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ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება


სამუშაო გამოცდილება

 უმაღლესი, ერთსაფეხურიანი ხუთწლიანი, ქ. ქუთაისის ალ.
წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტი,
ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი,
ფიზიკაასტრონომიის სპეციალობა 1978-1983 წ.წ.
 განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი, აკაკი წერეთლის
სახლემწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი,
 განათლების თეორია და ისტორია, 2009 წელი

 2006 - აკაკი წერეთლის სახლემწიფო უნივერსიტეტი,
მოწვეული სპეციალისტი
წერეთლის
სახლემწიფო
 2002-2007 წ.წ. აკაკი
უნივერსიტეტი, საათობრივად მოწვეული მასწავლებლის
თანამდებობაზე
 1997-2006 წ.წ. ქ. ქუთაისი საერო ინსტიტუტი ''გელათი''
მათემატიკისა და მათემატიკის სწავლების მეთოდიკის
ლექტორი
 1995-2001 წ.წ. ქ. ქუთაისის ჰუმანიტარულ–პედაგოგიური
ინსტიტუტი
''ინტელექტი''
(სოფლის
მეურნეობის
ინსტიტუტი),
მათემატიკის
სწავლების
მეთოდიკის
ლექტორი
წერეთლის
სახლემწიფო
 1993-1994 წ.წ. აკაკი
უნივერსიტეტი, საათობრივად მოწვეული მასწავლებლის
თანამდებობაზე
 1992-1995 წ.წ. ქ. ქუთაისის პირველი საშუალო სკოლა,
ფსიქოლოგი, მათემატიკის მასწავლებელი
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 1988-1992 წ.წ. ქ. წყალტუბოს ზონა, გუმბრის საშუალო
სკოლა, მათემატიკის მასწავლებელი
 1983-1988 წ.წ ქ. წყალტუბოს ზონა, ცხუნკურის არასრული
საშუალო სკოლა, ფიზიკა–მათემატიკის მასწავლებელი
წერეთლის
სახლემწიფო
 2012 წ. 22.05 - აკაკი
უნივერსიტეტი, პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა
და უწყვეტი განათლების ცენრტის სპეციალისტი
 2012წ. 01.03 – 2012 წ. 22.05 აკაკი წერეთლის სახლემწიფო
უნივერსიტეტი,სასწავლო
პროცესების
მართვის
სამსახურის სასწავლო მეთოდური განყოფილების უწყვეტი
აკადემიური განვითარების სექტორის სპეციალისტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
გერმანული

A2

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Sevenu). საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook)

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 35
1. ბალანჩივაძეი. – ჩაშენებული პრაქტიკა ინკლუზიური
განათლების სწავლებისას//GESJ: Education Science and
Psychology / ISSN 1512-1801 Teachers’ first conference
“University and School - essential to each other”, 29-30
November 2013. Materials. თბილისი, 2014 | N1(27) გვ.
121–124 (http://gesj.internetacademy.org.ge/en/list_artic_en.php?list_aut=all&b_sec=ed
u&curr_page=1)
2. ბალანჩივაძეი. - კონფლიქტის მართვის სწავლება
უმაღლეს სკოლაში // საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია „სოციალურ-ეკონომიკური
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განვითარების ინფორმატიზაციის თანამედროვე
პრობლემები: ახალი გამოწვებები და პერსპექტივები“.
ქუთაისი, 2013წ. 26-27 ოქტომბერი, გვ. 28-32
3. ბალანჩივაძეი. - განათლების სფეროში კვლევის
დაგეგმვის თავისებურებანი// IV საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია,“სწავლებისა და
აღზდის აქტუალური პრობლემები“ შრომები, ქუთაისი,
2013წ. 1-2 ივნისი, გვ.88-91
4. ბალანჩივაძე ი., მაღრაძე მ. - სტრესის ოდენობის
გასაზომად სოციალური რეაბილიტაციის შეფასების
სკალის (SRRS)გამოტენების ახალი ასპექტი // აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე #1,
ქუთაისი, 2013 წ.გვ. 209-214
5. ბალანჩივაძე ი. - პედაგოგიური დიაგნოსტიკის
მეთოდები // აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის, ქუთაისის უნივერსიტეტისა და
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკდემიის
ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის
შრომები, 2013 წელი, გვ. 68-71
სამეცნიერო
კონფერენციები

 სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი. სულ 26
 მასწავლებელთა I კონფერენცია "უნივერსიტეტი სკოლას სკოლა უნივერსიტეტს" (სწავლებისა და განათლების
პრობლემები) – ჩაშენებული პრაქტიკა ინკლუზიური
განათლების სწავლებისას
 საერთაშორისო საემცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია
„სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების და
ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი
გამოწვებები და პერსპექტივები“ – კონფლიქტის მართვის
სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში
 IV საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენცია,“სწავლებისა და აღზდის აქტუალური
პრობლემები“ – განათლების სფეროში კვლევის
დაგეგმვის თავისებურებანი
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
ქუთაისის უნივერსიტეტისა და საქართველოს
განათლების მეცნიერებათა აკდემიის ერთობლივი
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის –
პედაგოგიური დიაგნოსტიკის მეთოდები
 საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია
„ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები:
რეალობა და პერსპექტივები“ - მისიის ფორმირება
ორგანიზაციისათვის
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სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, 39
 2014 წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და
სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი – „ჯანსაღი
ცხოვრების წესის ხელშეწყობა“
 2014 საქართველოს დაწყებითი განათლების პროქტი –
„სასკოლო დაკვირვება და უკუკავშირი“; „ტრენერთა
მოსამზადებელი პროგრამა განმავითარებელი შეფასება
მათემატიკაში“
 2013 STP პროგრამა – სასწავლო ვიზიტები პოლონეთში
2013–2014. ლომჟა /პოლონეთი/ – „სკოლამდელი
განათლების განვითარება პოლონეთში“
 2013 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „ინკლუზიური განათლება/ რთული ქცევის მართვა“
 2013 საქართველოს დაწყებითი განათლების პროქტი –
ტრენერთა მოსამზადებელი ტრენინგი „ინოვაციური
მეთოდები მათემატიკის სწავლებაში“

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 8
 2013- საქართველოს დაწყებითი განათლების როექტი:
„დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარება“
 2012-2013
აქტიური მოქალაქეობისა და
ახალგაზრდობის სამოქალაქო ჩართულობის
მხარდამჭერა საქართველოში
 2012 „განათლება ინტეგრაციისათვის“ - დონორები:
ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო, დანიის ლტოლვილთა
საბჭო და ევრო კომისია
 2010–2012
ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო,
პროექტი: „სტრესი და გადაადგილება: ფსიქოლოგიური
პრობლემები და მათთან ბრძოლის გზები“
 2011 ერთი მსოფლიო საქართველოს სკოლებში ადამიანის უფლებების სწავლება დოკუმენტური
ფილებით

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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დამატებითი ინფორმაცია

ვარ რამდენიმე წიგნის რეზენზენტი:
ნ. ლუხუტაშვილი, თ ვალიშვილი - არაკომერციული ორგანიზაციის მენეჯმენტი / ქუთაისი 2014წ.
ნ. ორჯონიკიძე, მ. ახლვლედიანი - მსოფლიო საგანამანთლებლო სისტემები/ქუთაისი 2014წ.
ემზარ ჯულაყიძე - ლიდერობა და მოტივაციის მართვა / ქუთაისი 2014წ.
თ. ფანჩულიძე, თ ხურციძე - ნუ დადებ ფსონს შენს მომავალზე / ქუთაისი 2013წ.
2013 წლიდან ვმუშაობ სოციოლოგიური და პოლიტიკურ კვლევით ცენტრში „მერმისი“, ვარ სასეტიფიკატო
პროგრამის „აღმზრდელი ბაგა-ბაღში“ ხელმძღვანელი და მიმყავს საგანი „სკოლამდელი პედაგოგიკა“
2013 წელს ჩემი ხელმძღვანელობით 4 სტუდენტმა მონაწილეობა მიიღო სტუდენტთა და მაგისტრთა 23-ე
სამენიერო კონფერენციაში.
2012 წ. – მივიღე ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ქუთაისის სამადლობელი სიგელი – პროექტ
სემინარები თემაზე: „ევთანაზია“ წაკითხული ლექციებისათვის.
2012წ. – მონაწილეობა მივიღე საერთაშოისო კვლევაში სკოლამდელი განათების კუთხით და ქართულ და
ინგლისურ ენაზე შექმნა შრომა – საქართველოში ადრეულ ასაკში სწავლის სისტემის ღირებულების
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