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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 1967წ. 24 .11
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 უმაღლესი, ერთსაფეხურიანი , 4 წლიანი ალ.წულუკიძის სახ.სახელმწიფო
პედ.ინსტიტუტი პედაგოგიური ფაკულტეტი, სკოლამდელი აღზრდის
პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია
 1986-1990 წ აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ერთსაფეხურიანი,5
წლიანი ფაკ.იურიდიული , სპეც. სამართალმცოდნეობა
 1995-1999 წ სამედიცინო,ზოგადი და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სასწავლო
ინსტიტუტი.2010 -2011წწ.
 პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატიპედაგოგიური ფაკ. პედაგოგიკის
დეპარტამენტი პედაგოგიკის თეორია და ისტორია სულხან-საბა ორბელიანის
სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი. პედაკოგიკის თეორია და
ისტორია. 13.00,01. სადისერტაციო თემის სათაური:"შიო ჩიტაძის
პედაგოგიური შეხედულებანი და მათი მნიშვნელობა თანამედროვე
სკოლისათვის 21.10.2004 წელი.

სამუშაო გამოცდილება

 2006 წლიდან დღემდე ბრძანება N76,პარ.4./2006,29,08 აკ. წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგიკის დეპარტამენტი
ასოცირებული პროფესორი
1994
წლიდან -2006 წლამდე ბრძანება 120, პარ 10/1994,21,09
აკ.

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგოკის კათედრა
მასწავლებელი
SOS 2002 წლიდან -2003 წლამდე ბრძანება 2,1 /26,09,2002
KINDERDORF INTERNATIONAL საქართველოს SOS ბავშვთა
სოფელი ქუთაისის SOS ბავშვთა სოფლის პედაგოგი
 1993 წლიდან -1994 წლამდე ბრძანება 20, პარ 2/1993,25,,02 აკ. წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგოკის კათედრასთან არსებული
ექპერიმენტალური ლაბორატორიის ლაბორანტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 14
1.

ქეთევან წოწენიძე, კონფლიქტების მოგვარება სკოლაში აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური
ფაკულტეტი VI საერთაშორისო კონფერენცია, სწავლების და
აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები, ISSN: 2298–030X
, ქუთაისი 2015 წ., 123-129გვ.

2.

ქეთევან წოწენიძე, აღმნზრდელობითი მუშაობის შინაარსი და
მიმართულებანი მსოფლიო სასკოლო პრაქტიკაში, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური
ფაკულტეტი VI საერთაშორისო კონფერენცია, სწავლების და
აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები, ISSN: 2298–030X
, ქუთაისი 2015 წ., 118-123გვ.

3.

ქ.ძოწენიძე ,, თამაშის როლი ბავშვის ფსიქიკურ და მეტყველების
ფუნქციის განვითარებაში“ III საერთაშორისო
სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია,ქუთაისი 2012წ.გვ.58.

4.
5.

სამეცნიერო
კონფერენციები

ქ.ძოწენიძე ,,პედაგოგიური ურთიერთობის სტილი და მათი
ტექნოლოგიური დახასიათება „ აწსუ.პედ ფაკ. IV

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 9
 2008 ქსუ სტუდენტთა და პროფესორ– მასწავლებელთა
11–ე სამეცნიერო კონფერენცია,ქუთაისი ."მოზარდის
ფსიქიკური განვითარება და 2–ე სასკოლო,ანუ
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გარდამავალი ასაკი".
 2008 ქსუ სტუდენტთა და პროფესორ– მასწავლებელთა
11 სამეცნიერო კონფერენცია,ქუთაისი "მოზარდის
ფსიქიკური განვითარება და 2–ე სასკოლო,ანუ
გარდამავალი ასაკი".
 2007 საქართველოს განათლების მეცნიერებათა
აკადემიის და აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის
ერთობლივი კონფერენცია „ სწავლა აგზრდის
აქტუალური პრობლემები“, შრომები "ოჯახის როლი
მოზარდთა აღზრდა – განვითარებაში".
 2012 ქ.ძოწენიძე ,, თამაშის როლი ბავშვის ფსიქიკურ და
მეტყველების ფუნქციის განვითარებაში“ III
საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური
კონფერენცია,ქუთაისი 2012წ.გვ.58.
 2013 ქ.ძოწენიძე ,,ღმზრდელობით ორგანიზაციებში
ინდივიდუალური დახმარების ხასიათი“ საქართველოს
განათლების მეც. აკადემია აწსუ( პედ. ფაკ.) ქუთაისის
უნივერსიტეტი ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია 2013წ. 12-13 იანვარი გვ.78.
ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 10
 2009 ჩავატარე მცირე ბიზნესის განვითარების
ტრეინინგ-სემინარი. სოციალურ თემაზე. ტრეინინგი
ჩატარდა ორგანიზაცია-ააიპ,,ბიზნეს მხარდამჭერი
ინიციატივა,, 2009 წ.5/10-9/10. ჩათვლით.
 2012 წ. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის
მოხელის გამოცდა .
 2010წ.2011 წ. სამედიცინო,ზოგადი და გამოყენებითი
ფსიქოლოგიის სასწავლო ინსტიტუტი.კურსიკლინიკური და გამოყენებითი ფსიქოლოგია
 2010წ USAID-ის პროგრამის ,,აივ /შიდსის პრევენცია
საქართველოში“IOCC-ისა და RTI-ის მხარდაჭერით
ტრენინგის კურსი,,ნარკომანიისა და აივ/შიდსის ბიოფსიქო-სოციალური,სამედიცინო ასპექტები.“
 2011წ. Ctc Empowering People For Change საქართველოს
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი კურსი ტრენერების გადამზადების ტრენინგი

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
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წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია
ქ.ძოწენიძე."ნაბიჯ–ნაბიჯ პროგრამის მოდელის გამაერთიანებელი კონცეფციები და მიზნები ".
ქსუ.შრომები ტ.4(38)ქუთაისი 2005 წელი. (აღნიშნული სტატია არ დაბეჭდილა შრომების კრებულში).
2013-2014 წლები სამაგისტრო შრომების ხელმძღვანელი - პედ. ფაკ. განათლების მენეჯმენტი, ინგლისური,
გერმანული ენა ლიტერატურა.
2012-2013 წლები სამაგისტრო შრომების ხელმძღვანელი - პედ. ფაკ. განათლების მენეჯმენტი, ინგლისური,
გერმანული ენა ლიტერატურა.
2011-2012 წლები სამაგისტრო შრომების ხელმძღვანელი - პედ. ფაკ. განათლების მენეჯმენტი, ინგლისური,
გერმანული ენა ლიტერატურა.
2009-2010 წლები სამაგისტრო შრომების ხელმძღვანელი - პედ. ფაკ. განათლების მენეჯმენტი, ინგლისური,
გერმანული ენა ლიტერატურა.
2007-2008 წლებში ვმუშაობდი მიწვეულ თანამშრომლად ქ. ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის
უნივერსიტეტში
2007-2008 წელი საუნივერსისტეტო პედ.პრაქტიკის ხელმძღვანელი (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი)
2006-2007 წლის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ეკონომიკის ფაკულტეტი
2005-2006 წლის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ეკონომიკის ფაკულტეტი
2010–2011 - სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელობა (3 მაგისტრი)
2012–2013 - მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა (3 მაგისტრანტი)
2013–2014 - სწავლების თანამედროვე მეთოდები(13 დოქტორანტი)
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