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საგანმანათლებლო პროექტი დოქტორანტებისათვის: Theorie und 

Praxis der Gesprächsanalyse.  

პროექტის 

ორგანიზატორი და 

მასტერკლასების 

ხელმძღვანელი 

2016-2017 DAAD-ს გრანტი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამის ფარგლებში 

სამეცნიერო კვლევითი პროექტის განსახორციელებლად 

გერმანიაში, მიუნსტერისა და ვუპერტალის უნივერსიტეტებში. 

პროექტის ავტორი და 

შემსრულებელი 

   

2017 GIP-DAAD, სტიპენდია ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტისა და 

წერეთლის უნივერსიტეტის საპარტნიორო პროექტში 

მონაწილეობის მისაღებად 

 

შემსრულებელი 

2017 DAAD–ს და წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი: 

Lingscape – Srachlandschaft in Kutaissi 

პროექტის თანაავტორი 

და თეორიული 

სემინარების 

ხელმძღვანელი 

2017 DAAD–ს და წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი: 

Essen – Kulinarische Sitten in Deutschland und Georgien 

პროექტის 

ორგანიზატორი 

2017 გოეთეს ინსიტუტის სტიპენდია საერთაშორისო კონფერენციაში  

IDT-2017 მონაწილეობის მისაღებად. ფრიბურგი&შვეიცარია. 

მონაწილე 

2017-2018 წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული 

დეპარტამენტის პროექტი: „გერმანულ და ქართულ 

ფორმაუცვლელ სიტყვათა ლექსიკონი“  

მონაწილე 

2018 საგანმანათლებლო  პროექტი: დიალოგი ალტერნატივის გარეშე. 

ქალაქ იენის მერიის დაფინანსებით 

პროექტის თანაავტორი 

და ხელმძღვანელი 



2018 საგანმანათლებლო სოციალური პროექტი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის: ოჯახური 

ძალადობა.  ქალაქ იენის მერიის დაფინანსებით.  

პროექტის თანაავტორი 

და ხელმძღვანელი 

2018 წერეთლის უნივერსიტეტის გრანტი მონოგრაფიული ნაშრომის: 

„დისკურსის გენდერული დინამიკა ახალგაზრდების 

მეტყველებაში“ გამოქვეყნებისათვის  

მონოგრაფიის ავტორი 

2018 მემორანდუმი: მიუნსტერის უნივერსიტეტის გერმანისტიკის 

უნივერსიტეტისა და წერეთლის უნივერსიტეტის გერმანული 

ფილოლოგიის დეპარტამენტის სამეცნიერო პარტნიორობა.   

პროექტის 

კოორდინატორი 

 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა 

წელი კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური 

2009 საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია: “Alter forscht!” Forschungsaktivitäten im 

Studium. 

მოხსენება: Projekt in der Praxis:  “Interkulturelle Lernen und Forschen“. გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკა,  კიოლნი. 

2009 saeraSoriso samecnoero – praqtikuli konferencia: «interneti da sazogadoeba» inso-2009.quTaisi. 

moxseneba: Die Kultur der Internetkommunikation. 

 

2009 saeraSoriso samecnoero – praqtikuli konferencia: «interneti da sazogadoeba» inso-2009.quTaisi. 

moxseneba : qarTuli internetsivrcis Taviseburebani 

2009 saerTaSoriso samecnიero კონფერენცია: Sprache und Literatur im Spannungsfeld von Politik 

und Ästhetik. მოხსენება: Genderdynamik der Diskursen von Jugendlichen (Expose) 

2009 saeraSoriso samecniero konferencia: „ena rogorc kulturaTaSorisi mediatori“. quTaisi 2009. 

Mmoxseneba: Genderforschung zur Jugendsprache in der modernen deutschen Soziolinguistik. 

2010 profesor-maswavlebelTa samecniero konferencia: goeTes dReebi _ 2010. moxseneba: 
Jugendsprachliche Kollokationen. 

 

2010 saqarTvelos universiteti. Mmeore respublikuri konferencia. Tbilisi. moxseneba: Autonomes Lernen. 

 

2010 I saerTaSoriso samecniero konferencia „ena da kultura“, moxseneba: diskursis lingvokulturuli 

aspeqtebi. 

2010 profesor-maswavlebelTa III respublikuri samecniero konferencia “Tanamedrove mecnierebis 
aqtualuri sakiTxebi”. Mmoxseneba: "Einsatz der Medien im DaF-Unterricht".   

 

2011 profesor-maswavlebelTa samecniero konferencia „goeTes dReebi 2011 “. quTaisi. moxseneba: 

Chatkommunikation und Jugend 

2011 6. saerTaSoriso konferencia “axalgazrdebis ena”. germania/fraiburgi. moxseneba: Sprechstilistische 

Besonderheiten männlicher Jugendlichen in Georgien: Themenverhandlung in unernsten 

Modalitäten. 

2011 saqarTvelos universitetis mesame respublikuri konferencia humanitarul mecnierebebSi. Tbilisi. 
Mmoxseneba: Sprachlernen und Bewegung. 

 

2011 V saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia „interneti da sazogadoeba“. QquTaisi. 

moxseneba: interneti _ axalgazrdebis sasaubro Temebis resursi. 

2011 V saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia „interneti da sazogadoeba“. QquTaisi. 

moxseneba: interneti rogorc ganaTlebis sfero 

2011        VI saerTaSoriso konferencia          
   geramnistikaSi:  transdisciplinaruloba da axali gzebi  
   geramnistikaSi“. Mmiskolci/ungreTi. moxseneba:  
     Positionsaushandlugen bei  Jungen als Identitätswettkämpfe (georgisch -deutsch kontrastiv)  



 

2012    გoeTes saerTaSoriso sazogadoebis quTaisis ganyofileba.      doqtorantTa samecniero konferencia. 

Mmoxseneba: Direktivatypen der deutschen und georgischen Jungen. 

 

2012   goeTes saerTaSoriso sazogadoebis quTaisis ganyofileba.      doqtorantTa samecniero konferencia. 

Mmoxseneba: Medienverhalten und Medniennutzung bei Jugendlichen. 

2012  saqarTvelos universitetis meoTxe respublikuri konferencia humanitarul mecnierebebSi. Tbilisi. 

Mmoxseneba:: Die Online-Kommunikation als Motivation zum Deutschunterricht. 

2012  saerTaSoriso konferencia: Theorie und Praxis der deutschen Fachsprache(n) in Georgien. Tbilisi. 

moxseneba:    Kriterien für Textschwierigkeitsbestimmungen im fachsprachlichen Unterricht. 

2012   საერთაშორისო კონფერენცია გერმანისტიკის დოქტორანტებისთვის. შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ორგანიზატორი_ გერმანიის გაცვილითი 

სამსახური DAAD. მოხსენება: Gender Dynamik in Diskursen von Jugendlichen (empirische 

Gesprächsanalyse der deutschen und georgischen Daten) 

 

2013  goeTes saerTaSoriso sazogadoebis quTaisis ganyofileba.      doqtorantTa samecniero konferencia. 

Mmoxseneba: Positionsaushandlungen innerhalb der deutschen und georgischen Jungengruppen 

2013  goeTes saerTaSoriso sazogadoebis quTaisis ganyofileba.      doqtorantTa samecniero konferencia. 

Mmoxseneba: Wortschatvermittlung im DaF 

2013  II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, მოხსენება: 

გენდერლექტის თანამედროვე ინტერპრეტაცია. 

2013  VI    საერთაშორისო სამეცნიერო–კონფერენცია „ინსო 2013“, ქუთაისი, საქართველო. 

მოხსენება: Körperpräsentation Jugendlicher  im Internet 

2013  XV  საერთაშორისო კონფერენცია გერმანული ენის მასწავლებლებისათვის IDT 2013, 

ბოცენი&იტალია. მოხსენება: Literarische Texte verfassen, produzieren und präsentieren: Poetry 

Slam im Deutschunterricht an der Tsereteli Universität Kutaisi (Georgien 

2013  2. კონფერენცია გერმანისტიკის მიმართულების დოქტორანტებისათვის. შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი. მოხსენება: Scherzhafte verbale 

Identitätswettkämpfe bei Jungen _ gersprächsanalytische Gegenüberstellung georgischer und 

deutscher Daten 

2013  საერთაშორისო კონფერენცია „ თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება“, მოხსენება: ახალგაზრდების საუბრების 

სოციოლინგვისტური ანალიზი. 

2013  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

მასწავლებელთა I რესპუბლიკური კონფერენცია: უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა 

უნივერსიტეტს (სწავლებისა და განათლების პრობლემები), თბილისი. მოხსენება: Elfchen 

– სურათი როგორც ლექსის წერის იმპულსი უცხო ენის გაკვეთილზე. 

2014  goeTes saerTaSoriso sazogadoebis quTaisis ganyofileba.     მასწავლებელთა samecniero 

konferencia. Mmoxseneba: Poetry Slam als Interaktionsmöglichkeit im universären 

Deutschunterricht. 

 

2014  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

მასწავლებელთა II რესპუბლიკური კონფერენცია: უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა 

უნივერსიტეტს (სწავლებისა და განათლების პრობლემები), თბილისი. მოხსენება:  

ლექსის შექმნა გერმანული ენის გაკვეთილზე (პროექტის წარდგენა) 

2014  

7. საერთაშორისო კონფერენცია: ახალგაზრდების ენა. პედაგოგიური ინსტიტუტი, 



კარლსრუე & გერმანია. მოხსენება: Spiele mit rituellen Diskursen. 

 

2014 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო 

კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებებლი ინფორმაციულ საზოგადოებაში II”. 

მოხსენება: სოციალური კატეგორიები გერმანელი და ქართველი ახალგაზრდების ენაში. 

2015 გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის განყოფილება. პროფესორ–

მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გოეთეს დღეები 2015. 

მოხსენება: Das Risikoverhalten von deutschen und georgischen Jugendlichen. 

2015 VII საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიული კონფერენცია „ინტერნეტი და 

საზოგადოება“ INSO 2015. მოხსენება: სიცილაკის ლინგვისტური ასპექტები 

თანამედროვე ელექტრონულ მედიაში. ქუთაისი. 

2015 XIII. გერმანისტთა საერთაშორისო გაერთიანების კონგრესი: Germanistik zwischen 

Tradition und Innovation. მოხსენება: Poetry Text, Poetry Slam und Poetry Clip im 

Deutschunterricht. შანხაი, ჩინეთი 

2015 II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში: 

თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება 2015. ქუთაისი. 

მოხსენება: ახალგაზრდების დიკურსის ენობრივი საშუალებები. 

2015 VII ÖGSD საერთაშორისო კონფერენცია ზალცბურგში “ენა და კულტურა“. პოსტერ-

მოხსენება: გერმანული ენის გაკვეთილი მუზეუმში. (პოსტერების კონკურსის მეორე 

საპრიზო ადგილი). ზალცბურგი, ავსტრია 

2016 V დარგობრივი დიდაქტიკის ინტერდისციპლინარული სიმპოზიუმი „სამეცნიერო წერა. 

სამეცნიერო ტექსტის კომპეტენციის დიაგნოზი“. კარლ-ფრანცისის-უნივერსიტეტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკუტეტი. გრაცი, ავსტრია 

2016 გაერთიანების „გერმანული როგორც უცხო და მეორე ენა“ 43. კონფერენცია:  „ახალი 

პერპექტივები დარგის გერმანული როგორც უცხო და მეორე ენა“. მოხსენება: Museum – 

Motivationsbrücke zum Deutschlernen  mit Gewicht auf Landeskunde in Georgien.  
დუისბურგ ესენის უნივერსიტეტი. ესენი, გერმანია. 

 

2016 გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის განყოფილება. პროფესორ–

მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გოეთეს დღეები 2016. 

მოხსენება: Kurzes Plädoyer für den Zusammenhang von Linguistik und Neurowissenschaften. 

ქუთაისი 

2016 8. საერთაშორისო კონფერენცია „ახალგაზრდების ენა 2016, ვარიაციები - დინამიკა - 

გაგრძელება“. მოხსენება: „Du sollst deiner Mutter wegsterben“ – Fluch oder Witz? (Veraltete 

Verwünschungsformeln in moderner Mädchensprache). კონფერენციის საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი და სექციის ხელმძღვანელი.  კარლ-ფრანცისის-უნივერსიტეტი, 

გერმანისტიკის ინსტიტუტი. გრაცი, ავსტრია. 

2016 19. გრაცის საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: გერმანული როგორც უცხო და მეორე 

ენა, თხრობა მეორე ენაზე. კარლ-ფრანცისის-უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი. გრაცი, ავსტრია 

2016 ლინგვისტური კონფერენცია: “Sprachliche Strukturen in deutsch-georgischen Kontrast“, 

მოხსენება: Ist die Jugendsprache Kulturträger? ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი, იენა. 

2016 ლინგვისტური კონფერენცია: “Sprachliche Strukturen in deutsch-georgischen Kontrast“, 

მოხსენება: Poetry-Slam im DaF-Unterricht. ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი, იენა. 

 

2016 ლინგვისტური კონფერენცია: “Sprachliche Strukturen in deutsch-georgischen Kontrast“, 

მოხსენება: Mia und Ben oder Mariam und Luka – Kontrastive Analyse der Namenmoden im 

deutschßgeorgischen Vergleich. ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი, იენა. 

2017 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: „Translation issues in the context of intercultural 

communication“. მოხსენება: Spiele mit rituellen Diskursen unter männlichen Jugendlichen. 

აბილ ხანის სახელობის კაზახსტანის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და მსოფლიო 

ენების უნივერსიტეტი, ალმატა. 

2017 პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. გოეთეს საერთაშორისო 

საზოგადოების ქუთაისის განყოფილება. გოეთეს დღეები 2017. მოხსენება: Spiele mit 

Zitationen und verfremdeten Stimmen als stilkonstituierendes Merkmal der Gespräche von 



Jugendlichen. წერეთლის სახელწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 

2017 IV საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, მოხსენება: გაკვეთილის პროცესში 

შექმნილი პოეტური ტექსტების საფუძველზე გადაღებული პოეტური კლიპები.  

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 

2017 კონფერენცია: Deutsch-Georgische Wissenschaftsbeziehungen: Partner zwischen Tradition 

und Innovation. DAAD-თბილისი. 

2017 VIII საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“. 

მოხსენება: მობილური ინტერნეტის გამოყენების სიხშირე და ფუნქციები. წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 

2017 XVI გერმანული ენის მასწავლებლების საერთაშორისო კონფერენცია  IDT 2017.  

მოხსენება: „Außerunterrichtliches Angebot für DaF-Unterricht in Georgien“. ფრაიბურგის 

უნივერსიტეტი, შვეიცარია. 

2017 XVI გერმანული ენის მასწავლებლების საერთაშორისო კონფერენცია  IDT 2017.  

მოხსენება: „Förderung der Lese-, Schreib- und Erzählkompetenz durch Einsatz der 

Computerspiele im universitären DaF-Unterrichtspraxis“. ფრაიბურგის უნივერსიტეტი, 

შვეიცარია. 

2017 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Humbolt-Kolleg Tbililis 2017. მოხსენება: Der 

Fall Fox – Einsatz eines Computerspiels im universitären DaF-Unterricht. 

2017 III საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და 

ჰუმანიტარული აზროვნება“. მოხსენება: საუბარში ხმების იმიტაცია როგორც  საუბრის 

სტილის მახასიათებელი. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 

2018 საერთაშორისო კონფერენცია: Sprache im Unterricht. კიოლნის უნივერსიტეტი. 

2018 საერთაშორისო კონფერენცია გოეთეს დღეები 2018. მოხსენება: Das Neue ist das gut 

vergessene Alte. Deutschunterricht im Historisch-Ethnografischen Museum Kutaissi. 

 

აკადემიების, სამეცნიერო საზოგადოებების წევრობა 

წლები აკადემია, სამეცნიერო საზოგადოება 

2008 დღემდე ბადენ-ვუტენბერგის განათლებისა და მეცნიერების გაერთიანების წევრი 

2008 დღემდე  DAAD ალუმნი 

2009 დღემდე VDS-GFDS-ის წევრი 

2012 დღემდე  DVG-საქართველოს მასწავლებელთა კავშირის წევრი 

2017-2018  ÖSGD- ავსტრიის ენის დიდაქტიკის საზოგადოების წევრი 

 

 

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა 

წელი გრადაცია 

2009 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari :avtonomiuri swavla da swavlis strategiebi. 

 

2009 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari :proeqtze orientirebuli germanuli enis gakveTili. 

 

2009 Tbilisi, DAAD,doqtorantebis koloqviumi : mecnieruli meTodologiis safuZvlebi, samecniero 
teqstebis saxeobebi. 

 

2009 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari: internetis gamoyeneba ucxo enis Seswavlis procesSi. 



 

2009 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari: poeturi slemi da kreatiuli wera. 

 

2010 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari: TamaSebi germanulis gakveTilze. 

 

2010 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari: meti avtonomia moswavleebisaTvis. 

 

2010 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari: aqtualuri qveyanaTmcodneoba. 

 

2010 fondi « lingva plusi ». mTargmnelobiTi masterklasi. 

 

2010 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari: Secdomebi da Secdomebis gasworeba. 

 

2010 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari: germanulis maswavlebeli rogorc producenti 

 

2010 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari: intekulturuli urTierTobebi 

  

2010 Tbilisi, goeTes instituti, 
seminari: zugestopedia da DaF-is gakveTilis fomrebi  

2010 Tbilisi, goeTes instituti, seminari: motivirebadi da moqmedebaze orientirebuli davalebebi 
axalgazrdebisTvis 
    

2011 quTaisi, vorkSopi kulturul-saganmanaTleblo gamofenis farglebSi. 

2011 quTaisi, kvalifikacia mediis enis sferoSi. DAAD   

2011 Tbilisi, goeTes instituti, seminari: «cocxali gramatikis gakveTili» 

2011 germanulis kongresi saqarTveloSi 2011 « germanuli ena :aqtualuri tendenciebi da 
perspeqtivebi globalur msoflioSi » 

2011 Tbilisi, goeTes instituti, seminari: « dramapedagogiuri meTodebi germanulis gakveTilze» 

2011 Tbilisi, goeTes instituti, seminari: musikidan unar_Cvevebamde 

2011 Tbilisi, goeTes instituti, seminari Temaze: »Cven vsaubrobT geramnulad» 

2012 Tbilisi, goeTes instituti, masterklasi Temaze: poeturi slemi. 

2012 Tbilisi, goeTes instituti, seminari Temaze: germanulis Seswavla video masalebiT. 

2012 Tbilisi, goeTes instituti, seminari Temaze: aqtualuri qveyanaTmcodneoba 

2012 Tbilisi, goeTes instituti, seminari: sityvebis swavleba kreatiulad 

2012 germanuli akademiuri gacvlis samsaxuri DAAD. seminari umaRlesi saswavleblis germanuli 
enisa da literaturis maswavleblebisTvis Temaze : gunTer grasi, mwerali da angaJirebuli 
moqalaqe. 

2012 Tbilisi, goeTes instituti, seminari: „Potcast“ germanulis 

gakveTilze. 

2012 თბილისი. germanuli akademiuri gacvlis samsaxuri DAAD. სpeckursi dargobriv enaSi: 

„turizmis ena da kontrastuli teqstologia“.  

2012 Tbilisi, goeTes instituti, seminari: mokle filmebi da 
telenovelebi germanulis gakveTilze 
 

2012 თბილისი. germanuli akademiuri gacvlis samsaxuri DAAD. სpeckursi 

dargobriv enaSi: „teqnika da sabunebismetyvelo mecnierebebi“. 
 



2012/2013 ცურიხი, შვეიცარიის ზეპირი მეტყველების ინსტიტუტის ონლაინ–სპეცკურსი „gi-

Gesprechsanalyse Inteaktiv“ / „gi-light“. 

2012 ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტრენინგი: ორენოვანი 

ლექსიკოლოგიის მნიშვნელობა უცხო ენის სწავლებაში 

2012 Tbilisi, goeTes instituti, seminari: zRaprebi germanulis 
gakveTilze 
 

2013 თბილისი. germanuli akademiuri gacvlis samsaxuri DAAD. speckursi: « istoria 

qveyanaTmcodneobis gakveTilze » 

2013 Tbilisi, goeTes instituti, seminari: migracia germaniaSi. 

2013 Tbilisi, goeTes instituti, seminari: გერმანულის შესწავლა მუზეუმში. 

2013 ბერლინი. გერმანიის კვალიტატიური კვლევის ინსტიტუტი (IQF), მასტერკლასი 

თემაზე: კონვერზაციის ანალიზი 

 

2013 ქუთაისი. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტი. სემინარი თემაზე:     

გერმანელები და მათი მითები. DAAD 

2013 ქუთაისი. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტი. სემინარი თემაზე: გერმანიის 

ისტორიის შესავალი. DAAD 

2013 ქუთაისი. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტი. სემინარი თემაზე:     რიჩარდ 

ვაგნერი და ნიბელუნგები. DAAD.   

2013 იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის საზაფხული სკოლა წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში: „გერმანული ენის ენათმეცნიერული ასპექტები“.  

DAAD. 

 

2013 ქუთაისი. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტი. სემინარი თემაზე:    ჰანა 

არენდტი _ მისმა აზროვნებამ  მსოფლიო შეცვლა. DAAD.   

 

2013 თბილისი. გოეთეს ინსტიტუტი, გაგრძელება სემინარის: გერმანულის გაკვეთილი 

მუზეუმში. 

 

2014 გოეთეს ინსტიტუტი, სემინარი: „დღესასწაულები გერმანული ენის გაკვეთილზე“ 

 

2014 გოეთეს ინსტიტუტი, სემინარი: „ფილმები გერმანულის გაკვეთილზე“ 

2014 სემინარი გერამნისტიკის სპეციალისტებისათვის: იუმორი საქართველოში და 

გერმანიაში. DAAD.   

2014 თბილისი. სპეცკურსი თემაზე: „ევროპა და საქართველო: ისტორია, პოლიტიკა, ენა 

და ტრადიციები“ – სემინარი ქვეყანათმცოდნეობისა და გერამნულის, როგორც 

უცხო ენის სფეროდან. DAAD.   

2014 გოეთეს ინსტიტუტი, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი საზღვარგარეთელი 

მასწავლებლებისათვის: „ხელოვნება და კულტურა გერმანული ენის გაკვეთილზე“. 

კიოლნი. 

2014 გოეთეს ინსტიტუტი – მასტერკლასი გერამნული ენის მასწავლებლებისათვის: Sein 

und Schein. Statusbetimmende Symbole früher und heute –  Unterricht im Museum. 

ფასილიტატორი. 

 

 

2014 სემინარი: გერმანიის გაერთიანების 25 წელი. DAAD 

2015 სემინარი თემაზე: სამეცნიერო წერა Word და Citavi გამოყებენით. DAAD.   

2015 სემინარი თემაზე: Word für Fortgeschrittene. DAAD.   

2017  მასტერკლასი თემაზე: Wissenschaftliches Arbeiten in der Lehre vermitteln.   

წერეთლის სახელწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი და ფრიდრიხ შილერის 

უნივერსიტეტი, იენა 

 

2017 სემინარი თემაზე: Einführung in die Benutzung der ThULB – Vermittlung 



grundlegender Recherchenstrategien. თიურინგიის უნივერსიტეტი, იენა. 

2017 სემინარი თემაზე: Problembasiertes Lernen in Seminaren. ფრიდრიხ შილერის 

უნივერსიტეტი, იენა. 

2018 მასტერკლასი: Sprache im Unterricht.  კიოლნის უნივერსიტეტი 

2018 ონლაინ კურსი: გერმანელ მომხმარებელთა მომსახურეობის თეორია და პრაქტიკა 

- მოსმენის კულტურა და საკომუნიკაციო სტრატეგიები. 

2018 ონლაინ კურსი: გერმანელ მომხმარებელთა მომსახურეობის თეორია და პრაქტიკა 

- წერის კულტურა 

2018 მასტერკლასი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის: 

გენდერი და ენა. ფასილიტატორი 

2018  მასტერკლასი: Methodik/Didaktik des Daf-Unterrichts.  DAAD.   

 

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები 

დასახელება გამომცემლობა წელი 

სახელმძღვანელო: Deutsch lernen im Museum 

(Teil 1):  [თანაავტორი] 

Goethe Insitut Tbilisi 2014 

ინ სახელმძღვანელო: Deutsch lernen im Museum 

(Teil 2) [თანაავტორი] 

 იბეჭდება 

მონოგმონოგრაფია: დისკურსის გენდერული 

დინამიკა ახალგაზრდების მეტყველებაში 

(გერმანული და  

ქართული ენობრივი მასალის მიხედვით).  

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ISBN 978-

9941-417-32-0 

 

2018 

 გერმანულ-ქართული ფორმაუცვლეი 

სიტყვების ლექსიკონი: [თანაავტორი] 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ISBN 99928-

79-38-6 

2018 

 

6. სხვა აქტივობები 

ენების ცოდნა 

უცხო ენა თვითშეფასება - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით 

გერმანული ენა თავისუფლად 

რუსული ენა თავისუფლად 

ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით 

 

კომპიუტერთან მუშაობის უნარი 

კომპიუტერული პროგრამების ჩამონათვალი, რომლებსაც ფლობს კონკურსანტი 

Microsoft World 

Powerpoint 

Internet Explorer 

 

ოჯახური მდგომარეობა 

მეუღლე: მამუკა წურწუმია 

შვილები: ბადრი წურწუმია, ლადო წურწუმია 

 

 



ჩასვით X 

სხვა ინფორმაცია 

2001  ქუთაისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის კერძო სკოლა „იმედთან“ არსებული კომპიუტერული ცენტრის 

სწავლების სრული კურსი.   

2000-2006 ქ.ს.ტ.უ ჰუმანიტარული-ეკონომიკური ფაკულტეტის პროფკავშირის თავმჯდომარე 

2007-2008 საკვალიფიკაციო კურსები გერმანიასა და საქართველოში (8 კურსი) 

2002 დღემდე ასოციაცია „ღია საზოგადოება, ახალი ქუთაისის“ წევრი.   ფონდი National Endowment for 

Democracy (NED). პროექტის: კონტროლი ადგილობრივ ბიუჯეტზე  მონაწილე (2002/2005) 

2006 ილიას სახელმწიფო უნივერიტეტის ასპირანტურა – აპრობაცია თემაზე: ქალებისა და და მამაკაცების  

ვერბალური ენის სოციოლინგვიტური ასპექტები 

2007  გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში კვალიფიკაციის 

ასამაღლებლად 

2008 სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის „გამჭირვალე გენდერული ბიუჯეტი“ სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი 

2011 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის:“Internet and society  INSO 2011“ საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი, სექციის „Internet and foreign language“ ხელმძღვანელი 

2013 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის:“Internet and society  INSO 2013“ საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი, სექციის „Internet and foreign language“ ხელმძღვანელი 

2006-2018 გერმანული დეპარტამენტისა და ენათა ცენტრის სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების 

ორგანიზატორი. 

2011–2018 საქველმოქმედო სოციალური ორგანიზაციის „ცხოვრების შანსი“ წევრი (ახალგაზრდა 

მოხალისეების მენტორი) 

2017 დან დღემდე - GSG-2007 -ის ქუთაისის ფილიალის მენეჯერი. 

 

 


