
№

1

2

3

4

1

2

წამყვანი

   ქართული ენა და ლიტერატურა

ცოდნის დონე

ცუდად

რელიგიის ისტორია

ქართული ლიტერატურის მაგისტრი

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

ბაკალავრი

მოსწავლე

კვალიფიკაცია
დამთავრების    

თარიღი

2002

2002

2000

1996

2001

2000

1996

1986

დაწყების თარიღი

გერმანული ენა X

უცხო ენების ცოდნა

№ ენის დასახელება

თავისუფლად კარგად საშუალოდ

რუსული ენა X

 სოფიკო  ცხელიშვილიგვარი სახელი

საგანი, რომელსაც ასწავლის

მასწავლებლის სტატუსი

განათლება

სასწავლებელი

თერჯოლის რა-ნის სოფ.ზედა საზანო

აკ.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფილოლოგიური ფაკულტეტი

პირადი ბლოგი sofiotskhelishvili.blogspot.com

აკ.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფილოლოგიური ფაკულტეტი

ქ.ქუთაისის წმ.გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის 

სასულიერო სასწავლებელი
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№

1

2

№

Zalian kargad

Tims kargad

Zalian kargad

Zalian kargad

Outlook  Express(E-mail)

~

Microsoft Word;Mikrosift 

Exel;

Poverpoint; Photoshop;

Internet Explorer

დამთავრების 

თარიღი

15.06.2009

25.06.2011

მომხმარებლის 

დონეზე

1.09.2002

25.08.2009

თანამდებობა/პოზიცია

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი

დაწესებულება

შ.პ.ს.  სკოლა ,,დვირე"(მასწავლებელთა სახლის 

ბაზაზე არსებული)

ქ. ქუთაისის  მე-12 საჯარო სკოლა

                     ცოდნის დონე

Zalian kargad

       კარგად

კომპიუტერული უნარები

 პროგრამის დასახელება

დაწყების თარიღი

შრომითი საქმიანობის ნუსხა
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N

1

30.06.2016
ქართული ენისა  და ლიტერატურის 

მასწავლებელი
1..09.2012შ.პ.ს.  სკოლა   ,,მომავალი"

განმახორციელებელი ორგანიზაცია

ასოციაცია  ,,სკოლა-იჯახი-საზოგადოება"

დასახელება/თემატიკა

,,კითხვა და წერა კრიტიკული 

აზროვნებისათვის"

თარიღი

2003წელი

კურსის ტიპი

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით გავლილი კურსები ( ტრენინგები/კონფერენციები და ა.შ)

ტრენინგი

შ.პ.ს. სკოლა  ,,ქართული  სკოლა"

ქ. ქუთაისის  25-ე საჯარო  სკოლა 

შ.პ.ს. ნ. ნიკოლაძის სახელობის  სკოლა-

ლიცეუმი

გენერალ გ. კვინიტაძის კადეტთა სამხედრო 

ლიცეუმი

ქართული ენისა  და ლიტერატურის 

მასწავლებელი
25.08.2014 25.06.2015

სპეციალური პედაგოგი

ქართული ენისა  და ლიტერატურის 

მასწავლებელი

ქართული ენისა  და ლიტერატურის 

მასწავლებელი

10.09.2015 25.08.2017

05.09.2016 30.09.2018

01.10.2018 დღემდე
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,,ლიტერატურის სწავლების 

ახლებური მეთოდები"

,,ინკლუზიური განათლება. რთული 

ქცევის მართვა 

2010 წელი

3.09.2012

10.09.214

2015წელი

ტრენინგი

ტრენინგი

ტრენინგი

შ.პ.ს. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 

გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი

შ.პ.ს.  ,,ლიბო- M N T "

,,ქართული  ენისა და ლიტერატურის 

ცოდნა და მისი სწავლების მეთოდიკა"

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

2010 წელი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უწყვეტი 

განათლების ცენტრი

2015 წელი

,სწავლებისა და სწავლის თეორიები 

და მათი გამოყენება მოსწავლეთა  

სწავლის მოტივაციისათვის"

მასწავლებლის სერტიფიკატი(I_VI)

მასწავლებლის სერტიფიკატი(VII-XII)

ტრენინგი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

2015 წელი

27.09.2017

2019წელი

ტრენინგი

სერტიფიკატი 

სტატუსის 

მინიჭების შესახებ

ტრენინგი

,,მასწავლებელთა 

თვითშეფასებისმკიტხვარი და 

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა

უფროსი მასწავლებლის სტატუსი

ონლაინ ინსტრუმენტების გამოყენება 

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

გაკვეთილზე
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ისტ-ის გამოყენება ქართული ენისა და 

ლიტერატურის გაკვეთილზე.

,,სწავლა-სწავლების  თანამედროვე 

მეთოდები და გამოწვევები"

,,სწავლა-სწავლების  თანამედროვე 

მეთოდები და გამოწვევები"

,,სწავლა-სწავლების  თანამედროვე 

მეთოდები"

ახალი სკოლის მოდელი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IX საერთაშორისო  

სამეცნიერო -მეთოდური კონფერენცია

განათლების    საერთაშორისო აკადემია IAE

აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პედაგოგიური 

ფაკულტეტის მეთოდური ჟურნალი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპოტრტის სამინისტრო

2018 წელი 

16.02.2019

2018

23.03.2019

2019წელი

2020 წელი

ტრენინგი

ტრენინგი

კონფერენცია( 

მომხსენებელი)

კონფერენცია( 

მომხსენებელი)

სტატია

ტრენინგი

სამუზეიმო  მასალების გამოყენება 

ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სწავლების ეფექტიანობისათვის


