
დავით მალაზონია 

განათლება 

• 2002 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ისნტიტუტი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.  

• 1998 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ისნტიტუტი ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

• 1995-1998 თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი ასპირანტურა 
ისტორია 

• 1990-1995 თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი დიპლომირებული 
სპეციალისტი ისტორია 

 

სამუშაო გამოცდილება 

• 2019-დან - დღემდე  დირექტორი “თანამედროვე განათლების აკადემია” 
• 2006-დღემდე პროფესორი  ტექნოლოგიების, ბიზნესისა დაგანათლების ფაკულტეტი 

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი” 
• 2018 - დღემდე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ავტორიზაციის საბჭოს წევრი, თავმჯდომარე განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო 

• 2015- დღემდე ისტორიის მასწავლებელი წამყვანი მასწავლებელი “თანამედროვე  
განათლების აკადემია” 

• 2009  დღემდე  ვიცე-პრეზიდენტი განათლების მეცნიერებათა აკადემია 
• 2011-2019 ისტორიის მასწავლებელი სკოლა „ერუდიტი“ 
• 2005-2006 რექტორი თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი 
• 2006-2008 დეკანი განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
• 2004-2005 პროფესორი ისტორიის ფაკულტეტი სახელმწიფო პედაგოგიური 

უნივერსიტეტი 
• 2000-2003 დოცენტი ისტორიის ფაკულტეტი სახელმწიფო პედაგოგიური 

უნივერსიტეტი 
• 1993-2006 ისტორიის მასწავლებელი თბილისის 123-ე საჯარო სკოლა 

 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა: 

• 2019 The 7th International Conference on Teacher Education Tel aviv (Israel) Development 
of Civic Values for University Teacher  Training  Program and its Transfer into Practice 

 



• 2019 The 7th International Conference on Teacher Education Tel aviv (Israel) Professional 
development of a class teacher and his/her role in the development of students’ intercultural 
competence 

• 2019 Dissemination of Modern Paradigms of Education თბილისი Democratic 
Citizenship in Georgian Schools 

• 2019 Dissemination of Modern Paradigms of Education თბილისი Civic education 
and teacher training according to Erasmus + Project „CURE“ 

• 2019 საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების 100 
წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული კონფერენცია თბილისი ქართული 
პრესა დამფუძნებელი კრების არჩევნების შესახებ 

• 2018 Modern Paradigms of Education and Dissemination of EU International Projects DOIT, 
DARE, ASSET, CURE თბილისი Using of situational exercises in international education 

• 2018 International Conference - "CITIZENSHIP EDUCATION IN THE MODERN WORLD" 
• The European Wergeland Centre თბილისი The experience of Georgia in 

implementation of “Citizenship and Human rights education” in higher education 
• 2018 International Conference - Black Sea Littoral as Literary and Cultural Space Encouraging 

the Acceptance of Cultural Diversity of Georgia in Primary School  Students when Teaching 
Social Sciences 

• 2018 სწავლა-სწავლება უწყვეტი განათლებისთვის თბილისი დემოკრატიული 
მოქალაქეობის სწავლება სკოლაში 

• 2018 მასწავლებელთა მეექვსე  ეროვნული კონფერენცია „დემოკრატიული 
კულტურის კომპეტენციები სკოლაში“ თბილის დემოკრატიული კულტურის 
კომპეტენციები უმაღლესი განათლების საფეხურზე 

• 2017 Inclusive  Education (Research, Learning, Teaching and Student Support) Tbilisi
 Multicultural school as a place of integration 

• 2017 Competencies for Democratic Culture in School Practice Bakuriani Competencies for 
Democratic Culture:  Experience, Challenges and Perspectives  (Case of Georgia) 

• 2017 Education for Democratic Citizenship and Human Rights in Eastern Partnership 
Countries: Project results and the way forward Tbilisi Improvement of the efficiency of 
preparation of future teachers in cooperation with universities and schools 

• 2017 განათლება და ღირებულებები თბილისი ინტერკულტურული განათლების 
ასპექტები სასკოლო სახელმძღვანელობში 

• 2016 Supporting democratic school culture in Eastern Partnership countries” France, 
• Strasbourg Promoting Democratic Citizenship in Georgia 
• 2016 Modern society cooperation and partnerships Poland, Warsaw Intercultural 

competences of school society 
• 2015 ენა და ტერიტორია საქართველო, თბილისი მულტიკულტურული 

განათლება და სასკოლო სისტემის ჰოლისტური გარდაქმნა 
• 2015 Education for the 21st Century: Multiculturalizm, Children's Rights and Global 

Citizenship. Gordon Academic College, Haifa, Israel. Teaching/Learning History: Issues in 
Multicultural Georgia through the example of DOIT 

• 2013 Tempus project Austria. Vienna Pedagogical approches of multicultural educacion 



• 2011 Red Cross International Organization program Russia, Moscow The Principles of 
Humanistic Justice and Teaching Methods 

• 2010 ევროპის საბჭო და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 საქართველო, თბილისი კულტურათაშორისი დიალოგი განათლებაში 

 

  

საგანმანათლებლო კურსები/ტრენინგები 

• Promoting Civic Education through Community Based Learning 
• The didactical approach VaKE (Values and Knowledge Education). 
• Innovative pedagogy of auto/biographical and narrative enquiry for active citizenship, 

sustainability and democratic sensibilities. 
• დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები - დანერგივის ინსტრუმენტები 
• Civic education goals and methodology of active citizenship 
• Paradigm of interdisciplinary education 
• Pedagogical approaches of  multicultural education 
• International Contexts of Intercultural Education 
• Curriculum design and revision strategies for training programs 
• Quality management, monitoring and evaluation systems of higher education institutions 
• International humanitarian law. International Organization Red Cross 

       

ტრენინგ-მოდულის ავტორობა: 

• ინტერკულტურული განათლება სკოლაში. ილიას სახელმწიფო ინივერსიტეტი. 2016 
წ.  (თანაავტორები - ნ. ჭიაბრიშვილი, შ. მაღლაკელიძე, გ. გახელაძე) 

• ინსტრუმენტები დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების დანერგვისათვის. 
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2017 წ.  
(თანაავტორი - ნ. ჭიაბრიშვილი) 

• 2003-2007 წწ. ახალგაზრდა მეცნიერთა პრეზიდენტის პირველი ხარისხის 
სტიპენდიანტი 

• 1999-2002 წწ. ახალგაზრდა მეცნიერთა პრეზიდენტის მეორე ხარისხის სტიპენდიანტი 
• 1999 წ. ივანე ჯავახიშვილის პრემია - წლის საუკეთესო ისტორიის მასწავლებელი. 
• 1997 წ. უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებელი  
• 2003-2004. მსოფლიო ბანკის განათლების ექსპერტი (განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო, ეროვნული სასწავლო გეგმის სამუშაო ჯგუფის წევრი) 
• 2008-2010. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნობრივი სტანდარტის ჯგუფის 

ექსპერტი (მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო) 
• 2015-დან . წამყვანი მასწავლებლის კვალიფიკაცია 

 


