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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 29. 03. 1961
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახ. სახელ-ფო პედაგოგიური
ინსტიტუტი, ერთსაფეხურიანი 5 წლიანი. ზოგად ტექნიკური
დისციპლინებისა და ფიზიკის მასწავლებელი
 პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი. სულხან-საბა ორბელიანის სახ.
თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი.
სპეციალობა-პედაგოგიკის თეორია და ისტორია.

სამუშაო გამოცდილება

 2014 - დან აკ.წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პედაგოგიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
 2006 - 2014 _ აკ.წერეთლის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
პედაგოგიკის დეპარტამენტი. მოწვეული სპეციალისტი.
აკ.წერეთლის
სახ.სახელმწიფო
2006
 2005
უნივერსიტეტი.პედაგოგიკის
დეპარტამენტი.
მასწავლებელისაათური ანაზღაურებით.
 1994 - 2005 - ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის
უნივერსიტეტი. პრორექტორი. დოცენტი.
1993
1994 - ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის

უნივერსიტეტის დოცენტი.
 1983 - 1994 - ქუთაისის 32-ე საშუალო სკოლა. მასწავლებელი

 1994-2005 ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი.
პრორექტორი სასწავლო მუშაობის დარგში.
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 1993-1994 ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი.
სასწავლო ნაწილის გამგე.
 1983-1988 ქუთაისის 32-ე საშუალო სკოლა. კომკავშირის
კომიტეტის მდივანი.


ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

გერმანული

B1

B2

C1

X

რუსული
ინგლისური

C2
X

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 16.
1. ნინო ორჯონიკიძე ,ზნეობრივ-სოციალური
ღირებულებების ჩამოყალიბება სკოლაში, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური
ფაკულტეტი VI საერთაშორისო კონფერენცია, სასკოლო
განათლების დემოკრატიზაციის პრობლემა
თანამედროვე მსოფლიოში, სწავლების და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები, შრომები, ISSN: 2298–030X ,
ქუთაისი 2015 წ., გვ.81-85.
2. ნინო ორჯონიკიძე, Tanamedrove msoflio saganmanaTleblo
sivrce, akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, pedagogiuri
fakulteti V saerTaSoriso konferencia, swavlebis da aRzrdis
aqtualuri problemebi, Sromebi, ISSN: 2298–030X , quTaisi 2014
w.,
3. ნინო ორჯონიკიძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი IV
საერთაშორისო კონფერენცია, სასკოლო განათლების
დემოკრატიზაციის პრობლემა თანამედროვე
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მსოფლიოში, სწავლების და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები, შრომები, ISSN: 2298–030X , ქუთაისი 2013 წ.,
გვ.84-88.
4. ნინო ორჯონიკიძე, მაია ახვლედიანი, პედაგოგი
მელიტონ კელენჯერიძე, ჟურნალი „ინტელექტი“ 3(47)
ISSN 1512-0333, თბ., 2013 წ., გვ. 30–33.
5. ნინო ორჯონიკიძე მაია ახვლედიანი საერთაშორისო
საგანმანათლებლო სივრცე პლანეტის მოქალაქის
აღზრდაზე ზრუნვაში, 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
სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 9
 2013 ნინო ორჯონიკიძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი IV
საერთაშორისო კონფერენცია, სასკოლო განათლების
დემოკრატიზაციის პრობლემა თანამედროვე
მსოფლიოში, სწავლების და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები.
 2011 აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის, ქუთაისის და
მისი რეგიონის ისტორიისა და კულტურის შემსწავლელი
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოში სასკოლო
განათლების სისტემის დემოკრატიზაციის
აუცილებლობა.
 2008 მე-3 საერთაშორისო სიმპოზიუმიცივილიზაციათა დიალოგი-განათლება და აღზრდა,
როგორც საშუალება მხარეთა თანამშრომლობისა.
"ქართული მართმადიდებლური ქრისტიანული
პედაგოგიკის მიზნები და ამოცანები
 2008 აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის და
განათლების მეცნ. აკადემიის ერთობლივი მე-2 საერთაშ.
სამეცნ. კონფერენცია "სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები. ძველი და ახალი აღთქმის
პედაგოგიკა, როგორც მართლმადიდებლური
პედაგოგიკის მეთოდოლოგიური საფუძველი"

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი, სულ 4
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 2010 ტრენინგ კურსი ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს
განათლების პროექტის ფარგლებში, სრტესი
ფსიქოლოგიური ტრამვა და ტრამვირებულ ბავშვებთან
მუშაობის სპეციფიკა.
 2007 ტრენერის მოსამზადებელი კურსი.
სერტიფიცირების პროცესის გავლით. (70სთ).
 2007 საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის
ამახლებისა და გადამზადების კურსები. (30სთ.).
 2005 - მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა
განათლებაში. (30სთ.).

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

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

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია

1.
2012-2013 სასწავლო წელს მოვამზადე სამაგისტრო სასწავლო კური - მსოფლიო საგანმანათლებლო
სისტემები.
2.
2012-2013 სასწავლო წელს მოვამზადე საბაკალავრო სასწავლო კური - კლასის მართვა.
3.
2012-2013 სასწავლო წელს მოვამზადე საბაკალავრო სასწავლო კური - განათლების თეორიები.
4.
2011-2012 სასწავლო წელს მოვამზადე საბაკალავრო სასწავლო კური - საგანმანათლებლო
ტექნოლოგიები.
5.
2013-14 სასწავლო წელს ელ. სწავლების ფორმატით მოვამზადე ელექტრონული სასწავლო კურსი მსოფლიო საგანმანათლებლო სიტემები, http://oc.atsu.ac.ge/ ;
http://www.oc.atsu.ac.ge/course/view.php?id=185&notifyeditingon=1.
6.
საგანმანათლებლო სფეროს ტრენინგის ფასილიტატორი.
7.
პედაგოგიური პრაქტიკის ხელმძღვანელი.
8.
სამაგისტრო შრომის ხელმძღვანელი.
9.
სტუდენტთა და ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი.
10.
2006 წლიდან ჩემი ხელმძღვანელობით სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა მიიღო 22-მა
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სტუდენტმა.
11.
რეცერზენტი :
1. ი.ბალანჩივაძე- "პროექტის წერის უნარ-ჩვევები", ქუთაისი,2006.
2. ი. ბასილაძე, ი. ბალანჩივაძე - ისაკ ბალანჩივაძე გამოჩენილი პედაგოგი, ორგანიზატორი და
მკვლევარი, ქუთ., 2010წ.
3. მ. ახვლედიანი, იოსებ ოცხელი, ქუთ. 2011 წ.
12. რედაქტორი:
1. ბ. ორჯონიკიძე, „კიკნაველეთი“, ქუთ., 2012 წ.
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