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სქესი მდედრ . | დაბადების თარიღი 11.03.1971
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში
ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 09.07.1993 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური
ფაკულტეტი, ერთსაფეხურიანი 5 წლიანი. დაწყებითი კლასების
მასწავლებელი, დაწყებით სკოლაში რუსული ენის მასწავლებელი
 21.06.2011 აკაკი წეეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტურანტურა,
განათლების აკადემიური დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

 2014-დან დღემდე
აწსუ-პედაგოგიკის დეპარტამენტის
ასოც.პროფესორი
 2014.04.03-2013.05.03 საქართველოს დაწყებითი განათლების პროგრამაG-PRIED-რეგიონალური კოორდინატორი
 2012.22.05-2012.01.03 აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
უწყვეტი განათლების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი
 2011.20.10-2012.01.03 აკ.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის სასწავლო
პროცესის მართვის სამსახურის სასწავლო მეთოდური განყოფილების
მთავარი სპეციალისტი
 2011.31.08-2011.02.01 ჯანმრთელობისა და სოცოალური პროგრამების
სააგენტოს პროგრამა:“შშმ პირების დღის ცენტრის ტიპის
სპეციალიზირებული დაწესებულების მომსახურებით უზრუნველყოფის
პროგრამა“-ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის კოორდინატორი
 2011.20.10-1993.09.07 აკ.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის სწავლების
მეთოდიკათა დეპარტამენტის ლაბორანტი
 2014.31.12-2009.01.08 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროიმერეთის რეგიონის მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი,
 2013
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მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, დაწყებითი
განათლების (I-IV) ტრენერი
 2011.28.02-2009.10.01 ქუთაისის 25-ე საჯარო სკოლის სპეციალური
კლასის მასწავლებელი
აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სწავლების
 2008-2000
მეთოდიკათა დეპარტამენტის მასწავლებელი, საათობრივი ანაზღაურების
წესით


ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

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. ნატო ქობულაძე-სოციალური სტიგმა იარლიყები და
მისაღები ტერმინები-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. 138–140
2. ნატო ქობულაძე-„.პრობლემური ქცევის მართვა კლასში“ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მე-2 საერთაშორისო კონფერენციაშრომები. 2013
3. ნატო ქობულაძე- სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე პირის იდენტიფიცირების საკითხებიაკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომები,. მე5 საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია
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„სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“-5-6
ივლისი. ISSN: 2298-030X; ქუთაუისი,2014წ.
4. ნატო ქობულაძე, ეთერ ბრეგაძე-„კითხვის სწავლება
დისლექსიის შემთხვევაში“-აკ.წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამიცნიერო შრომები. Issn:2298-030X;
2013; გვ.250-253;
5. ნატო ქობულაძე-„ინკლუზიურ განათლება და
პროფესიული გარემო“-აკ.წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის
ერთობლივი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციაშრომები.ქუთაისი 2013.გვ.86-89;
სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 9

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 18

1. ეფექტური კომუნიკაცია- EMT-განათლებისა და მართვის
გუნდი; 16.02-17.02.2015.

2. სკოლამდელი დაწესებულების სპეციალისტების

პროფესიული განვითარება-საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო-2012

3. სტრესი, ფსიქოლოგიური ტრამვა და ტრამვირებულ
ბავშვებთან მუშაობის სპეციფიკა-ნორვეგიის
ლტოლვილთა საბჭო-2011

4. შშმ ბავშვების ინტეგრაცია საგანმანათლებლო სისტემაშიისრაელი, მაშავის ცენტრი-2011

5. წევრობის სერთიფიკატი-საქართველოს რეგიონალური
განვითარების ქსელის (რეგნეტი)აქტიური
წევრობისათვის. საქართველოს რეგიონალური
განვითრების სამინისტრო-2010
პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

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

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

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