
CURRICULUM VITAE 

 

 

ეკა თაფლაძე 

 

განათლება 
 

დაწყების წელი – 
დასრულების წელი 

სასწავლო დაწესებულება 

2012-2016 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2003-2004 პარიზის კათოლიკური ინსტიტუტი 

2003-2004 სორბონის უნივერსიტეტი 

2001-2004 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი 

1993-1995 უცხო ენათა ინსტიტუტი 

1988-1993 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი 

 

აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი 

 

პროფესიული გამოცდილება 

დაწყების წელი – 
დასრულების 

წელი 
დაწესებულება და დაკავებული თანამდებობა 

2019- ევროპული სკოლა. ფრანგული ენის პედაგოგი. 

2017- 2019      შუმანის ევროპული  სასწავლებელი, მარი ბროსეს სკოლა;  

ფრანგული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი. 



2017-2018     ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (გაუ);   

საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორიის ლექტორი.  

2015– 2016         ქართულ–ამერიკული სკოლა; ფრანგული ენის პედაგოგი.                    

2014–2015       კრეატიული განათლების სკოლა; ფრანგული ენის პედაგოგი. 

2013- 2014    ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი; ფრანგული ენის მოწვეული 

სპეციალისტი (ფრანგული ენის კურსი ინგლისურენოვანი სტუდენტების- 

თვის). 

2010 -2013 საქართველოს უნივერსიტეტი; ფრანგული ენის მოწვეული სპეციალისტი.  

2009-2011 გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია; ფრანგული  

კლუბის პედაგოგი; SAT პედაგოგი. 

2009                 გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საგამოცდო ნაშრომების გამსწორებელი, 

ფრანგული ენის  ჯგუფი. 

2007-2010 ევროპული სკოლა; ფრანგული ენის პედაგოგი 

2007-2008 მთარგმნელობითი ოფისი „დიკე ინტერნეშენალი“; თარჯიმანი. 

2005-2007 არასამთავრობო ორგანიზაცია „სტრასბურგ გრუპ სერვისი“; თარჯიმანი. 

2005-2006 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტრო; უცხო ენათა  

კურიკულუმის ჯგუფის წევრი; პროექტი-ილია ჭავჭავაძე. 

1993_2005 სენტ-ეგზიუპერის სახელობის ფრანგულ-ქართული კოლეჯი.  

ფრანგული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი;  

1993_2005 სენტ-ეგზიუპერის სახელობის ფრანგულ-ქართული კოლეჯი.  

ფრანგული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი; 

1989-1993: შოთა რუსთაველის სახ. ლიტერატურის ინსტიტუტი;  

ლაბორანტი; ვეფხისტყაოსნის ტექსტის დამდგენი კომისია. 

 

 

 



 

 

აკადემიური მიღწევები 

წელი 
დასახელება 

2016 
ფილოლოგიის დოქტორი 

2004 ფილოლოგიის მაგისტრი  

 

 
პუბლიკაციები 
 

 
წელი 

დასახელება 

2015  „იონესკოს შემოქმედების კომუნიკაციური ასპექტები“(სტატიის სათაური)--

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ფრანკოფონული  საერთაშორისო 

ჟურნალი დოქტორანტებისთვის.  

2015              „აკუსტიკური ეფექტი აბსურდის თეატრში“(სტატიის სათაური)— 

საერთაშორისო ფრანგულენოვანი ჟურნალი “Le Linguiste”. 

2015          „პარალინგვისტური ასპექტი აბსურდის თეატრში“(სტატიის სათაური)-

ჟურნალი „ენა და კულტურა“. 

2015              „კომუნიკაციური ასპექტები ეჟენ იონესკოს შემოქმედებაში“(სტატიის 

სათაური)--Scripta Manent. ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 

2011     „რიტორიკა და ლიტერატურა“(სტატიის სათაური)-- III ყოველწლიური    

ეროვნული  კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; საქართველოს    

უნივერსიტეტი. 

 

საზოგადოებრივი აქტივობები 
 

დაწყების წელი – 
დასრულების წელი 

დასახელება 

2011 სიგელი:    ფრანგულ ენაში ჩატარებულ რესპუბლიკურ ტურ „Bilingua“-ს 

ორგანიზებაში შეტანილი წვლილისათვის; საქართველოს 

უნივერსიტეტი. 

 



 
 
 
დამატებითი საგანმანათლებლო კურსები 
 

დაწყების თვე/წელი 
– დასრულების 

თვე/წელი 

დასახელება 

1999-2000 

ალიანს ფრანსეზი; ფრანგული ენის ცოდნის დამადასტურებელი  

სერტიფიკატი-მოწინავე დონე. 

2002 Acces au DALF 

2001 DELF A1, DELF A2 

07.1996  ფრანგულ-ქართული ზაფხულის სკოლა; საფრანგეთის საელჩო (თბილისი). 

08.1996 ფრანგულ-ქართული ზაფხულის ინსტიტუტი, ფრანგული ენის, კულტური- 

სა და ცივილიზაციის ინტენსიური კურსი; საფრანგეთის საელჩო(თბილისი) 

 

ტრენინგები /სერტიფიკატები 
 

დაწყების თვე/წელი 
– დასრულების 

თვე/წელი 

დასახელება 

2003 „ადამიანის უფლებათა სწავლების დასახვეწად“;  

ადამიანის უფლებათა  სწავლების საერთაშორისო ცენტრი(ჟენევა). 

2001 „ადამიანის უფლებათა სწავლების კურსი“;  

„Amnesty“-ის საერთაშორისო ასოციაცია (ვარშავა). 

2000 „ადამიანის უფლებათა სწავლება სკოლაში“; ადამიანის უფლებათა სა- 

ერთაშორისო ინსტიტუტი (სტრასბურგი). 

1999 „ბავშვთა უფლებები“; ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტი  

(სტრასბურგი). 

2016 უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა ტრენინგი თანმიმდევრულ 

თარგმანში საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ.  

ფონდი „ლინგვა პლუსი“;  საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი. 



2014 უნივერსიტეტის მასწავლებელთა მთარგმნელობითი მასტერ კლასი.  

ფონდი „ლინგვა პლუსი“; საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი. 

2013 სემინარი: „სალექციო კურსის შექმნა, დამუშავება და გამოყენება ონლაინ 

რეჟიმში“.  

ფრანკოფონული საუნივერსიტეტო სააგენტო (ცენტრალური და 

აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონი);  თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. 

უნივერსიტეტი. 

2012 სემინარი: „ფრანკოფონული ლიტერატურა“(მომხსენებელი: ბოლონიის 

უნივერსიტეტის პროფესორი–ანა სონჩინი).  

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი. 

2012 სემინარი: „ინფორმატიკა და ლიტერატურა“ (მომხსენებელი:  

სეულის უნივერსიტეტის პროფესორი–ჯან პაოლო რენელო) თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2010 პედაგოგიური სემინარი „ფრანგული ენის ლექციის ანიმაციის ტექნიკა“.  

(უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგებისათვის); საფრანგეთის საელჩო და  

ალექსანდრე დიუმას ცენტრი (თბილისი). 

2010 პედაგოგიური სემინარი „ფრანგული ენის ლექციის ანიმაციის ტექნიკა“. 

(საშუალო სკოლის პედაგოგებისათვის); საფრანგეთის საელჩო და  

ალექსანდრე დიუმას ცენტრი (თბილისი). 

2009 პედაგოგიური სემინარი „ფრანგული ენის სწავლების თანამედროვე 

მეთოდები“  (ანიმატორი––ბერნარ გრუასი.)  

საქართველოს ფრანგული ენის მასწავლებელთა ასოციაცია (თბილისი). 

2009 პედაგოგიური სემინარი „ფრანგული ენის პედაგოგთა სასერტიფიკაციო 

კურსი; 

ფრანგული ენის მეთოდი „Bien joué“ 4; საფრანგეთის საელჩო(თბილისი). 

1999 პედაგოგიური სემინარი: „თეატრალური პრაქტიკის გამოყენება უცხო ენის  

გაკვეთილზე“. საფრანგეთის საელჩო და საქართველოს განათლების 

სამინისტრო (თბილისი). 



1997 პედაგოგიური სემინარი: „ფრანგული ენა და ცივილიზაცია“. საფრანგეთის 

საელჩო და საქართველოს განათლების სამინისტრო (თბილისი) 

 
 
 
 
 
კონფერენციებში მონაწილეობა 
 

წელი დასახელება 

2016                ლინგვისტთა და ფილოლოგთა XXVIII  საერთაშორისო კონგრესი; „ლა 

საპიენცა“–რომის უნივერსიტეტი(რომი);  „აკუსტიკური ეფექტი  იონესკოს 

შემოქმედებაში“(მოხსენების სათაური).  

 2012 მოხსენების თემა: „თეატრალური პიესა აუდიტორიაში“; საქართველოს  

უნივერსიტეტის მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ  

მეცნიერებებში (თბილისი). 

2012 „თეორია და პრაქტიკა.“ ჩემი მოხსენების თემა: „თეატრალური პიესა 

კლასში“;   DAAD–ის საერთაშორისო კონფერენცია (თბილისი). 

2011 მოხსენების თემა: „რიტორიკა და ლიტერატურა“; საქართველოს უნივერსი- 

ტეტის მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 

(თბილისი). 

1997 პედაგოგიური სემინარი: „ფრანგული ენა და ცივილიზაცია“. საფრანგეთის  

საელჩო და საქართველოს განათლების სამინისტრო (თბილისი). 

 

 


