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განათლება 

ფილოლოგიისმეცნიერებათაკანდიდატი, შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტის სადისერტაციო  საბჭო, 2006 

 სპეციალიზაცია: ამერიკული  ლიტერატურა 

დისერტაციის სათაური: სტივენ კრეინის ნოველები და მათი ქართული 

თარგმანები.ხელმძღვანელი : პროფესორი ვენერა კავთიაშვილი 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სრომანულ-გერმანული 

ენების და ლიტერატურის სრული კურსი სპეციალობით 1983- 1988 

წლები 

სამუშაო გამოცდილება 

 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო  ინსტიტუტი საზღვარგარეთის 

ქვეყნებთან სამეცნიერო-ტექნიკური და ეკონომიკური ურთიერთობის 

განყოფილებაში უფროსი ლაბორანტის თანამდებობაზე 1990-1997 

წლამდე. 

პედაგოგიურ  იგამოცდილება 

 თბილისის ივანეჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ენათა 

ცენტრის ლექტორი 1997 წლიდან - 2009-მდე. 

 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული 

ფაკულტეტის ლექტორი ასოცირებული-პროფესორი 1996-დან-

დღემდე 
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 .ბიზნეს ინსტიტუტის-ჰუმანიტარული ფაკულტეტი თარჯიმან- 

რეფერენტის სპეციალობა ლექტორი (ბიზნეს ენა და ლექსიკა)  

2001- 2005 

  ჟიული შარტავას სახელობის ინსტიტუტი ჰუმანიტარული 

ფაკულტეტი ლექტორი (რეფერირების და სტილისტიკის კურსი)  

2005- 2007 

 ევროპული სკოლა უცხოეთის კათედრა - ინგლისური ენის 

მასწავლებელი 2007-დან- დღემდე 

  განათლების სამინისტროს - ესპერტი 2011-2012 

  TLG- ის პროქტის - მეთოდისტი -2011  

 გრიფირების კომისიის წევრი წევრი - განათლოების ხარისხის 

განვითარების ცენტრი -2012  

  ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ტესტების 

გამსწორებელი(ხელშეკრულებით) 2006-დღემდე 

 

გამოქვეყნებული  შრომები  

 

წიგნი/ მონოგრაფია 

 

 ბერიძე რ. „სტივენ კრეინი და ამერიკული სინამდვილე“- 2006 წ. 

 147 გვ.თბილისი გამომცემლობა ზეკარი გრიგოლ რობაქიძის 

უნივერსიტეტის სტამბა  

 R.Beridze  N. Kemertelidze –„Read and Analyze „- 2010  p.145გრიგოლ 

რობაქიძის უნივერსიტეტის სტამბა  

 რ. ბერიძე, ა. ხვედელიძე მეთოდიკის სახელმღვანელო - „სახალისო 

აქტივობები“ -2014  გვ. 110   საქართველოს უნივერსიტეტის სტამბა  

 

სამეცნიერო სტატია 

 

 რ.ბერიძე 2003 წ. ფსიქოლოგიზმი სტივენ კრეინის ნოველაში 

«ცისფერი სასტუმრო» ახალგაზრდა მეცნიერ-თანამშრომელთა 

შრომების  კრებული № 16 95-100 გვ. 

 რ.ბერიძე 2004წ. ამერიკული ნოველის განვითარების გზები. კავკასიის 

მაცნე №10 207-209 გვ. 

 რ.ბერიძე 2005წ. სტივენ კრეინის «პატარა პოლკი» - ბალადა 

ჯარისკაცების სევდიან ცხოვრებაზე. კავკასიის მაცნე № 11  191-193 გვ. 



 ბერიძე რ. 2005წ. სტივენ კრეინის ნოველა «კანჯო» კრიტერიუმი № 13  

97-100გვ. 

 რ. ბერიძე 2007 წ. უილიამ საროიანი «უიღბლო ბავშვობა» ; ჩვენი 

მწერლობა აგვისტო 2007 

 რ. ბერიძე  2007 წ. უილიამ საროიანი «მოძრაობამ სურდა, სვლა რაღაც 

შორეულისკენ» 85-89გვ. ალმა-მატერის სამეცნიერო შრომების 

კრებული. 

 რ. ბერიძე 2007 წ. უილიამ საროიანი - « მოძრაობა მსურდა» ჩვენი 

მწერლობა 12 სექტემბერი 2008 წ. № 19 (71)  20 გვ.  

 რ.ბერიძე  2010 წ  უ. საროიანის ნოველები და მათი   ქართული 

თარგმანები 20-25გვ; თბილისის ეკონომიურ - ურთიერთობათა 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია «კულტურათა შორისი დიალოგი და ენობრივი 

კონტაქტები» 

 რ.ბერიძე 2011 წ.  «ტექსტის აღქმის ახალი მეთოდი - Reading Circles  

კითხვისწრეები» საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე 

ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 89-94 გვ. 

 რ.ბერიძე 2011 წ. «ფსიქოლოგიური და სოციალური თემა სტივენ 

კრეინის შემოქმედებაში (ნოველებში)»საქართველოს უნივერსიტეტის 

მესამე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 

21-22 მაისი 2011 წ. 71-80 გვ. 

 რ.ბერიძე 2013 «ადრეული აფრო-ამერიკული პოეზიის მხატვრული 

თავისებურებანი» ამერიკანისტიკის საერთაშორისო კონფერენციის VI 

მასალები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 რ.ბერიძე ბაზაძე ს. « პრეზენტაცია - როგორ მოვეხმაროთ სტუდენტებს 

წარმატებული პრეზენტაციის შექმნაში»  საქართველოს 

უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენცია 2012წ.  

 რ.ბერიძე  ბოლაშვილი მ. «136-ე ფსალმუნი სძველ და ახალი 

ქართული და ინგლისური თარგმანი «მე-5 საერთაშორისო 

კონფერენცია» განასთლება და ინოვაცია»   გორის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების  კრებული №5 გორი 

2013. 

 რ.ბერიძე  წინასიტყვაობა-წიგნის   „ქართული თარგმანის მხატვრული 

და თეორიული ასპექტები შარლოტა ბრონტეს“ჯეინ ეარის“ 

მიხედვით“- მაია ლომიშვილი თბილისი, 2014, გამომცემლობა  

“მწიგნობარი“ 



 

ამჟამინდელი სამეცნიერო-კვლევითი ინტერესები 

 ამერიკელი მწერლის უილიამ საროიანის ნოველების კვლევა-

დასრულების პროცესშია . 
 სახელმძღვანელო- ინგლისური გრამატიკის ჭკვიანი წიგნი - რ. ბერიძე 

მ. ბოლაშვილი  2019წ. 
 გაკვეთილის მენეჯმენტი - 5E სწავლა-სწავლების პროცესში.  

Engagement, Explanation, Exploration, Elaboration, Evaluation - 

ჩართულობა, ახსნა-განმარტება, აღმოცენა, დამუშავება-

გაუმჯობესება,შეფასება ) 
 

ზოგადი/ სამეცნიერო კვლევის უნარი 

 გამოკითხვისა და შეფასების კვლევის ტექნიკა 

 კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება მეცადინეობის 

მომზადებისას და ჩატარებისთვის 

  თანამედროვე  ამერიკული და ევროპული ლიტერატურის გამოყენება 

მეცადინეობების მომზადებისა და ჩატარებისთვის. 

 

პროფესიული განვითარება 

 სწავლის ინტეგრირებული და ინტერაქტიული მეთოდები. 
 

თემის ხელმძღვანელობა/ რეცენზირება 

 სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელობა, ანა ქარელიშვილი 2009,გორის 

უნივერსიტეტი «ამერიკული ლექსი და მასში გამოყენებული 

სტილისტიკური ხერხები» 

 სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელობა, ნათია რევაზიშვილის 2009, 

გორის უნივერსიტეტი «უილიამ საროიანის  მოთხრობები  და 

ქართული თარგმანები» 

 თემის რეცენზირება სალომე ხერგიანი 2012 საქართველოს 

უნივერსიტეტი «როგორ აისახება  პოეტური პრინციპები ედგარ ალან 

პოს პოეზიაში. 

 თემის რეცენზირება ნინო ოქროაშვილი 2012, საქართველოს 

უნივერსიტეტი,„ასოცირებული ტექნიკა და მხატვრული დრო უოლტ 

უიტმენის პოეზიაში“ 



 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ქართული მიმართულების საკონკურსო კომისიის 

თავმჯდომარე   8 სექტემბერი 2014 

 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიწვეული წევრი - ოპონენტი; 

„ქართული თარგმანის მხატვრული და თეორიული ასპექტები 

შარლოტა ბრონტეს“ ჯეინ ეარის“ მიხედვით“- დისერტანტი მაია 

ლომიშვილი 

 სადისერტაციო საბჭოს მიწვეული წევრი - სადოქტორო თემის - 

ოპონენტი - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ფილოლოგიის მიმართულებით 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „თარგმანმცოდნეობა“ 

მარკეტინგული ტერმინოლოგიის ინგლისურიდან ქართულად 

თარგმნის ძირითადი პრობლემები დოქტორანტი თეა ვეფხვაძე 

  სადოქტორო თემის - ოპონენტი - საქართველოს საპატრიარქოს 

წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ფილოლოგიის 

მიმართულებით სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა 

„თარგმანმცოდნეობა“ თინათინ ასათიანი გალაკტიონ ტაბიძის და 

ტიციან ტაბიძის პოეზიის ინგლისური თარგმანები -2015 

 სადისერტაციო საბჭოს მიწვეული წევრი - სადოქტორო თემის - 

ოპონენტი-საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ფილოლოგიის მიმართულებით 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა „თარგმანმცოდნეობა“ 

უილიამ შექსპირის სიყვარულის თმაზე დაწერილი სონეტები და 

მათი ქართული თარგმანები - მაია ნატროშვილი. 

 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ქართული მიმართულების საკონკურსო კომისიის 

თავმჯდომარე   8 სექტემბერი 2014 

  მასწავლებელთა სასწავლო-მეთოდური კონფერენცია-ევროპული 

სკოლა - 13 მაისი 2016წელი „წარმატებული სასწავლო პრაქტიკა 

მედუიაწიგნიერების, ეკოლოგიური წიგნიერებისა და სემიოტიკური 

კომპეტენციის განვითარებისთვის“ რუსუდან ბერიძე, ქეთევან 



მაღლაკელიძე -თემა - „მედიაწიგნიერების  მნიშვნელობა და მისი 

გამოყენების მეთოდები ინგლისური ენის სწავლებაში. „ 

  საქართველოს უნივერსიტეტი ყოველწლიური სამეცნიერო 

კონფერენცია-28მაისი 2016–„მედიაწიგნიერების  როლო თანამედროვე 

ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში.“  
 

აკადემიური /საზოგადეობრივი ორგანიზაციის წევრობა 

 ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციაETAG-ისწევრი 1997 

წლიდან 

  Macmillan Education – The English Book in Georgia  - წევრი 2010 –დან -

დღემდე  

 საქართველოს მწერალთა, მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა 

აკადემია „ქალდეა“- ნამდვილი წევრი -აკადემიკოსი 

 საქართველოს მწერალთა, მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა 

აკადემია „ფაზისი“ ნამდვილი წევრი -აკადემიკოსი 

 მილემიუმის პროექტის ტრენერი - საგნობრივი  ტრენინგები და 

მეთოდიკა  

 მასწავლებლის სახლის ტრენერი  - საგნობრივი ტრენინგები   და 

მეთოდიკა  

 

თრენინგებზე მიღებული სერთიფიკატები  

 მადლობის ფურცელი- მოსწავლეთა  69-ე სასწავლო-შემოქმედებით 

კონფერენციაში აქტიური მონაწილეობისთვის-2015 წელი-სსიპ 

საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე 

 სერტიფიკატი -უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მინიჭების  

     შესახებ       09.12.2015 

 

The process of changing everyday language: How society changes a language!  

Intercultural language use and language learning        22.08.2019 

Hiromase Tanaka; Ed. D  School of Humanitiess, Meisei University 

 

Course on Desing-based Thinking and Performance Assessment  

Trainer –  Rose Bene PhD.                                  24-27 june 2019 

Supported by English book Education & Unique Learning 

 

Accuracy & fluency: resolving the tension; Speaking to learn 



My 10 favourite grammar lessons; 

 Correct me if I’m wrong; 

My 10favorite vocabulary activities                      11-12.05.2019 

Teaching unplugged –training course delivered by Scott Thornbury    

Organized by British Council in Georgia Center  

  

 

Motivating Writing Activities for Teenagers’ Engaging Millennial’ 

    University of Oxford                                          17.11. 2018 

 
Online Traning  University of California Berkeley 

 

Macmillan Education Training                          26.02.2017 

Reading as a Life Skill 

Mistake Management with Primary Learners:  

The Ifs, Whys and Ways’ 

 Teresa Doguelli 

 

Macmillan Education Training  

Reading, Listening and Life Skills in Open Mind    8.02.2017 

Speaking Writing and Life Skills in Open Mind 

Steve Taylore- Knowles 
 

Online Traning  University of California Berkeley 

Academic and Business Writing 

BerkeleyX - ColWri2.3xStarted - Apr 18, 2016 

 

Academic and Business Writing 

BerkeleyX - ColWri2.3xStarted - Apr 18, 2016 

 

Online Traning  University of California Berkeley 

 

The Art of Poetry – in progress 

BUx - ARPO222xStarted - Mar 29, 2016 

 

Online Traning  University of California Berkeley 

The  American Renaissance: Classic Literature of the 19th Century 

Dartmouth X -DART.ENGL.01.xEnded -                 12.04. 2016 

https://courses.edx.org/courses/course-v1:BerkeleyX+ColWri2.3x+1T2016/info
https://courses.edx.org/courses/course-v1:BerkeleyX+ColWri2.3x+1T2016/info
https://courses.edx.org/courses/course-v1:BUx+ARPO222x+1T2016/info


 

Online Traning  University of California Berkeley 

A Room with a View  by Forster: Berkeley Xbook Club 

Berkeley X - ColWri3.11xEnded -                            02.03. 2016 

Online Traning  University of California Berkeley 

 ColWri2.2x: English Grammar and Essay Writing 

5 week session 

                                                                               23.02.2016 

Training Program in Teaching English  

Henning Jacobsen-instructor 

Fiplv;University og Georgia 

Multilingual Association of Georgia      17.02 2016 

 

Traning in teaching Strategies 

Strategies For Teaching English  

Fiplv;University og Georgia 

Multilingual Association of Georgia   18.01.2016 

 

Traning in teaching Strategies 

Strategies For Effective Presentation  

Fiplv;University og Georgia 

Multilingual Association of Georgia   18.01.2016 

 

Pair and Group Work: 3 sessions 

it’s not what you do, but how you do it 

Listening Skills 

Error Correction                                    March 2015 

 

General Methodology related to  

”Open Mind” and life Skills             February 2015 

 

Certificate of Appreciation and Gratitude 

September1 2015 

 

CAMBRIDGE DAY                     21.10.2015 

 
Online Traning  University of California Berkeley 

ColWri2.1x: Hw to Write an Essay   28.10.2015 

5 week session 

 



Conference   Grammar rules! 

David Spencer; Daniela Clarke; 

Kenn Norris- Challenge High 

 Keith Kelly –ClIl for ELT                              07.2015 

EE 

Teaching in Modern  Classroom                     22.02.2015                   

International House      
Making Vocabulary More Memorable Activities   

Teaching Pronunciation- Some Practical Activities  

Exploiting The Target Culture 

 

Upgrade! Demand High to Bring a grammar Lesson Alive 

Jim Scrivener                                                                                 

Translate your course book Philip Kerr 

Providing Students with Life Skills for the                            June 2014 

21st Century and Beyond Teresa Doguelli 

 

Approaches to Reading Skills ETAG 

(Including a Focus in Onestopenglish)                           February2014  

Tim Bowen –Trainer Macmillan Education                
English Book in Georgia  

 

Macmillan Education Conference                                                                    

English language and Economic Development in the Globalized World 

English & Economic Development David Graddol 

Seven Ways to promote Creativity in the Classroom        November 2014 

Carol Read 

Motivate:Eight Key Factors in Motivating Teeenage Students 

David Spenser 

Learning Vocabulary: it takes two to tango 

Philip Kerr 

 

General Methodology of English language Teaching               

Preparation for LCCI and PTE Exams                                 February2014 

Philip Warwick – Trainer Pearson Education 

English Book in Georgia  

 

Edexcel level 3 certificate in ESOL                                      May 2013 

International (CEF C2) 

 

Breaking the monotony –a brief look at exam classes 



Piotr Steinbrich 

Drilling equals repetition equals practice?                                      

How to say the same things creatively                                    25-26.042013 

 

Why classes are mixed ability and what we can do about it 

Jeremy Harmerr 

Using online & offline resources in the classes 

Always Learning – Unique Learning 

 

Reading & Vocabulary – Honor Moorman                          09.02.2013        

Unique Learning 

 

EFL Activities for Effective Teaching 

Judy GartonSprenger New Inspiration series Co-author    2013 

English Book in Georgia  

 

Macmillan Education Conference From                             22.11.2013 

Primary Education   English Book in Georgia  

Reading & Vocabulary 

Help Learners to Learn Independently  

English Book in Georgia                                                     05.07.2012 

 

Teaching Pronunciation- some practical Activities 

 British Council -TKT ESSENTIALS  Teacher training course                                          

Successfully completed 35 hours                             01.10.2012-  15.12.2012  

 Cristiana Osan –Teacher Trainer 

 

Internationale Tagung 

Theorie und Paxis der deutschen Fachsprachen in Georgien     03.06.2012 

DAAD 

Preparing Students Successfully for ELT Exams     

Tbilisi, Georgia -Lisa Brown English Book in Georgia              16.02.2012 

Malcolm Mann   Macmillan Trainer ELT            

 

Successful English Language Teaching in a Changing     

Digital World                                                                                      25.06.2011 

The English Book in Georgia    Macmillan Education     

 International Marketing Director Joanne Greig 

National Centre for Teacher Professional Development Director 

GiaMamulashvili 

 

Participated in a 21`hour teacher development programme from    18-22.01.2010 



New College Nottingham –England 

Geoff Hall Principle &Chief Executive New College Nottingham 

 

Grammar, Emotional Intelligence and Classroom Dynamics   21-22.02.2009                           

Certificate of Attendance     ETAG-BRITISH COUNCIL 

  

TKT Essential and Classroom Language:      20.12. 2008 - 14 02.2009 

Training Courses for English Teachers (40 hours) 

 

ETAG-BRITISH COUNCIL 

Training course: Business English (BE)          04-05 2008 

 

fondi ganaTlebis instituti samuSao Sexvedra Temaze: 

saswavlo profesiis  dagegmva axali sagnobrivi programebis  

mixedviT (12 saaTi) 

 

Macmillan Publishers Ltd and Macmillan Armenia JV CJSC Georgia    

Certificate of Participation September 26, 2007, Tbilisi, Georgia   09.2007

 ETAG-BRITISH COUNCIL   

   

Training course: Language Development for Engli8sh language Teacher                                                                                           

06.2007 

 

ETAG-BRITISH COUNCIL  

Training course: Developing Writing Skills    11.2005 

 

ETAG-BRITISH COUNCIL 

Training course: More Learning, Less Teaching-1   04.2005 

 

ETAG-BRITISH COUNCIL 

Training course: First Certificate English Preparation   04.2005 

 

ETAG-BRITISH COUNCIL 

Training course: Modern English Language Teaching (Melt) 11.2004

 Part-1 

ETAG-BRITISH COUNCIL 

Training course: Modern English Language Teaching (Melt) Part-2; 

 12.2004 

GRIGOL ROBAKIDZE UNIVERSITY-An honorary certificate for Beridze’s 

Chapter on William Saroyan in ”TRANSFORMATION OF REALITY AND 

IRREALITY IN  LITERARY PROSE” 
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