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 ინგა ხუციშვილი-ასათიანი 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  ვაკანსია             (ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი) 

სამუშაო გამოცდილება 
  

2016წ - დღემდე ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

(საქართველოს სასწავლო ცენტრი „ჯი-ელ-სი“) 

(ჯურხა ნადირაძის ქ. # )  

 

2014 წ  –2016წ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

(ყოვლადწმიდა სამების სახელობის ქართული აკადემია)  

(ზაზიაშვილის ქ.#1) 

 

 

 

2008-2014 წწ. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

(საქართველოს სასწავლო ცენტრი „ჯი-ელ-სი“) 

(მინდელის 2 )  

 

                      2006 – 2008   

ქ.თბილისი           

 

                          

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 
 

ქართულ - გერმანულ სკოლა „ანი - Z” 

(ქ.თბილისი.) 
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განათლება და  

 

ტრენინგები == 

                      1994-1999 

                       ქ.თბილისი 

 

 

 

 

 

 

განათლება და 

 ტრენინგები == 

                         1989 -1999            

                       ქ.თბილისი 

 

                            1989-1991  

 

         დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის N 1 სამუსიკო                                                                   

სასწავლებელი                                             

 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

 

     

ქართული ენის კათედრა . მეცნიერ-თანამშრომელი. ლექტორ-მასწავლებელი 

სულხან - საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო                                   

პედაგოგიური   უნივერსიტეტის                                       

(ქ.თბილისი. ჭავჭავაძის 33 )  

 

    ქართული ენისა და ლიტერატურის  მასწავლებელი 

დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის N 1 სამუსიკო                                                                   

სასწავლებელი                                             

ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი  

ქ.თბილისის N 81  საშუალო სკოლა. 

 

 

 

 

უმაღლესი 

 

მასწავლებლის სახლის ტრენინგები 

2020 წელს მომენიჭა  სტატუსი :  წამყვანი მასწავლებელი 

1. საერთაშორისო დონის ტრენინგი „INTEL TEACH PROGRAM”  

2. ტრენინგ კურსები პროგრამა „კაასუს“-ის ფარგლებში   

3. პროგრამის eTwinningPlus-ის ფარგლებში შემდეგი ტრენინგი: 

25.04.2020- 03.05.2020 „eTwinning-ის პროექტების დაგეგმვა web 2.0 

ინსტრუმენტებით“ 15 საათი სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი  

4. „მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს 

მახასიათებლები“  16,17 თებერვალი 2019 წ 

5. სამუზეუმო მასალების გამოყენება ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სწავლების ეფექტიანობისათვის მიიღო 1 კრედიტი 12,13 სექტემბერი, 

2018 წ 

6. ტრენინგი: მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა დალიტერატურაში   

2017 

7. ტრენინგი განათლების ფსიქოლოგიის შესახებ.  Key Consulting 2019 
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/10/11 

8. ააიპ  საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის 

ასოციაცია (სსიდა)ონლაინკურსი მედიაწიგნიერებაში  2019/30/03 

9.  ევროპის დღეების ფარგლებში,  „მასწავლებელი - მეგზური 

ევროპისაკენ“ სემინარის მონაწილე 8-9/05 2017 

10.  საქართველოს სახელმწიფო ენის მასწავლებელთა ასოციაცია.           

სსემას ინიციატივითა და   Microsoft -ის მხარდაჭერით 

განხორციელებულ ქსელური      პროექტის მონაწილეობისათვის 

11.  „ისწავლე,რათა ამოიცნო“ პროექტის ფარგლებში მედიაწიგნიერების 

კასკადურ ტრენინგში მონაწილეობისთვის  13/09/2020 

12.  ქართული ლიტერატურის სწავლების აქტუალური საკითხები 

(ქართული ლიტერატურა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში)  

მასწავლებლის სახლი 2021წ. 

13. დაჯილდოებული ვარ ეროვნული ხარისხის ნიშნით პროექტისათვის 

„დედამიწის მცველები“ eTwinning Quality Label 

14. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 

სასწავლო პროცესში 2018წ 

15. ეფექტური კომუნიკაციისსა და თანამშრომლობის უნარის 

განვითარება დაწყებით კლასების მოსწავლეებში 2018 

16. ონლაინ ინსტრუმენტების გამოყენენბა ქართული ენისა და 

ლიტერატურის გაკვეთილზე 2018  

17. eTwinning პლათმორმაზე მუშაობა და პროექტების ინიცირება 05.2018 

 

2000წ–2005წ მინიჭებული ხარისხი  

სულხან - საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის  ასპირანტურა    

.სპეციალიზაციით  ქართული ენა. 

 

ადგილი: ქ.თბილისი, საქართველო  

 

1982წ–1988წ სულხან - საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი; ფაკულტეტი:             
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      ქართული ფილოლოგიის. 

სპეციალობა:         ქართული ენისა  და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

ქ.თბილისი, საქართველო 

 

 

 

პირადი უნარები    

მშობლიური ენა ქართული 
  

უცხოური ენები მოსმენა საუბარი წერა 

მოსმენა კითხვა საუბარი საუბარი  

რუსული დონე(A1,A2,ა.შ) დონე(A1,A2,ა.შ) დონე(A1,A2,ა.შ) დონე(A1,A2,ა.შ) დონე(A1,A2,ა.შ) 

ინგლისური დონე(A1,A2,ა.შ) დონე(A1,A2,ა.შ) დონე(A1,A2,ა.შ) დონე(A1,A2,ა.შ) დონე(A1,A2,ა.შ) 

კომუნიკაციის უნარი ვფლობ რუსულ ენას -კარგად;   ინგლისური საკომუნიკაციო, ლექსიკონის 

დახმარებით 

 

 

ორგანიზაციული /   

მენეჯმენტის უნარები 

 

ვფლობ ორგანიზატორულ უნარებს’ შემიძლია სხვადასხვა ტიპის  

საგანმანათლებლო ღონისძიებათა დაგეგმვა და  განხორციელება;  

ციფრული/ტექნოლოგიურ

ი უნარები 

ვფლობ ინფორმაციულ -საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლებსა და 

ინტერნეტ ინსტრუმენტებს.  

 

 

სხვა უნარები ატიურად ვქმნი   სასწავლო პროცესში ვიყენებ სხვადასხვა ტიპის ელექტრონულ 

სასწავლო რესურსებს 

მართვის მოწმობა - არა 

დამატებითი ინფორმაცია           ვარ ეროვნული გამოცდების გამსწორებელი 2016 წლიდან  დღემდე ; 
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 2017 წელს მიწვეული ვიყავი სასკოლო ოლიმპიადის II ტურის 

გამსწორებლად 

 „მასწავლებელი - ევროპის მეგზური“ -კვირეულის მონაწილე 

(ევროკავშირის ოფისი) 

 მასწავლებელთა ტექნოლოგიური კონფერენციის მონაწილე( 

მასწავლებლის სახლი) 

 ვფლობ  Microsoft Educator Center   -ის სერთიფიკატებს 

           ვარ სერტიფიცირებული პედაგოგი 

ჩავაბარე სასერთიპიკაციო გამოცდები :  (ქართული ენა და 

ლიტერატურა VII-XII  2011წ).  და   ქართული ენა და ლიტერატურა  

I-VI  2020წ   

2017-18 სასწავლო წელს ვხელმძღვანელობდი სკოლოს 

დმრიგებელთა კლუბს 

ამჟამად ვარ ჰუმანიტარული კათედრის ხელმძღვანელი 

 

 

  

გამოქვეყნებული 

ნაშრომები 

უნივერსიტეტში მოღვაწეობის  დროს გამოქვეყნებული მაქვს სამეცნიერო 

სტატიები. 

   

 სულხან-საბა ორბელიანი სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური 

უნივერსიტეტი. ქართული ენის კათედრის შრომები; 2005წ. ტ#6  

 „- მეთქი ნაწილაკის ადგილი თანამედროვე ქართულში“ 

 არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების  ინსტიტუტის 

კონფერენციის მასალები “ქვემო ქართლის ტოპონიმიკისათვის“ 

მომხსენებელი 

 

 


