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პერსონალური ინფორმაცია  

სახელ(ებ)ი, გვარ(ებ)ი  დალი  ბერანძე  

მისამართ(ებ)ი ზუგდიდი, რუსთაველის მეორე შეს., N2 ბ-7, საქართველო.  თბილისი, ზღვის 

უბანი მე-10-ა კვარტალი, 44-ე კორპუსი, ბინა 23.  

ტელეფონ(ებ)ი მობილ -  +995 591 32 42 42, 

სახლის -  +995  25 31 88 

  

ფაქს(ებ)ი -----  

ელექტრონული ფოსტა   daliberandze@zssu.edu.ge  Daliber2512@gmail.com; daliberandze@gmail.com 
  

ეროვნება ქართველი 
  

დაბადების თარიღი 25, 12, 1964  
  

სქესი მდედრობითი 
  

დაკავებული თანამდებობა სასწავლო პროცესის მართვის  სამსახურის უფროსი  
   რუსული ენისა და ლიტერატურის  მასწავლებელი, ფილოლოგიის დოქტორი 

   

  17.06.2019-17.06.2023 

  ასოცირებული პროფესორი 
  

სამუშაო გამოცდილება 2018 წლიდან დღემდე  

 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე („ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-

პედაგოგი“) უცხო ენის მოდულის მასწავლებელი  
  

თარიღები 2011 წლიდან 2018 წლამდე  

ამჟამად პოზიცია სასწავლო-სამეცნიერო სამსახურის უფროსი 

 

  

სახელი და მისამართი 

დამსაქმებლის  

   სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,  

 ჯანაშიას  ქუჩა 14, 2100, ზუგდიდი, საქართველო, -  +995 256217  

mailto:daliberandze@zssu.edu.ge
mailto:Daliber2512@gmail.com
mailto:daliberandze@gmail.com
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რომელ სექტორში მუშაობდით 

 

                                              

საჯარო, კერძო, არასამთავრობო 

2015 წლიდან დღემდე 

სსიპ-შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ა)სტუდენტთა და 

პროფესორ-მასწავლებელთა  რეესტრის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი, 

ბ)მობილობაზე პასუხისმგებელი პირი, გ)მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების-დიპლომების 

შენახვაზე, აღრიცხვა-ანგარიშგებასა და გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი 

2018-2019 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს,  „მსჯავრდებულთა  

(პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული 

მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული 

და პირობით მსჯავრდებული) პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობის“ 

ქვეპროგრამის ფარგლებში,  პროექტის „STEP BY STEP TOWARDS A BETTER FUTURE“ 

პროფესიული გადამზადების  ტრენინგ კურსების სასწავლო პროცესის კოორდინატორი. 

 

2015 წწ. 

პროექტ „საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული 

და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით   

LIFE GORGIA“-ს ფარგლებში  პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი კურსების 

ტესტირების მენეჯერი 

 

2013 – 2014 წწ. 2018-2019წწ 

გაეროს განვითარების (UNDP) პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის 

საქრთველოში“ ფარგლებში  პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი კურსების 

ტესტირების მენეჯერი 

 

2011 – 2012 წწ. 

გაეროს განვითარების პროგრამის „ადამიანის უსაფრთხოებისა და სოციალური 

ინტეგრაციის პროგრამის“ ფარგლებში  პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი 

კურსების კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული ორიენტაციის მენეჯერი 

 

2012წ. 

“ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივის” პროგრამის (NEO)  ფარგლებში 

პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი კურსების  ტესტირების მენეჯერი 

 

2011-2010-წწ 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი 

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

ჯანაშიას ქუჩა 14, 2100, ზუგდიდი, საქართველო, -  +995 256217 

 

2010-2007წწ. 

სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი 

სსიპ ზუგდიდის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

სსიპ შოთა მესხის ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი 

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

ჯანაშიას ქუჩა 14, 2100, ზუგდიდი, საქართველო 

 

მოწვეული თარჯიმანი 

ზუგდიდის რაიონული სასამართლო, გრ. ქობალიას  ქ. 12 

2007-2005–წწ. 

სასწავლო ნაწილის უფროსი სპეციალისტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის 

კათედრის გამგის მოადგილე, კათედრის მასწავლებელი 

   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

   სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი 

სოხუმის ქუჩა 2, 2100, ზუგდიდი, საქართველო, -  +995 256217 

2005-2001წწ. 

სასწავლო ნაწილის უფროსი მეთოდისტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის 

კათედრის გამგის მოადგილე, კათედრის მასწავლებელი 

 

   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

   სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი 

სოხუმის ქუჩა 2, 2100, ზუგდიდი, საქართველო 
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განათლება და ტრენინგები 
 

1996წ 

 

რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

 

ზუგდიდის #1 საჯარო სკოლა 

გამსახურდია ქუჩა, ზუგდიდი, საქართველო 

 

 

  

თარიღები 2007-2008წ. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურა 

 

2001-2006წწ 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა 

1985-1991წწ. 

 

მოსკოვის ლენინის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

 

 

 

 

 

მინიჭებული კვალიფიკაციები 

 

 

 

 

ტრენინგის თემა/უნარები 

 

 

 

 

იმ ორგანიზაციის სახელწოდება, 

რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები 

 

 

1972-1982წწ. 

 

ზუგდიდის მე-13 საშუალო სკოლა 

 

ფილოლოგიის დოქტორი 

 

რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

 

 

2014წ.  19  სექტემბერი 

  ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო. „პროფესიული განათლება 

ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის პრეზენტაცია.   თბილისი,  სასტუმრო 

„ქორთიარდ მერიოტი“. საკონფერენციო დარბაზი. 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 
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ტრენინგის თემა/უნარები 

 

 

 

 

 

 

იმ ორგანიზაციის სახელწოდება, 

რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები 

 

 

 

ტრენინგის თემა/უნარები 

 

 

 

 

 

იმ ორგანიზაციის სახელწოდება, 

რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები 

 

 

ტრენინგის თემა/უნარები 

 

 

 

 

 

 

იმ ორგანიზაციის სახელწოდება, 

რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები 

 

 

 

 

ტრენინგის თემა/უნარები 

 

 

 

 

იმ ორგანიზაციის სახელწოდება, 

რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები 

 

 

ტრენინგის თემა/უნარები 

 

 
 

 

ტრენინგის თემა/უნარები 

 

 

2014წ.  12  სექტემბერი 

 

საინფორმაციო შეხვედრა საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

წარმომადგენლებთან „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს განვითარებისა და 

ევროპული კვალიფიკაციების ჩარჩოებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის’ 

პროექტის შესახებ.   თბილისი,  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი. 

 

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 

 

 

 

2014წ.  18 აგვისტო 

 

კონფერენცია:  „ეროვნული  სასწავლო გეგმის განვითარების პერსპექტივები“ 

სასტუმრო „შერატონ მეტეხი პალასი“. საკონფერენციო დარბაზი. 

 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი 

 

 

2014წ.  5-9 აგვისტო 

ტრენერი - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)  

„სამეგრელო-ზემო სვანეთში პოტენციური სასტუმრო სახლების მფლობელთათვის 

სასტუმრო სახლის ძირითად მომსახურებებში გათვითცნობიერების შესახებ“ 

პროექტის ფარგლებში    ანაკლიაში  ჩატარებულ ტრენინგებში (ჩატარების ადგილი: 

სასტუმრო „ოქროს საწმისი“) 

 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) (Deutsche 

Gesellschaft fur internacionale Zusammenarbeit), KMS GEORGIA (კადრების შერჩევის 

და კონსულტაციის სააგენტო), საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ 

ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით   

 

 

2014წ.  4 აგვისტო 

 

საინფორმაციო შეხვედრა ეროვნულ სასწავლო გეგმაში (მასწავლებლის 

სტანდარტში)  შესატანი ცვლილებების შესახებ 

 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

 

 

 

2012წ. 

სემინარი -პროფესიული სწავლებისა და მომზადების (VET) სასწავლო გეგმების 

შემუშავება 

 

 

2011წ. 19 მაისი 

 

  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული    

საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებელთა კონფერენცია 
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ტრენინგის თემა/უნარები 

 

იმ ორგანიზაციის სახელწოდება, 

რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები 
 
 

 

ტრენინგის თემა/უნარები 

 

იმ ორგანიზაციის სახელწოდება, 

რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები 

 

 

 

 

ტრენინგის თემა/უნარები 
 
 
 
 
 

იმ ორგანიზაციის სახელწოდება, 

რომელმაც ჩაატარა ტრენინგები 
 

 

2010–2012წწ.  

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სხვადასხვა სემინარები და 

აკადემიური სამიტები.  

 

 

 

2008 წ. 

 

 „იმედი“ – დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის „კონფლიქტის მოგვარება, 

მშვიდობის მშენებლობა და ქალის როლი მშვიდობის მშენებლობაში“ 

 

 

 

 

2007 წლის 17–22 დეკემბერი 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. „სასწავლო 

პროგრამების შემუშავების DACUM - მეთოდი“. 

 

 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 
 

ტრენინგის ეროვნული და 

საერთაშორისო დონე 
 
 
 

ეროვნული 

  

პიროვნული უნარები და 

კომპეტენციები 

 

  

მშობლიური ენა ქართული 
  

სხვა ენები  

თვითშეფასება  გაგება ლაპარაკი წერა 

ევროპული დონე (*)  მოსმენა კითხვა ინტერაქტიული 

საუბარი 

საუბარი  

რუსული ენა   ძალიან კარგი  ძალიან კარგი  ძალიან კარგი  ძალიან კარგი  ძალიან კარგი 

გერმანული ენა   კარგი  კარგი  საშუალო  საშუალო  საშუალო 

ინგლისური ენა   საშუალო  საშუალო  საშუალო  საშუალო  საშუალო 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

სოციალური უნარები და 

კომპეტენციები 

გუნდური მუშაობა, კომუნიკაბელურობა, პასუხისმგებლობა, პუნქტუალურობა 

  

ორგანიზაციული უნარები და 

კომპეტენციები 

მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის უნარი, ადმინისტრირება, 

კოორდინირება,  ლიდერობა.  
  

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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                    კომპიუტერის ცოდნა 

 
 
 
 

Microsoft Office Tools, (Word, Excel, Power Point, Outlook). ( PhotoShop)  
  

  
  

  
  

  
  

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

 

 

 

მართვის მოწმობა, კატეგორია „B“ 

დაქორწინებული, მყავს მუღლე და ერთი შვილი 

  

  

 

1. სემინარი სახელმწიფო უნივერსიტეტების წარმომადგენელთათვის. თანამშრომლობის განვითარების 

პროგრამა - -„საქართველოში ადრეული და სკოლამდელი განათლების კადრების პროფესიონალიზაციისთვის 

კომპეტენტური სისტემების ტექნიკური მხარდაჭერა“. 5-7 ივნისი,2019 თბილისი 

2. სემინარი უნივერსიტეტებისთვის: სკოლამდელი განათლების კადრების  პროფესიული 

განვიტარებისსისტემის გაუმჯობებსება საქართველოში. ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა ადრეული და 

სკოლამდელი საგანმანათლებლო პროგრამების საბაკალავრო ჩარჩოს შემუშავებაში“. 13-15 ივნისი,2019. 

თბილისი 

3. unicef (for every child) /  innove.  გაეროს ბავშვთა ფონდის, საქართველოს და ესტონეთის მთავრობების 

საპარტნიორო პროგრამა: ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაძლიერება საქართველოს 

ბავშვებისთვის. 

 სამუშაო სემინარი: სასარგებლო საგანმანათლებლო რესურსები მომავალი მასწავლებლებისთვის. 21 

სექტემბერი, 2018 წელი. თბილისი, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო   

4. სამუშაო შეხვედრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით. საქართველოს განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. თბილისი, 11 სექტემბერი, 2018 წელი. 

5. USAID G_PRIED  საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის (G_PRIED  ) კონფერენცია 2018 წლის 24 

თებერვალი 

6. ტრენინგ-კურსი „კატასტროფის რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით“ -2017წ 

7. სემინარი „საქართველოში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება.“ თბილისის -14-15 

ნოემბერი .2011   ETF 

8. vet ტრენინგი, საქართველოს განთლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,2013 წელი 

9. Regional Academic Summit  professional educatiom and employability in Georgia and Experiences from France and 

Germany,october 13,2010,shota..... 

10. სამუიშაო შეხვედრა სამოქალაქო განათლების საკითხებში კურსის- დემოკრატია და მოქალაქეობა“ 

შეფასება.საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

11. სამუშაო შეხვედრა „მოქმედი პროფესიული სტანდარტების და შესაბამისი საგანმანათლებბლო პროგრამების 

გაუმჯობესებაზე მოსაზრებების შეჯერება,2013,23 -24 მაისი,განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

12. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამოინისტრო- სამუშაო შეხვედრა“უცხოეთში მიღებული 

განათლების აღიარება,2013 წლის 8 აგვისტო 

13. 2014 წლის 12 სექტემბერი,მაისი,განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

-სამუშაო შეხვედრა-„ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ევროპული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან 

შესაბამისობის უზრუნველყოფის პროექტის განხილვა“,2014 წლის 12 სექტემბერი 

14. „ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით, მასწავლებლის პროფესიული 

სტანდარტის სამუშაო ვერსიის განხილვა-სამუშაო შეხვედრა, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 
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15. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამოინისტრო, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი-

„ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების პერსპექტივები“20-14 წლის 18 აგვისტო 

16. პროექტის“პროფესიული განათლება ეკონომიკის  განვითარებისთვის“2014 წლის 19 სექტემბერ,ტბილისი 

17. სასტუმრო სახლების განვითარების ინიციატივა ანაკლიაში -ინვესტირება ადამიანურ 

რესურსებში,საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 4-9 აგვისტო 2014 ანაკლია 

18. სამუშაო შეხვედრა „არაფორმალური განათლების აღიარება“,ევროპის განათლების ფონდიETF,2014,Tbilisi 

19. 2013 წლის 6 ნოემბერი”აფორმალური და ინფორმალური სწავლების დამტკიცებაETF 

20. „საქართველოს მთავრობა  ღია მმართველობისთვის“ სამუშაო შეხვედრა,განათლების სამინისტრო 2014 წლის 

22 დეკემბერი 

21. ტურიზმის მდგრადი განვითარებისადმი მიძღვნილი თანამშრიომლობის ფორუმი:“მეწარმეობის 

თანამშრომლობისა და  სოციალური პასუხისმგებლობის უნარ-ჩვევებიუ,2014 წლის 8-9 დეკემ .კახეთი,GIZ 

22.  კონფერენცია „მასწავლებელთა მეორე ეროვნული კონფერენცია“მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი,წყალტუბო,2014 წლის 15-17 დეკემბერი 

23. ტრენინგი „პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ტრენინგი მოდულურ სწავლებაში-შეფასების 

ინსტრუმენტების განვითარება“. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2015 წ. 

24.  სამუშაო შეხვედრა “ სამუშაოს მაძიებელთა  პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა. არსებული გამოწვევევბი, სამომავლო გეგმები.“   სოციალური 

მომსახურების სააგენტო. დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი. თბილისი.2016 წლის 13 ივნისი 

25.  შეხვედრა LIFE GEORGIA კონსორციუმის სახელით ფონდი „მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ“  2016 წლის 13 

სექტემბერი.  ACF 

26. სამუშაო შეხვედრა კანონპროექტის  „უმაღლესი განათლების შესახებ“საქართველ;ოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე და მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით,საქართველოს პარლამენტის მეცნიერებისა და 

კულტურის კომიტეტი, 2017, აპრილი 

27. კონფერენცია  „სახელმწიფო და საერთაშორისო შეფასება: სასკოლო განათლების ძირითადი გამოწვევები. „ 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. 2017 წ. თბილისი „მილენიუმ ბილტმორი“ 

28. სამუშაო შეხვედრა „ანკეტა-კითხვარების წარდგენის ელექტრონული ფორმა და ვადები’. განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. თბილისი. 2018 წლის 8 თებერვალი 

29. სამუშაო შეხვედრა „აგრარული მიმართულების პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებლისა და 

ექსტენციონისტის მაინორ პროგრამის შემუშავების შვეიცარული გამოცდილება“.  ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. თბილისი. 2018 წლის 5-17 მარტი.  

30. „ გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325-ე და 1820-ე რეზოლუციების ლოკალიზაცია“ GNWP, AUSTRIAN 

DEVELOPMENT COOPERATION. 2017 წლის 27-28 ნოემბერი. ტექნოპარკი. ზუგდიდი 

31. ტრენინგი ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის შესახებ. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 

პრპოგრამის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში. ესტონური გამოცდილების გაზიარება. 

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტი. თბილისი.2017 წ. 23,24,25 მაისი. 

32. სამუშაო შეხვედრა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალ სტანდარტებთან დაკავშირებით.  განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. ქუთაისი. 2017წ. 23 ივნისი 

33. სამუშაო შეხვედრა რეესტრის წარმოების სხვადასხვა საკითხებტან დაკავშირებით.  „IT აკადემია“თბილისი. 

2017 წლის 19 მაისი,  2017 წლის 12 იანვარი(განათლების ხარისხის განვიტარების ეროვნულ ცენტრში) 

34. სამუშაო შეხვედრა პროფესიულ განათლებაში ხარისხის განვითარების სისტემასთან დაკავშირებით 

სამომავლო ხედვებზე.  პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის არსებული 

სტანდარტების დეტალურ განმარტებებზე. თბილისი. 2017 წ. 16 იანვარი, 2017 წლის 7 ივლისი 

35. შეხვედრა პრაქტიკის კვლევასთან დაკავშირებით. ილიაუნი. 2017 წლის 6 ივლისი. 

36. სამუშაო შეხვედრა“ ესტონური გამოცდილების გაზიარება მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული 

საბაკალავრო - სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების კუთხით“.  უმაღლესი 

განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტი. 2017 წლის 9-10 მაისი. თბილისი. 

37. სამუშაო შეხვედრა - სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტ - პროფესორ დევიდ 

გორდონისა და ამავე ორგანიზაციის ხელმძღვანელ სიობჰან ფიცპარტიკის შეხვედრა  სამედიცინო 

განათლების პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებთან.. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი. თბილისი. 2017 წლის 6 აპრილი unicef for every  child ,  innove 

38. სამუშაო შეხვედრა მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის ( 

დარგობრივი მახასიათებლის) შემუშავებასტან დაკავშირებით. თბილისი. 2017 წლის 30 ივნისი. 

39. ტრენინგი: უმაღლესი განათლების სისტემაში მასწავლებელთა მოსამზადებელი პროგრამების განვიტარება“.  

საქართველოს გამნათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი. გაეროს ბავშვთა ფონდიunicef for every  child ,  innove. გუდაური. 2017 წლის, 5-8 ოქტომბერი 
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40. სერტიფიკატი: „ჩვენ მზად ვართ! - განათლების უსაფრთხოებისთვის, კატასტროფის რისკის შემცირება 

ინკლუზიური მიდგომით“   . 2017 წ. 6 თებერვალი 

41. სერტიფიკატი: „ქალთა უფლებრივი მდგომარეობისა და გენდერის ძირითადი საკითხების შესახებ“.  2016 

წლის 2-3 დეკემბერი 

42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


