატის

ლოს-ანჟელესის

უნივერსიტეტში (L.A. UCLA) 2010 წლის ივლისში. ტურის
მიზანია საქართველოს უნივერსიტეტებში განათლების
ადმინისტრირების თანამედროვე სამაგისტრო პროგრამის
შემუშავებისა

და

ადმინისტრირების
საერთაშორისო

დანერგვის

ხელშეწყობა.

სამაგისტრო
განვითარების

პროგრამა

განათლების
შეიქმნა

სააგენტოს

აშშ

(USAID)

განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში (EMP) და
ხორციელდება საქართველოს განათლების და მეცნიერების
სამინისტროსა და კალიფორნიის უნივერსიტეტთან (L.A.
UCLA) ერთად. 2013 წლამდე ვიყავი ჩართულიაღნიშნულ
პროგრამაში რეგიონული კუთხით.
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Curriculum Vitae
პროექტები / გრანტები

სახელი, გვარი

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
2009 წ. ა.წ.ს.უ. 2009 წლის შიგა საუნივერსიტეტო გრანტი №
ATSU/09422;

ზნეობრივი

აღზრდის

თანამედროვე

პრობლემები. სამეცნიერო პროექტის თანაავტორი

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

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს
განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი სამეცნიერომეთოდური კონფერენციის, სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

ჯილდოები / სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია

მეუღლე -კუპრაშვილი გოჩა - შპს“კავკასუს როუდ პროჯექტ“-ის ქუთაისის ქარხანა, დირექტორი.
შვილები - კუპრაშვილი ელენე- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო

უნივერსიტეტის რეზიდენტი,

კავკასიის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მენეჯმენტის დოქტორანტი.
- კუპრაშვილი ლევანი კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი, „დიპლომატ ჯორჯია“- ს ფინანსური
ანალიტიკოსი.
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