
1 
 

                                                   

 

 

პირადი მონაცემები

 

 

გვარი სახელი  

 

პროფ. დოქტ. აბრალავა ნინო

ხარისხი პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

ტელ

e-mail:

599/23 06 73 

n.abralava@eli.ge 

 

საქმიანობა  

 

2015 დან 

 

                                                 

 

 

2014-2018 

 

 

2014-2015 

 

 

2011-2015 

 

 

 

2010-2011 

 

 

2009-2010 

 

 

2007-2009 

 

 

 

2007-2008 

 

 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 
უცხოური ენების აკადემიური დეპატამენტის ხელმძღვანელი, 
უცხოური ენების ცენტრის დირექტორი 
პროფესორი 
 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 
პროფესორი 
 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ეგიდით 
მოწვეული ტრენერი კურსი: მენეჯმენტი და მართვა 
 
საქართველოს უნივერსიტეტი 
გერმანული ენის მიმართულების ხელმძღვანელი 
პროფესორი 
 
საქართველოს უნივერსიტეტი
პროფესორი ენების ცენტრის დირექტორი 
გერმანული ფილოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი 
 
საქართველოს უნივერსიტეტი
ასოცირებული პროფესორი ენების ცენტრის დირექტორი
 
საქართველოს უნივერსიტეტი
ასოცირებული პროფესორი
გერმანული ენის პროგრამის ხელმძღვანელი
 
ევროპული სკოლა
გერმანული ენის კათედრის გამგე 
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2005-2007 

                                     

 

2002-2005        

 
თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დოცენტი გერმანული ენის სექციის ხელმძღვანელი
 
“BCS” სასწავლო მთარგმნელობითი ცენტრი
 გენერალური დირექტორი ენების კურსების ხელმძღვანელი
 გერმანული ენის პედაგოგი

 
 
2002 
 
 
 
 
2000-2003 
 

 

1998-2000 

 

 

1995-1998 

 

„Europa Consalting“- ის ფარგლებში, ევროპული ენების  
ინსტიტუტის დამფუძნებელი საქართველოში 
 
„Europa Consulting 2000“ ავსტრია, უმაღლესი სკოლა 

 გერმანული ენის პედაგოგი, გენერალური მენეჯერი, ენების კურსების     

 ხელმძღვანელი  

 
“Volkshochschule”, ავსტრია
გერმანული ენის პედაგოგი 

მერია განათლებისა და კულტურის სამინისტრო გერმანია

ზაარბრუკენი დუსელდორფი

თარჯიმანი სასამართლოსა და ოფიციალურ შეხვედრებზე მათ შორის
ევრო საბჭოში ქართული კულტურის დღეების და სხვადასხვა
ღონისძიებების ორგანიზატორი საქართველოსთან თანამშრომლობის
კოორდინატორი

 

1995-1996  

 

 

 

 
გერმანია ზაარბრუკენი კულტურის ცენტრი
თარჯიმანი ცნობილი გერმანელი რეჟისორის ზაარლანდის
თეატრის დირექტორის პროფ ჰერმან ვედეკინდის კონსულტანტი

ზაარბრუკენის ტელე რადიო მაუწყებლობა
დოკუმენტალური ფილმების გერმანია საქართველოს
ურთიერთობებზე ავტორი და წამყვანი
საქართველოს ტელევიზიისთვის გადაცემების მომზადება. 

 
1991-1995 საქართველოს ტელევიზია ტელეკომპანია დრონი

წამყვანი და ავტორი გადაცემების ქართულ გერმანული
ურთიერთობების შესახებ

განათლება 
 
2014                                    
 
 
 
 
 
 
2012    
 
 
 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი  

ტრენინგები: მართვა, მენეჯმენტი 

სერტიფიკატი: მართვა, მენეჯმენტი, ლიდერობა. (ტრენერი) 

 

ამერიკის შეერთებული შტატები, ვაშინგტონი 

საერთაშორისო ენების ინსტიტუტი სწავლების მეთოდიკა, 

კურსები, საერთაშორისო სერტიფიკატი  C 1 ინგლისურ ენაში 
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2006-2008 
 
 
 
 
2006 
 

 

კასელის უნივერსიტეტის და გოეთეს ინსტიტუტი  

დიპლომი სწავლების მეთოდიკა

 

თბილისის ი ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა

პედაგოგიური ინსტიტუტი

პედაგოგიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

 
 
2005-2006 
 
 
 
 
 
2005 
 
 
 
2004 
 

 

ი გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული
ინსტიტუტი

სპეციალობა გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა

გოეთეს ინსტიტუტი

კურსები სერთიფიკატი მოწმობა KDS 

გოეთეს ინსტიტუტი

კურსები სერთიფიკატი მოწმობა Oberstufe 3 

 
 
1999-2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1996-1999 
 
 
 
 
 
1994-1995 
 
 
 
 
 
 
1990-1995 
 
 
 
 
 
 
 
1990 – 1993 
 

 

ესენის უნივესიტეტი გერმანია

ფაკულტეტი გერმანისტიკა

სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობა

მაგისტრის დიპლომი აღიარებულია ესენის უნივერსიტეტის
მიერ

 

მიუნსტერის უნივერსიტეტი

გერმანული ფილოლოგია

სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობა

ზაარბრუკენის უნივერსიტეტი გერმანია

ფაკულტეტი გერმანისტიკა, მაგისტრატურა

დიპლომის დაცვა

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა

პედაგოგიური ინსტიტუტი პედაგოგიური ფაკულტეტი 

სპეციალობა გერმანული ენის პედაგოგი

წითელი დიპლომი
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1991 
 
 
 
1979-1990 
 
 
1987-1990 

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა
პედაგოგიურ ინსტიტუტთან არსებული მეორადი სარეჟისორო 
ფაკულტეტი.

სპეციალობა რეჟისორი

 

ზაარბრუკენის უნივერსიტეტი გერმანია

გაცვლითი პროგრამა

 

თბილისის ე საშუალო სკოლა

Pioneer Central High School 

 
სამეცნიერო კვლევის ხელმძღვანელობა, რეცენზირება, საექსპერტო შეფასება 
 
სამეცნიერო კვლევის საექსპერტო შეფასება -  11 
ხელმძღვანელობა, კონსულტირება - 3 
 
 
სამეცნიერო საბჭოს წევრობა,  კონკურსების თავმჯდომარეობა/წევრობა 
სადისერტაციო საბჭოს ექსპერტობა  
 
გერანიის, მიუნსტერის უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს ექსპერტი; 
 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სადისერტაციო 
საბჭოს ექსპერტი; 
 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორების 
აკადემიურ თანამდებობებზე შესარჩევი კომისიის ექსპერტი; 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე შესარჩევი 
კომისიის დარგობრივი ექსპერტი; 
 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ენების 
შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა საატესტაციო კომისიის წევრი; 
 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორების აკადემიურ 
თანამდებობებზე შესარჩევი კომისიის ექსპერტი; 
 
საქართველოს უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს ექსპერტი; 
 
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სადისერტაციო 
საბჭოს ექსპერტი; 
 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა 
და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ექსპერტი; 
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თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს ექსპერტი; 
 
რესპუბლიკური და საერთაშორისო ოლიმპიდებისა და კონკურსის ორგანიზატორი, 
შესარჩევი კომისიის თავმჯდომარე და წევრი  (ორგანიზებული ი. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ევროპული ენების ინსტიტუტის, საქართველოს 
უნივერსიტეტის, გერმანული ენის მასწავლებელთა ასოციაციის ეგიდით) 
 
 
 
გრანტები 
 
2021- მიუნსტერის უნივერსიტეტის/გერმანია სადისერტაციო საბჭოს ექსპერტის გრანტი  
2020 - DAAD-ეს  საკონფერენციო გრანტი, გერმანია 
2019- Erasmus+, მობილობის გრანტი, ჰუმბოლტისა და შარიტე- ბერლინის სამედიცინო 
უნივერსიტეტი, გერმანია 
2018- Erasmus+, მობილობის გრანტი, ჰუმბოლტისა და შარიტე- ბერლინის სამედიცინო 
უნივერსიტეტი, გერმანია 
2018- მიუნსტერის უნივერსიტეტის სამეცნიერო გრანტი, გერმანია 
2017- მიუნსტერის უნივერსიტეტის, მივლინება UNIcert®-ის ფარგლებში 
2016- მიუნხენის უნივერსიტეტი, მივლინება UNIcert®-ის ფარგლებში 
2015- მიუნსტერის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის/სადისერტაციო საბჭოს 
ექსპერტის  გრანტი  
2015-ზაარბრუკენის უნივერსიტეტის საკონფერენციო გრანტი  
2015-DAAD სამეცნიერო გრანტი, გერმანია 

14- DAAD  ვორკშოპი, სომხეთი 
3-DAAD საკონფერენციო გრანტი, იტალია 

2012 - საქართველოს უნივერსიტეტი, გოეთეს ინსტიტუტი და DAAD, თბილისი, 
საქართველოს საერთაშორისო კონფერენცია 

2-DAAD საკონფერენციო გრანტი, გერმანია 
2012-ამერიკა, ვაშინგტონი, მასწავლებელთა ასოციაცია, ტრენინგი 

1- DAAD საკონფერენციო გრანტი, გერმანია 
011- DAAD საკონფერენციო გრანტი, გერმანია 

2011 – DAAD საკონფერენციო გრანტი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
-ფრანკფურტის უნივერსიტეტის საკონფერენციო გრანტი, გერმანია
-იენის უნივერსიტეტისა და მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის გრანტი, 

გერმანია
-DAAD ეს სამეცნიერო და საკონფერენციო გრანტი, გერმანია
- მიუნსტერის უნივერსიტეტის საკონფერენციო გრანტი, გერმანია
-წელს ზაარბრუკენის უნივერსიტეტის სასწავლო გრანტი, გერმანია
-ზაარბრუკენის უნივერსიტეტის სასწავლო გრანტი, გერმანია

 
საზოგადოებრივი საქმიანობა
 
ქართულ გერმანულ მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია IDV -ს (ასოციაციის წევრი, 
წლების მანძილზე ვიცე პრეზიდენტი, გენერალური მდივანი, გამგეობის წევრი), 
გერმანიის სახელმწიფო აკადემიური გაცვლითი სამსახურის DAAD ეს საპატიო ელჩი, 
საქართველოს ქალთა საბჭოს და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, 
გერმანიის უნივერსიტეტების გაერთიანების ასოციაციის წევრი, ევროპის უნივერსიტეტებისა 
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და უმაღლესი სასწავლებლების ენათა ცენტრების და უცხოური ენების სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტების გაერთიანება AKS -ის წევრი 
 
 
 

 
სწავლების თანამედროვე პრინციპები, DAAD- ეს ფარგლებში 
 
2019     
 
საერთაშორისო კონფერენცია ჰუმბოლტის კლუბის ფარგლებში,მოხსენება თემაზე  
ევროპული გამოცდილება და პრაქტიკაზე ორიენტირებული განათლება 
 
საერთაშორისო კონფერენცია ჰუმბოლტის კლუბის ფარგლებში, სექციის ხელმძღვანელი 
 
ერასმუს + პროგრამის ფარგლებში, ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი ბერლინი,  ერასმუს + 
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების მობილობა შარიტეს სამედიცინო უნივერსიტეტში 
2019-2021  
 
ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი ბერლინი და შარიტეს სამედიცინო უნივერსიტეტის 
პროფესორების ვიზიტის ფარგლებში კონფერენცია,  მოხსენება თემაზე თბილისის 
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და შარიტეს სამედიცინო უნივერსიტეტის 
თანამშრომლობის ახალი გამოწვევები. 
  
DAAD- ეს ფარგლებში, პროგრამები ქართული უმაღლესი სასწავლებლების 
ინტერნაციონალიზაციისთვის 
 
საქართველოს უნივერსიტეტის კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, მოხსენება
თემაზე   ქართველი სტუდენტების ინტეგრაცია საერთაშორისო განათლების სივრცეში 
 

ტრენინგები და კონფერენციები  
 
2021 
 
გერმანული ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის ორგანიზება, გერმანიის 
აკადემიურ სახელმწიფო გაცვლით სამსახურთან, გოეთეს ინსტიტუტთან და გერმანიის 
საელეჩოს ერთობლივი პროექტი 
 

 
2020 
 
საერთაშორისო კონფერენცია მარბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია, მოხსენება 
თემზე:გერმანული ენის თანამედროვე პროფილი საქართველოში: პრაქტიკაზე 
ორიენტირებული პროფესიული განათლება და მოთხოვნები სამუშაო ბაზარზე  
 
საერთაშორისო კონფერენციის - „გერმანული, როგორც პროფესიული, დარგობრივი და 
სამეცნიერო ენა, საქართველოს ახალი პერსპექტივები და შესაძლებობები“, პროგრამის 
შემუშავება, გერმანიის აკადემიურ სახელმწიფო გაცვლით სამსახურთან, გოეთეს 
ინსტიტუტთან და გერმანიის საელეჩოს ერთობლივი პროექტი 
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პროფესიული განათლება, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი 
 
ტურიზმის მენეჯმენტი, ტრენინგები თსსუ-ს უცხოური ენების ცენტრი 

2018 

დაად-ის ფარგლებში სამეცნიერო წერა გერმანულ ენაში  

ერასმუს + პროგრამის ფარგლებში, დიდი ბრიტანეთის კარდიფის უნივერსიტეტის 
ტრენინინგი: "დარგობრივი უცხოური ენების სწავლებისას წერითი უნარ-ჩვევების 
გამომუშავების მეთოდები 

ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი ბერლინი, მოხსენება თემაზე: ქართულ-გერმანული 
ურთიერთობები სამედიცინო სფეროში     

ათწლეულების გამოწვევის ფონდი-საქართველოში: პროფესიული განათლება 
საქართველოში 
 
ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტის მესამე  კონფერენცია: ახალი გამოწვევები 
ტურიზმში 
 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფერენცია, მოხსენება 
თემაზე: ევროპული გამოცდილება- პრაქტიკაზე ორიენტირებული განათლება; 
 
საქართველოს უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: „ევროპულ 
გამოცდილებასა და პრაქტიკაზე ორიენტირებული უმაღლესი და პროფესიული განათლება 
 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი უცხოური დარგობრივი ენის პირველი 
სამეცნიერო კონფერენცია: გერმანულის, როგორც სამედიცინო დარგობრივი ენის სწავლების 
პერსპექტივები 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: 
საქართველოს ევროპული არჩევანი, მოხსენება თემაზე:  „ევროპა და საქართველო - აწმყო, 
წარსული, მომავალი“; 
 
ევროპის ბიზნეს სკოლა, სემინარი: „ლიდერობა და მართვა“; 
 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, გერმანიის ასოციაცია   „აინუნგ“ და 
საქართველოს ქალთა საბჭო „ქალთა მოძრაობა გერმანულ-ქართულ ურთიერთობებში“; 
 
ტარტუს და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
კონფერენცია: მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში, 
მოხსენება თემაზე: გერმანულის, როგორც მეორე უცხოური ენის სწავლა/სწავლების  
თანამედროვე ტენდენციები; 
                                
ევროპული ენების ინსტიტუტის და თსსუ-ს უცხოური ენების ცენტრის ტრენინგი: 
დარგობრივი უცხოური ენის სწავლება 21-ე საუკუნეში  
 
იენის და აკაკი წერეთლის სახელობის საერთაშორისო კონფერენცია 
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ევროპული ენების ინსტიტუტის და თსსუ-ს უცხოური ენების ცენტრის ტრენინგი: 
თანამედროვე უმაღლესი განათლების გამოწვევები, აკრედიტაციის და ავტორიზაციის 
სტანდარტები. 
 
 
2017                                      
 
საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი, საქართველო- გერმანიის საიუბილეო წლის 
ფარგლებში მოხსენება თემაზე: ქართულ-გერმანული ურთიერთობები წარსულიდან-
მომავლისაკენ; 
 
საერთაშორისო პროგრამა Unicert-ის და თსსუ-ს უცხოური ენების ცენტრის ტრენინგი:    
დარგობრივ ენაში საერთაშორისო გამოცდის ჩატარებისა და  დონეების განსაზღვრის 
მეთოდები საერთო ეროპული სტანდარტების მიხედვით;           

                                                    
საქართველოს უნივერსიტეტის რესპუბლიკური კონფერენცია მოხსენება თემაზე  
დარგობრივი ენის სწავლების პრაგმატული პერსპექტივები; 
 
ბერლინის ლიჰტენბერგის ინსტიტუტის საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის: გერმანული 
ენა და კულტურა   ხელმძღვანელი. 
 
საერთაშორისო კონფერენცია, ენა და კულტურა 
 
DAAD- ეს კონფერენცია: გერმანია-საქართველოს სამეცნიერო ურთიერთობები 
 
 
2016              
 
ევროპული ენების ინსტიტუტის ეგიდით, ტრენინგები თამაზე: უცხოური ენის სწავლების 
მეთოდები, მოტივაციის როლი, ინტელექტის განვითარების სტადიები, გაკვეთილის 
დაგეგმვა;                                                                                                                                                  

    
საქართველოს უნივერსიტეტის რესპუბლიკური კონფერენცია მოხსენება თემაზე      
გერმანული  ენის   სწავლების პერსპექტივები გლობალური  გამოწვევების კვალდაკვალ. 

                                                 
                                                    
მიუნსტერის უნივერსიტეტი, გერმანია საერთაშორისო პროგრამის: გერმანული ენა და 
კულტურა ხელმძღვანელი 
 
ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი ბერლინი, სიმპოზიუმი 
 
 
 
2015  
 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენცია, 
მოხსენება თემაზე  „გერმანელი ექიმები საქართველოში და საქართველოსთვის“ 
 
მიუნსტერის უნივერსიტეტი, გერმანია სამეცნიერო ნაშრომის ხელმძღვანელი, 
სადისერტაციო  საბჭოს ექსპერტი 
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ზაარლანდის უნივერსიტეტი, ზაარბრუკენი, კონფერენცია მოხსენება თემაზე  გერმანული 
ენა/გერმანისტიკა საქართველოში; 
 
DAAD-ეს ეგიდით კონფერენცია: გერმანული ენის ინტერნაციონალური  როლი; 
 
DAAD-ეს ფორუმი: საუნივერსიტეტო ურთიერთთანამშრომლობა გერმანიასა და  ბოლონიის 
აღმოსავლეთის წევრ ქვეყნებს შორის; 
 
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ეგიდით: ტრენინგების 
კურსი: ლიდერობა. 
 
 
 
2014 
 
საქართველოს უნივერსიტეტის რესპუბლიკური კონფერენცია, მოხსენება თემაზე
მოტივაციის ინტერნული და ექსტერნული  ფაქტორები  უცხოური ენის შესწავლის 

პროცესში“; 
 
მიუნსტერის უნივერსიტეტი, გერმანია საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის: გერმანული 
ენა და კულტურა  ხელმძღვანელი; 
 
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ეგიდით: ლიდერობა და 
მანეჯმენტი; 
 
 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო 
დეპარტამენტის ეგიდით: მენეჯმენტი და მართვა; 
 
DAAD-ეს ეგიდით ტრენინგები: გერმანიის რეგიონები, დიალექტები, სახელმწიფო ენა, გერმანული,  
როგორც,   საერთაშორისო მეცნიერების და  ბიზნესის ენა. 
 
 
2013 
 
DAAD- ეს ეგიდით საგანმანათლებლო კონფერენცია; 
 
DAAD- ეს ტრენინგები: ფილმის ენა და ფილმის ანალიზი გერმანული ენის გაკვეთილზე,  
პრეზენტაციის ტექნიკა, ევროკავშირის ისტორია, კულტურა, პოლიტიკა, კონსტიტუცია, 
ევროკავშირი და საქართველო; 
 

   მიუნსტერის უნივერსიტეტი, გერმანია საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის: გერმანული     
   ენა და  კულტურა  ხელმძღვანელი; 

 
ფრანკოფონიის ინსტიტუტის და საქართველოს უნივერსიტეტის ტრენინგები: კომუნიკაციის   
საკითხები; 
 
 



10 
 

 
საქართველოს უნივერსიტეტის რესპუბლიკური კონფერენცია მოხსენება თემაზე  ბავშვთა 
ადრეულ ბილინგურ-ბიკულტურული აღზრდა ბილინგვურ გარემოში; 
 
DAAD- ეს ეგიდით ტრენინგები: პრესის სწავლება, ქვეყანათმცოდნეობა, დარგობრივი 
გერმანულის სწავლება; 

   
DAAD- ეს ეგიდით ყოფილ სტიპენდიანტთა  საერთაშორისო კონფერენცია - მეცნიერთა 
გაცვლა; 

                                             
ფრანკოფონიის ინსტიტუტის და საქართველოს უნივერსიტეტის ტრენინგები: ენის 
კონცეფცია და განვითარება; 
     
საქართველოს უნივერსიტეტის რესპუბლიკური კონფერენცია მოხსენება თემაზე: 
დარგობრივი იურიდიული ენის სწავლების მეთოდიკა; 
 
რობერტ ბოშის ფონდის კონფერენცია მოხსენება თემაზე: გერმანულის, როგორც უცხოური 
ენის განვითარების ტენდენციები საქართველოში; 
 
 
2012 
 
IDT მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის კონფერენცია იტალია/ბოცენი 
გერმანული ენის განვითარების ახალი პერსპექტივები მთავრობის ცვლილების შემდგომ“ 

(ახალი ენობრივი კონცეფცია საქართველოსთვის) 

ამერიკის შეერთებული შტატები, ვაშინგტონი უცხოური ენის სწავლების მეთოდური 
კურსები 
 
საქართველოს უნივერსიტეტის რესპუბლიკური კონფერენცია: მოხსენება თემაზე: უცხოური 
ენის სწავლების თანამედროვე  ტენდენციები. 
 
სემინარი DAAD- ეს ეგიდით, იაკობ გოგებაშვილის თელავის უნივერსიტეტი: დარგობრივი 
ენის  სწავლება, ტურიზმი,  კონტრასტული ტექსტოლოგია, თარგმანი; 
 
სემინარი GIZ- ის ეგიდით: დარგობრივი იურიდიული ენის სწავლება;              
 
მიუნსტერის უნივერსიტეტი, გერმანია საერთაშორისო გაცვლითი  პროგრამის: გერმანული 
ენა და კულტურა ხელმძღვანელი; 
 
საქართველოს უნივერსიტეტი, გერმანიის გაცვლითი აკადემიური სამსახური, გოეთეს 
ინსტიტუტი,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი საერთაშორისო 
კონფერენციის ორგანიზატორი. მოხსენება თემაზე: გერმანული ენის როლი საქართველოს 
ენობრივ  ლანდშაფტში;        
 
2011 
ბათუმის შოთა რუსთაველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი DAAD- ეს ეგიდით: 
დოქტორანტების კონფერენცია გერმანისტიკა, გერმანული, როგორც მეორე უცხო ენა; 
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DAAD- ის ეგიდით, წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისი, ტრენინგები თემაზე: 
ქვეყანათმცოდნეობა, ისტორია და კულტურა გერმანული ენის გაკვეთილზე; 
 
გოეთეს ინსტიტუტის ეგიდით ტრენინგი თემზე: ინტერნეტი გერმანული ენის გაკვეთილზე,  
ლექსიკის სწავლება. 
 
 
2010 
 
მიუნსტერის უნივერსიტეტი, გერმანია საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის: გერმანული 
ენა და კულტურა  ხელმძღვანელი; 
 
DAAD- ეს, გოეთეს ინსტიტუტის, გერმანიის საელჩოს და იენის ფრიდრიხ შილერის 
უნივერსიტეტის ერთობლივი კონფერენცია: გერმანული ენა, აქტუალური ტენდენციები და 
მომავალი, გლობალურ სამყაროში  
                                   
საქართველოს უნივერსიტეტის რესპუბლიკური კონფერენცია მოხსენება თემაზე
უცხოური ენების სწავლების არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტიკები ”; 

 
ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია: ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა, თანამედროვე 
მეთოდები და სტრატეგიები მოხსენება თემაზე: უცხოური ენის სწავლების ფსიქოლოგიურ-
მეთოდოლოგიური საფუძვლები; 
                                          
ბათუმის შოთა რუსთაველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, DAAD- ეს სემინარები 
დარგობრივი და ლიტერატურული ენა, სამეცნიერო ნაშრომები გერმანისტიკაში; 
 
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი: საერთაშორისო კონფერენცია, მოხსენება
თემაზე: თანამედროვე მედიების როლი უცხოური ენების სწავლებისას. 
 

 2009 
 

ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი ოდერის ფრანკფურტი მოხსენება თემაზე
ადრეული ბილინგვალიზმი ბილინგვალურ გარემოცვაში; 

 

DAAD- ეს და გერმანიის საელჩოს ეგიდით: პრეზენტაცია თემაზე - კურიკულუმის 
განვითარება და გერმანისტიკის განვითარების პერსპექტივები,სემინარი: EU  Tuning-Projekt; 
გერმანისტიკა, როგორც; minor, კურიკულუმის შედგენა, “German Studies”; 
 
გოეთეს ინსტიტუტის ეგიდით ტრენინგები: საუბარი გერმანული ენის გაკვეთილზე, 
ფილმები, როგორც სასაუბრო მოტივაცია, გაკვეთილის ანალიზი; 
 
მიუნსტერის უნივერსიტეტი, გერმანია საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის: გერმანული 
ენა და კულტურა ხელმძღვანელი; 
 
საქართველოს უნივერსიტეტის რესპუბლიკური კონფერენცია: მოხსენება თემაზე: უცხოური 
ენების სწავლების არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები; 
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საქართველოს უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენცია მრავალენოვნება და
უცხოური ენის სწავლების პრობლემები საქართველოში ორგანიზატორი, მოხსენება
თემაზე: ენობრივი პოლიტიკა და გერმანული ენა საქართველოს სკოლებსა და უმაღლეს
სასწავლებლებში მრავალენოვნების კონტექსტში; 

 

გოეთეს ინსტიტუტის ეგიდით ტრენინგები: პროექტები გერმანული ენის გაკვეთილზე

 

DAAD- ეს ეგიდით ტრენინგები: დარგობრივი იურიდიული ენა,     
სამოქალაქო და სისხლის სამართალი, სამართლებრივი სისტამა, დარგობრივი ენის
სწავლების მეთოდიკა;
 
გოეთეს ინსტიტუტის ეგიდით ტრენინგები: მოდერაციის და პრეზენტაციის ტექნიკები
შეცდომები და მათი ანალიზი. 
 
გერმანია მოხსენება მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის კონფერენციაზე იენის
უნივერსიტეტში იენის უნივერსიტეტის გრანტი გერმანული ენა საქართველოში; 

 
 
 
2008 

გერმანული ენის მასწავლებელთა ასოციაციისა და გოეთეს ინსტიტუტი საერთაშორისო 
კონფერენცია: ახალი მიმართულებები მასწავლებელთა პროფესიულ გადამზადებაში- 
ტრადიციულიდან თანამედროვე გაკვეთილამდე; 

 

მიუნსტერის უნივერსიტეტი, გერმანია DAAD –ეს გრანტი. კონფერენცია: მრავალენოვნება, 
პრობლემები და შესაძლებლობები; 
 

თბილისი ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენცია
გერმანია გზა ევროპისკენ  

 
მიუნსტერის უნივერსიტეტი გერმანია სამეცნიერო კვლევა. 
 

2007 

გოეთეს ინსტიტუტი წიგნის პრეზენტაცია ახალი გერმანული მართლწერა  
 
მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში დიუზბურგ-ესენის 
უნივერსიტეტში მიუნსტერის უნივერსიტეტის გრანტი გამოყენებითი ლინგვისტიკა

2006 

გოეთეს ინსტიტუტი, სემინარები: მოდერაციის და პრეზენტაციის ტექნიკები  გაკვეთილის
ფაზები დიდაქტიკური ანალიზი გერმანული ენის გაკვეთილის დაგეგმვა;
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კასელის უნივერსიტეტისა და გოეთეს ინსტიტუტის ერთობლივი ტრენინგები  
გაკვეთილის დაგეგმვა აქტივობები ლაპარაკი მოსმენა, უცხო ენის სწავლების მეთოდები
ქვეყანათმცოდნეობა გრამატიკის სწავლება; 
 

ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: მონაწილეობა გერმანული ენის 
მასწავლებელთა ასოციაციის საერთაშოისო კონფერენციაზე 

 
 
 
ენები
ქართული
გერმანული
ინგლისური 
რუსული

 
სამეცნიერო პუბლიკაციები და ბოლო წლებში გამოქვეყნებული პრაქტიკული

სახელმძღვანელოები 
 

1. „ელექტრონული მედიების გამოყენებით უცხოურ ენაზე წერის სწავლების ახალი 
მიდგომები“,,  საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში კრებული, თბილისი 2020 

 
2.  „საქართველოს ქაალთა საბჭო და გერმანია-საქართველოს ურთიერთობები “, 

საქართველოს ქალთა საბჭოს გამომცემლობა, თბილისი 2019

3. „ევროპა და საქართველო - აწმყო, წარსული, მომავალი“,  საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის საერთაშორისო  კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 
კრებული, თბილისი 2019

4. პრაქტიკაზე ორიენტირებული განათლება, ჰუმბოლტის ფონდი, გერმანია 2019

5.  „ევროპულ გამოცდილებასა და პრაქტიკაზე ორიენტირებული უმაღლესი და 
პროფესიული განათლება“, საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური  
კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში კრებული, თბილისი 2018
 

6. მეორე ენის სწავლა-სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში, ტარტუ 
2019

7. გერმანულის, როგორც მეორე უცხოური ენის სწავლა/სწავლების თანამედროვე 
ტენდენციები, თბილისი 2019

8. ქართულ-გერმანული ურთიერთობები სამედიცინო სფეროში, შარიტე 2018
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9. სტუდენტთა ასაკობრივ ფსიქოლოგიურ და ინდივიდუალურ თავისებურებათა  
გათვალისწინება წერის სწავლებისას  საქართველოს უნივერსიტეტის    

                ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში კრებული, თბილისი      
                2017 

10. გერმანული ენის სწავლების ასპექტები საქართველოში, გერმანია 2017
              

11.  „უცხოური ენის სწავლების ფსიქოლოგიური, ლინგვისტური და ენათაშორისი
ინტერფერენციით გამოწვეული სიძნელეები“, საქართველოს უნივერსიტეტის 
ყოველწლიური  კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში კრებული, თბილისი 
2016. 
 

 
12.  „წერის სწავლების მიზანი და მნიშვნელობა უცხოური ენის კომუნიკაციური

   სწავლებისას”, საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში კრებული თბილისი 5  

 
13.  „საქართველოს ლინგვისტური ლანდშაფტი“, კავკასიის სოციალურ მეცნიერებათა  

ჟურნალი,   თბილისი 5  
 

14.  მოტივაციის როლი წერის, როგორც სამეტყველო აქტივობის  სწავლებისას ,
საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებებში კრებული თბილისი 4  

 
15. წერითი აქტივობის ტიპოლოგია , საქართველოს უნივერსიტეტის

ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 
            კრებული თბილისი 3  

 
16.  დარგობრივი ენის სწავლების თეორია და პრაქტიკა   საერთაშორისო კონფერენციის  

                მოხსენებათა კრებული საქართელოს უნივერსიტეტი, რედაქტორი და
გამომცემელი თბილისი 2013.       

                 
 

17.  დარგობრივი ენის სწავლების თეორია და პრაქტიკა   საერთაშორისო კონფერენციის
მოხსენებათა კრებული საქართელოს უნივერსიტეტი  

             გერმანული ენის როლი და  სწავლების პერსპექტივები საქართველოს ენობრივ  
              ლანდშაფტში   თბილისი  2013. 
 

   
18. წერითი კომუნიკაციის ფსიქოლინგვისტური საფუძვლები საქართველოს

უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
კრებული თბილისი

           
 

19.  მულტილინგუალიზმის კონტექსტში გერმანული ენის სწავლების პრობლემები  
    საქართველოში დიუზბურგის, გერმანია საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული  

               გერმანია  
 

20. თანამედროვე მედიების როლი უცხო ენების სწავლებისას ,ინტერნეტი და 
საზოგადოება, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2011 
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21. ენის შემსწავლელთა ასაკობრივ ფსიქოლოგიურ თავისებურებათა გათვალისწინება

კოგნიტურ და მეტაკოგნიტურ უნარ ჩვევების ფორმირებისას  
საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში კრებული თბილისი

22. გერმანული ენის სწავლების პრობლემები საქართველოში გერმანია
მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი

Band 2, Nummer 82;  Jena 
 

23. ენობრივი პოლიტიკა და გერმანული ენა საქართველოს სკოლებსა და
 უმაღლეს სასწავლებლებში მრავალენოვნების კონტექსტში თბილისი

24. საერთაშორისო კონფერენციის მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების   
         პრობლემები  საქართველოში მოხსენებათა კრებული  საქართელოს უნივერსიტეტი

რედაქტორი და გამომცემელი თბილისი

25. ადრეული ბილინგვალიზმი სამეცნიერო ჟურნალი Verba volant“ საქართველოს
უნივერსიტეტის გამომცემლობა თბილისი

26. სამეცნიერო ჟურნალი Verba volant“ გამომცემელი და რედაქტორი საქართველოს
უნივერსიტეტის გამომცემლობა თბილისი

27. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ტესტი გერმანულ ენაში,  
             რედაქტორი, გვ 1-80, „პოლი ექსპრესი”, თბილისი 2009. 
 

28. „სავარჯიშოების და ტესტების კრებული გერმანულ ენაში “, რედაქტორი, 1-485,   
              გლობუსი, თბილისი 2008 
 

29. სახელმძღვანელოების ანალიზი  გოეთეს ინსტიტუტის ჟურნალი „MfG”,    
თბილისი 2007. 

30. სავარჯიშოების და ტესტების კრებული გერმანულ ენაში რედაქტორი
გლობუსი თბილისი . 

 
31. სახელმძღვანელო  Deutsche Rechtschreibung“ მწიგნობარი თბილისი  

გერმანიის მიუნსტერის უნივერსიტეტის რედაქციით

32. Großes Übungsbuch mit Tests რედაქტორი თბილისი
            

     33. ლიტერატურა გაკვეთილზე მეთოდიკა დიდაქტიკა
გამომცემლობა ენა და კულტურა Literatur im Unterricht, Methodik/Didaktik    

              სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლებისთვის განკუთვნილი
მეთოდური სახელმძღვანელო გვ თბილისი  

34. Besser schreiben”  გვ 1-235   (für Niveau: Grundstufe III, Mittelstufe, Oberstufe)  
(განკუთვნილი  სპეციალური ფაკულტეტების სტუდენტებისთვის), გამომცემლობა 

  ენა და კულტურა  
      
      35. სტუდენტთა ასაკობრივ ფსიქოლოგიურ და ინდივიდუალურ თავისებურებათა

გათვალისწინება უცხოურ ენაზე შემოქმედებითი წერის სწავლებისას
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ინეტელექტი გვ

      36 უცხოურ ენაზე შემოქმედებითი წერის შესწავლის მოტივები და ინტერესები
ენობრივ უმაღლეს სასწავლებლებში საზრისი გვ

37. ენობრივ უმაღლეს სასწავლებლებში წერის სწავლების მეთოდიკა
განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე გვ

38. სახელმძღვანელო Besser schreiben”  გამომცემლობა  „ენა და კულტურა“;  გვ. 1-234      
            2005.  

 


