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პირადი ინფორმაცია მზექალა აჭაიძე  

 შარტავას ქ. 18ა, ბ-15 

 0160 თბილისი 

 ტელ.: 577 755 754 

 დაბადების თარიღი: 19.04.1971 

 

 
 

სამუშაო გამოცდილება: 
 

2012 წლის თებერვლიდან დღემდე                   ივანე          ჯავახიშვილის          სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორის აპარატის და აკადემიური 

საბჭოს სამდივნოს უფროსი 

02. 2011- 02.2012                                                    ივანე          ჯავახიშვილის          სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს სამდივნოს უფროსი 

2010 წლის თებერვლიდან                                   თსუ     აკადემიური    საბჭოს    სამდივნოს 

უფროსის მ/შ 

2006 წლიდან დღემდე                                          ივანე          ჯავახიშვილის          სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ენების  ცენტრის  გერმანული  ენის 

პედაგოგი 

2006 წ. -2012 წ.                                                       ივანე          ჯავახიშვილის          სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორის თანაშემწე 

06. 2007- 06. 2010                                                   საქართველოს       საკარიერო        სერვისის 

სუპერვაიზერი (Supervisor) 

2001 -2004 წწ.                                                         გერმანული  ენის  რეფერენტი  მიუნხენის 

პროფესიულ განვითარებათა ცენტრში 

(გერმანია) 

1997-1998 წწ.                                                          თბილისის          გოეთეს          ინსტიტუტის 

გერმანული ენის ლექტორი. 

1997-1998 წწ.                                                          თბილისის  ილია  ჭავჭავაძის  სახელობის 

უცხო ენათა ინსტიტუტის გერმანული ენის 

ლექტორი. 

01.11. 1996- 31.03.1997 წწ 

01.02.1999- 30. 06.1999 წწ.                                    გერმანიის,        პასაუს        უნივერსიტეტის 

ფილოსოფიის      ფაკულტეტის      ზოგადი 



ენათმეცნიერების     კათედრის     მეცნიერ- 

თანამშრომელი 

1994-1995 წწ.                                                          ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

1997-1998 წწ.                                                          თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

დასავლეთ ევროპის ენებისა და 

ლიტერატურის ფაკულტეტის გერმანული 

ენისა და ლიტერატურის კათედრის 

ლექტორი 

1993-1995 წწ.                                                          თბილისის     მე-6     ქართულ     გიმნაზიის 

გერმანული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 
 
 
 

განათლება: 
 
 
2019 დისერატცია. მინიჭებული ხარისხი: 

განათლების მეცნიერებების დოქტორი 

2012-2019                                                            ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის    სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოქტორანტი 
 

2009-2011                                                                  ზაარლანდის უნივერსიტეტის 

დოქტორანტი (გერმანია) 
 

2009-2011                                                      დაუსწრებელი         სწავლების         კურსი 

თბილისის გოეთეს ინსტიტუტის, ქუთაისის 

აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის და 

კასსელის უნივერსიტეტის ერთობლივი 

პროექტის ფარგლებში: „გერმანულის 

სწავლება თეორიასა და პრაქტიკაში“ 
 

2002 – 2004 წწ.                                                 მიუნხენის             ლუდვიგ-მაქსიმილიანის 

სახელობის უნივერსიტეტის 

დოქტორანტურა (გერმანია) 
 

1999-2001 წწ.                                                 პასაუს  უნივერსიტეტის  დოქტორანტურა 

(გერმანია-ბავარიის კულტურის 

სამინისტროს და პასაუს უნივერსიტეტის 

სტიპენდიები) 
 

1999 წლის ივლისი                                            პასაუს        უნივერსიტეტის        მაგისტრის 

ხარისხი (გერმანია) 



1995-1997 და 1998-1999                                        პასაუს     უნივერსიტეტის     ფილოსოფიის 

ფაკულტეტი (DAAD – გერმანიის 

აკადემიური გაცვლითი სამსახურისა და 

ბავარიის კულტურის სამინისტროს 

სტიპენდიები) 
 

1989 – 1994 წწ.                                                        ივანე          ჯავახიშვილის          სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დასავლეთ ევროპის ენებისა და 

ლიტერატურის ფაკულტეტი, გერმანული 

ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა. 
 

1977 – 1988 წწ.                                                        ყვარლის      რ-ნის      ახალსოფლის      მე-2 

საშუალო სკოლა. 
 
 
 

ტრენინგები: 

ივლისი 2019  აკადემიური პერსონალისთვის ერასმუს+  

სტიპენდია ვიადრინას ევროპულ 

უნივერსიტეტში (ოდერის ფრანკფურტი, 

გერმანია) 

 

26 აპრილი 2019  სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის 

გერმანული ენის პედაგოგებისთვის 

„ინტერკულტურული კომუნიკაცია“. 

15 აპრილი 2019 სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის 

გერმანული ენის პედაგოგებისთვის 

„აზრიანი და უაზრო დავალებები“ (გოეთეს 

ინსტიტუტი). 

 

13.-15.12.2018  სემინარი გერმანული ენის 

პედაგოგებისთვის „სამეცნიერო წერა 

გერმანულ სამეცნიერო ენაში“ (გერმანიის 

გაცვლითი აკადემიური სამსახური). 

 

04.-06.2018 გერმანულის, როგორც უცხო ენის 

მეთოდიკა/დიდაქტიკა (გერმანიის 

გაცვლითი აკადემიური სამსახური) 

05.-16-2018  ერასმუს+  სტიპენდია ვიადრინას ევროპულ 

უნივერსიტეტში (ოდერის ფრანკფურტი, 

გერმანია)  
 
22.11.-30.11. 2017                                                   აღმოსავლეთ პარტნიორობის სტიპენდია 

შპაიერის საჯარო მმართველობის 



უნივერსიტეტში (გერმანია) 
 

02.07.- 08.07.2017                                                   ერაზმუს + სტიპენდია შპაიერის საჯარო 

მმართველობის უნივერსიტეტში 

(გერმანია) 
 

09.12.-11.12. 2016                                                   გოეთეს ინსტიტუტის (მოსკოვი) და 

ყაზანის უნივერსიტეტის მიერ 

ორგანიზებული საზამთრი აკადემია 

„განათლება ევროპასთან ერთად“ (ყაზანი) 
 
05.07.-15.07.2016                                                    ერაზმუს + სტიპენდია გისენის იუსტუს- 

ლიბიგის უნივერსიტეტში (გერმანია) 
 

10.03.-13.03.2016                                                    დასაქმების             ფორუმზე             თსუ-ს 

წარმომადგენელი  -პროგრამის ფარგლებში 

„ევროკავშირის  პარტნიორული 

მობილობის პოტენციალის განვითარების 

გაძლიერება საქართველოში მიზნობრივი 

ცირკულარული           მიგრაციისა           და



დიასპორის მობილიზაციის საშუალებით“ (გერმანია/მაინის ფრანკფურტი) 
 

19.10.-23.10.2015                                                    გერმანიის        აკადემიური        გაცვლითი 

სამსახურის  მიერ  ორგანიზებული 

სემინარი „გერმანული ენის საერთაშორისო 

პოზიცია“ 
 

27.06.2016 ვორკშოპი  ზაარლანდის  უნივერსიტეტის 

გერმანისტიკის  მიმართულების  ალუმნის 

მონაწილეებისთვის 

(ზააბრიუკენი/გერმანია) 
 

20.07.-02.08.2014                                                    გოეთეს    ინსტიტუტის    საკვალიფიკაციო 

სემინარი გერმანული ენის 

მასწავლებლებისთვის 

„ქვეყანათმცოდნეობის                 სწავლების 

დიდაქტიკა“ (ბერლინი/გერმანია) 
 

07.06.-15.06.2014 ტრინაციონალური  საზაფხულო 

 უნივერსიტეტი II ნაწილი       “ჩვენი 

ქალაქების მომავალი“ (თბილისი) 
 

23.04.-26.04.2014                                                    ქვეყანათმცოდნეობითი                  სემინარი 

გერმანული       ენის       პედაგოგებისთვის: 

„ევროპა და საქართველო -ურთიერთობის 

მომავალი ისტორიის, პოლიტიკის, ენის და 

ტრადიციების გათვალისწინებით“ - 

სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის 

გერმანული ენის დოცენტებისთვის 
 

19.03.-22.03.2014                                                      დიდაქტიკურ-მეთოდური           სემინარი: 

„კითხვა და სწავლების ტექნიკა-წერის 

რეკომენდაციები“ 
 

31.01.-01.02.-2014                                                   ქვეყანათმცოდნეობითი სემინარი 

გერმანულის პედაგოგებისთვის :“შრომა 

ცხოვრების ნახევარია“ 
 

02.12.-06.12.2013                                                    სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის 

გერმანული ენის დოცენტებისთვის 



„ინტერკულტურული ეკონომიკური 

კომუნიკაცია გერმანულის, როგორც უცხო 

ენის გაკვეთილზე“ (DAAD-ს მიერ 

ორგანიზებული სემინარი) 
 

26.08.-06.09.2013                                                    ტრინაციონალური საზაფხულო 

უნივერსიტეტი I ნაწილი :“ჩვენი 

ქალაქების მომავალი“ 

(ზაარბრიუკენი/გერმანია და 

ნანტი/საფრანგეთი) 
 

30.05.-01.06.2013                                                    გერმანიის გაცვლითი აკადემიური 

სამსახურის ალუმნის სამეცნიერო 

შეხვედრა 
 

10.05.-15.03.2013                                                    სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის 

გერმანული ენის პედაგოგებისთვის: 

„ბეჭდური მედიის გამოყენება 

გერმანულის როგორც უცხო ენის 

გაკვეთილზე“ 
 

22.03.-24.03.2013                                                    ავსტრიული ბიბლიოთეკის მიერ 

ორგანიზებული სემინარი გერმანულის 

პედაგოგებისთვის „ენა და კულტურა“ 
 

16.03.-17.03.2013                                                    გოეთეს ინსტიტუტის სემინარი 

გერმანული ენის 

პედაგოგებისთვის:“ჭრელი რესპუბლიკა- 

მიგრაცია და გერმანია“ 
 

იანვარი 2013                                                          სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის 

გერმანული ენის 

პედაგოგებისთვის:“ისტორია გერმანულის 

როგრც უცხო ენის გაკვეთილზე“ 
 

დეკემბერი 2012                                                     სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის 

ზაარლანდის უნივერსიტეტში (გერმანია) 
 

2012 წ. ივლისი                                                      სტიპენდია  ახალგაზრდა  მეცნიერთათვის 

ზაარლანდის უნივერსიტეტში (გერმანია) 



2012 ივნისი                                                            სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის 

მასწავლებლებისთვის „ტურიზმი და 

კონტრასტული ტექსტოლოგია“ (გერმანიის 

გაცვლითი აკადემიური სამსახური /DAAD) 
 

2012 წ. მაისი                                                           სემინარი გერმანისტებისთვის „მე-20 

საუკუნის გერმანიის ისტორია“ (გოეთეს 

ინსტიტუტი). 
 

2012 წ. პრილი                                                        სემინარი:           „გერმანიის           ისტორია 

გერმანულის მასწავლებლებისათვის”. 

(გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი). 
 

2011 წ. მაისი და დეკემბერი                                სტიპენდია  ახალგაზრდა  მეცნიერთათვის 

ზაარლანდის უნივერსიტეტში (გერმანია) 
 

01.05.2011-31.08.2011                                            საკვალიფიკაციო კურსი მულტიმედიას 

მართვაში:“ინტერნეტი, როგორც 

მასალების და პროექტების წყარო“ 

(მიუნხენი, გოეთეს ინსტიტუტი) 
 

2011 წ. თებერვალი                                               გოეთეს           ინსტიტუტის           სემინარი: 

“მეტყველება და სასაუბრო თამაშები 

გერმანულის, როგორც უცხო ენის 

გაკვეთილებზე”. 
 

2010 წ. ოქტომბერი                                               სემინარი:   „მეთოდიკა   და    დიადაქტიკა 

უმაღლესი სასწავლებლის 

მასწავლებელთათვის“ 
 

2010 წლის იანვარი                                               გოეთეს           ინსტიტუტის           სემინარი: 

გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა და 

დიდაქტიკა გერმანული ენის 

მასწავლებელთათვის.  (მიუნხენი, 

გერმანია) 
 

14.08.-22.08. 2009                                                   აზიის           რეგიონალური           სემინარი 

საქართველოში უკანდაბრუნებული 

კადრების პროგრამის ფარგლებში (პეკინი, 

ჩინეთი) 



1.07.-31.07.2009                                                        სტეპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის 

ზაარლანდის უნივერსიტეტში (გერმანია) 
 

22.04.-24.04.2009                                                    სემინარი “ტრენერების ტრენინგი” 
 
07.2008                                                                     სემინარი “პროექტის მენეჯმენტში” 

 
4.10/4.11.08 სემინარი გოეთეს ინსტიტუტში „გამოცდა 

და ტესტირება“ 
 

29.09.09-3.10.08                                                      გერმანული ეკონომისტებისთვის- 

სემინარი უახლესი მეთოდების 

გამოყენებით (DAAD/ გერმანიის 

აკადემიური გაცვლითი სამსახური) 
 

2008 წლის მაისი                                                    აზიის           რეგიონალური           სემინარი 

საქართველოში უკანდაბრუნებული 

კადრების         პროგრამის         ფარგლებში: 

”Nowhow-s         transfer”         (ულანბატორი, 

მონღოლეთი) 
 

2007 წლის დეკემბერი                                          საერთაშორისო           სკოლა           ყოფილი 

სტიპენდიანტებისთვის ზაარლანდის 

უნივერსიტეტში (DAAD-ს გერმანიის 

აკადემიური გაცვლითი სამსახურის 

სტიპენდია, გერმანია) 
 

22.07.-09.08 .2007                                                     საერთაშორისო    საზაფხულო    აკადემია 

ზაარლანდის უნივერსიტეტში: ენობრივი 

პოლიტიკა, კულტურული კონტაქტები, 

კულტურული გამოცდილება (DAAD- 

გერმანიის აკადემიური გაცვლითი 

სამსახურის სტიპენდია, Gგერმანია) 
 

01. 2004 – 08. 2004 წწ.                                             ინგლისური  ენის  კურსები  --მიუნხენის 

სახალხო უმაღლესი სკოლა 

(Volkshochschule München) 
 

1997 – 1998 წწ.                                                        თანამშრომლობა გოეთეს ინსტიტუტსა და 

„Kaukasische         Zeitung“-ის         პროექტში 



(ყოველკვირეული  სემინარული  მუშაობა– 

გოეთეს ინსტიტუტი) 
 

08-09/1995 წ.                                                           კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები - 

მანჰაიმის გოეთეს ინსტიტუტი. (გერმანია, 

ZMP- Prüfung) 
 

1993 წლის აგვისტო                                              საერთაშორისო   საზაფხულო   კურსები   - 

ბამბერგის ოტო-ფრიდრიხის 

უნივერსიტეტი (DAAD/გერმანიის 

აკადემიური გაცვლითი სამსახურის 

სტიპენდია) 
 

25.07.-15.08.1993                                                    საერთაშორისო   საზაფხულო   კურსები   – 

ილმენაუს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

(გერმანია – ტიურინგიის მთავრობის 

სტიპენდია). 
 

1991 წლის ნოემბერი და                                      პრაქტიკა ვაიკერსჰაიმის გიმნაზიაში 
 
1992 წლის ნოემბერი                                            (გერმანია) 

 
 
 
 

პუბლიკაციები: 
 

  თანამედროვე  გერმანული  ლინგვოდიდაქტიკის  ინტერკულტურული  ასპექტები 

და ქართული ლინგვოკულტურული სინამდვილე. ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო 

ჟურნალი „სპეკალი“.№8.2014 
http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/8/79 

 

 

  სტერეოტიპები დიდაქტიკური თვალთახედვიდან. განათლების მეცნიერებები და 

ფსიქოლოგია 2014| No. 5(31). რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო 

ჯურნალი. მასწავლებელთა მე-2 კონფერენციის მასალები. 

http://gesj.internet-academy.org.ge/ge/list_artic_ge.php?b_sec=edu&issue=2014-11 
 

    ქვეყანათმცოდნეობითი    ასპექტის    როლი   უცხო    ენის    სწავლების    პროცესში. 

განათლების  მეცნიერებები  და  ფსიქოლოგია  2015|  No.  1(33).  რეცენზირებადი 

http://www.spekali.tsu.ge/index.php/
http://gesj.internet-academy.org.ge/ge/list_artic_ge.php


ელექტრონული  სამეცნიერო  ჯურნალი.  მასწავლებელთა  III   საუნივერსიტეტო 

კონფერენციის ნაშრომები აიტვირთა ელექტრონულ ჟურნალში. 
 

 

 გერმანულის, როგორც უცხო ენის გაკვეთილზე გრამატიკის სწავლება. განათლების 

მეცნიერებები და ფსიქოლოგია 2016| No. 1(38). რეცენზირებადი ელექტრონული 

სამეცნიერო ჯურნალი. 
 

  სტერეოტიპები ლინგვისტური პერსპექტივებიდან. საქართველოს უნივერსიტეტის 

შრომები 2016. 

    ევროპელი ინტელიგენციის მოღვაწეობა საქართველოში (მე-19 საუკ. მეორე 

ნახევარი)  

 

 

კონფერენციები 
 
  საერთაშორისო კონფერენცია გისენში (გერმანია) – უმაღლესი განათლების სფეროში 

მიმდინარე ცვლილებები 

    ალუმნი-კონფერენცია ზაარლანდის უნივერსიტეტში – უმაღლესი განათლება 

ბოლონიის პროცესის ფონზე. (გერმანია, ზაარბრიუკენი). 
 
 

    საქართველოს გერმანული ენის მასწავლებელთა კონფერენცია, 2011 წლის 15 ივნისი; 
 
  ალუმნი-კონფერენცია ზაარლანდის უნივერსიტეტში – უმაღლესი განათლება 

ბოლონიის პროცესის ფონზე. (გერმანია, ზაარბრიუკენი). 
 
 

  ენის კვლევის და შეფასების ევროპული ასოციაციის კონფერენცია, 2013 წლის 23-26 

მაისი (თურქეთი, სტამბული); 
 
 

    საერთაშორისო კონფერენცია -„გზა ევროპისაკენ“. 
 
  ენის კვლევის და შეფასების ევროპული ასოციაციის კონფერენცია, 2013 წლის 23-26 

მაისი (თურქეთი, სტამბული) 
 

  ივანე    ჯავახიშვილის    სახელობის    თბილისის    სახელმწიფო    უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მერვე საფაკულტეტო კონფერენცია.2014 

ქ. 19-20 ივნისი. 



  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული 

მასწავლებელთა მე-3 საუნივერსიტეტო კონფერენცია. „სწავლების და განათლების 

პრობლემები –ინტერკულტურული განათლება საქართველოში“.2014 ქლის 5-6 

დეკემბერი; 
 

  საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში 2015 წლის 30 მისი. 
 
 

    ქართველი დოქტორანტების კონფერენცია ზაარლანდის უნივერსიტეტში 2015 წლის 

27 ივნისი . 
 
 

  იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 2015 წ. 27 

ოქტომბერი. 
 
 

  საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში. 
 

  კონფერენცია „ხიდების მშენებლობა - საქართველის დიასპორა განვითარებისათვის“ 

პროექტის ფარგლებში „ ევროკავშირის პარტნიორული მობილობის პოტენციალის 

განვითარების გაძლიერება საქართველოში მიზნობრივი ცირკულარული მიგრაციისა 

და დიასპორის მობილიზაციის საშუალებით.“ 2016 (გერმანია/ მაინის ფრანკფური) 
 

    http://humboldt-kolleg.com/#lgx-schedule 

ჰუმბოლდტის კოლეგი 2017 წლის 20-22. სექტემბერი, თბილისი 
 
 

    file:///C:/Users/mzeqala/Downloads/Conference_program.pdf 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები 2017წ. 25 

სექტემბერი 

 

 საერთაშორისო კონფერენცია „ევროპელი ინტელიგენცია მე-19 და მე-20 

საუკუნის მიჯნაზე“, პულას უნივერსიტეტი, ხორვატია. 
 
 
 
 

პროექტებში მონაწილეობა 
 
გერმანული საზოგადოება ინტერნაციონალური თანამშრომლობისათვის „პროექტი 

უკანდაბრუნებულებისათვის“ 
 

ტემპუსის პროექტი: „სტუდენტური საკარიერო სერვისების განვითარება 

საქართველოში“ 

http://humboldt-kolleg.com/#lgx-schedule


წევრობა 
 
გერმანული ენის საზოგადოების წევრი 

 
გერმანული ენის მასწავლებელთა გაერთიანების წევრი 

 
ჯილდოები 

 
გერმანიის გაცვლითი აკადემიური სამსახურის სტიპენდია 

ტიურინგიის მხარის მთავრობის სტიპენდია (გერმანია) 

ბავარიის კულტურის სამინისტროს სტიპენდია (გერმანია) 

პასაუს უნივერსიტეტის სტიპენდია (გერმანია) 

გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია 

ერაზმუს+ სტიპენდია 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფონდის სტიპენდია 
 
ენების ცოდნა 

 
ქართული                                                               მშობლიური 

გერმანული                                                              ძალიან კარგად 

რუსული                                                                    კარგად 

ინგლისური                                                             კარგად 

 

 
 
 
 

 


