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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტ. სკოლამდელი
აღზრდის პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია 1984-1989 სკოლამდელი აღზრდის,
პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის მასწავლებლის, სკოლამდელი აღზრდის
მეთოდისტის კვალიფიკაცია

 თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური
უნივერსიტეტის ასპირანტი 1992-1995 წლები. პედაგოგიკის კათედრა. მიენიჭა
პედაგოგიკის 13.00.07 მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი 2005 წლის 10.11.
თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური
უნივერსიტეტის პედ 13.00.№1 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით.

სამუშაო გამოცდილება

 2013წ.3.10. აკ წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გაუფორმდა
ხელშეკრულება მეთოდიკის დეპარტამენტში მოწვეულ სპეციალისტად.
 2012.წ. 26.04გაუფორმდა ხელშეკრულება პედაგოგიური ფაკულტეტის
ECTS-ის კოორდინატორად.
 2011წ.10.10 დაეკისრა პედაგოგიური ფაკულტეტის ECTS-ის
კოორდინატორის
დამატებითი მოვალეობის შესრულება.
2010წ.
27.
04
გაუფორმდა
ხელშეკრულება პედაგოგიკის დეპარტამენტში

მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობაზე
 2009წ. 29.09. აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მმოწვეული იქნა
ხელშეკრულებით პედაგოგიკის დეპარტამენტში პედაგოგიკის
დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი
 2008წ.22.09. აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგიკის
დეპარტამენტი მოწვეული სპეციალისტი
 2007წ.22.10 აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის
ხელშეკრულებით მოწვეული სპეციალისტი
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 2006წ. 25.09. აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული
სპეციალისტი სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტში.
 1999წ.12.09 აკ.წერეტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოპგიკის
კათედრის ლაბორანტი.
 1991წ.4.10. ქ.ს.უ. პედაგოგიური ფაკულტეტის მდივან-მემანქანე.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

გერმანული

X

რუსული

X

C1

C2

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 22
1.

,ნატო დვალი, ზნეობრივი ღირებულებების ცამოყალიბება
სააღმზრდელო პროცესში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი VI საერთაშორისო
კონფერენცია, სწავლების და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები, შრომები, ISSN: 2298–030X , ქუთაისი 2015 წ.

2.

ნატო დვალი, ნინო კოსტავა, სწავლ;ების თანამედროვე
ტექნოლოგიები და მათი გამოყენების პედაგოგიური
საფუძვლები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწიფო
უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები
ინფორმაციულ საზოგადოებაში II“ ოქტომბერი 14–15
ოქტომბერი2014. საერთაშორისო კონფერნეციის მასალები ნაწ.
III, ბათ.,2014, გვ. 124–127

3.

საგანმანათლებლო პროცესი და სწავლების თანამედროვე
ტექნოლოგიები აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,პედაგოგიური ფაკულტეტიV საერთაშორისო
კონფერენცია, სწავლების და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები, შრომები ISSN: 2298–030X ქუთაისი 2014 წ.,

4. ნატო დვალი - აკ. ს.უ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-
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მეთოდური კონფერენცია სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები - “მასწავლებელი დღევანდელ
სოციალურ გარემოში” ქუთაისი

iss #2298-030X, 2013წ.

გვ.110

5. ნატო დვალი - უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგიის ეთიკა.
სამეცნიერო ჟურნალი “ენა და კულტურა” #10 iss#1987-7323,
ქუთაისი 2013წ. გვ 196-199

სამეცნიერო
კონფერენციები

 სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი. სულ 8
 2013წ. ქუთაისის უნივერსიტეტი - ერთობლივი სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკად. ვ. ქელბაქიანის
დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი - ბუნების სიყვარული ვ.
ფშაველას შემოქმედებაში. ქუთაისი ISB №978-9941-432-99-6

 2013წ. აკ. წერეთლის სახ. ინ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია სწავლებისადა აღზრდის აქტ.
პრობლემები-მასწავლებელი დღევანდელ სოციალურ
გარემოში. ქუთაისი ISS №2298-030X გვ. 110
 2012წ. აკ. წერეთლის აკ. წერეთლის სახ. უნ. I I I საერთაშრისო
სამეცნიერო -მეთოდური კონფერენცია სწავლებისა და
აღზრდის აქტუალური პრობლემები “პრობლემური
გაკვეთილი” ქუთაისი ISS №2298-030X გვ. 54.
 2008წ. ქუთაისი აკ. წ.ს.უ ერთობლივი სამეცნიერო-მეთოდურიო
კონფერენცია თემაზ: სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები. ზნეობრივი ღვთისმეტყველება უწმინდ. და
უნეტარესის, სრულიად საქ. კათალიკოს-პატრიარქის ილია II
ქადაგებათა მიხედვით ქუთაისი.
 2008წ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კონფერენცია - ზნეობრივი აღზრდის საკითხები, უწმინდესისა
და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათალიკოს
პატრიარქის ილია II ქადაგებათა მიხედვით.

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

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

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

დამატებითი ინფორმაცია
2005წლიდან ( ბრძ. №65 $6) 2007 წლამდე ვმუშაობდი ქუთაისის ი. პეტრ. სახ. უნივერსიტეტში დაწყებითი განათლების
პედაგოგიკისა და მეთოდიკის ფაკულტეტზე დეპარტამენტის ხელმძღვანელად.
ვარ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა-მოსწავლეებთან, მშობლებთნ, და კოლეგებთან
ურთიერთობა-შემდგენელი კოლექტივის წევრი.
1999წლიდან ვხელმძღვანელობ სტუდენტთა პედ. პრაქტიკას.
2006წ-დან ლექციებს ვუკითხავ საზოგადოებრივ მეც. ფაკ. მაგისტრებს.
2000წ-დან ვხელმძღვანელობ სტუდნეტთა სამეცნიერო წრეში გაერთიანებულ სტუდენტთა თემებს.
2006წ. ქუთაისის იოანე პეტრიწის სახ. უნივერსიტეტი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. ქუთაისი გვ.8
2009წ. ვხელმძღვანელობ პედაგოგიურ პრაქტიკას.
2010-2011წ. სამაგისტრო შრომების კონსულტაცია.
2010-2011წ. სკოლის ადმინისტრაციული და მენეჯერის მუშაობის გაცნობა (პრაქტიკა სკოლაში)
2011-2012წ. პედაგოგიური პრაქტიკა
2012-2013წ. პედაგოგიური პრაქტიკა
2013-2014წ. ჯგუფის კურატორი
2011-2013წ. ვმუშაობდი პედაგოგიური ფაკულტეტის ECTS კოორდინატორად.
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