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პერსონალური მონაცემები 
სახელი, გვარი (პირადობის 
მოწმობის მიხედვით) 

რუსუდან თედორაძე 

  

 
   

   
 

განათლება 
სასწავლებლის დასახელება 
 

ფაკულტეტი კვალიფიკაცია წლები 

თბილისის ივ ჯავახიშვილის  
სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტიი 

ბიოლოგიის ფაკულტეტი მიკრობიოლოგი, 
ბიოლოგიის და ქიმიის 
პედაგოგი 

1973-1978 

საქართველოს მეცნიერებათა 
აკდემიის ეკონომიკის 
ინსტიტუტი 

ბუღალტრული                       
აღრიცხვა და აუდიტი.      

 

ბუღალტერი 1994 

სამუშაო გამოცდილება 
წელი ორგანიზაცია დაკავებული თანამდებობა შენიშვნა 
2011წლიდან  
-  

დღემდე   

                               

 

სსიპ    მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრი 

ბუნებისმეტყველების კონსულტანტი  

2019 წელი  სსიპ განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი,  

 

ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ავტორიზაციის 
ექსპერტი. 

 

2014 
წლიდან -
დღემდე  

სსიპ განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი  

 

პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ავტორიზაცია , 
აკრედიტაციის ექსპერტი. 

 

2014 წელი  სსიპ განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი  

 

პროფესიულ კვალიფიკაციათა 
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამი  
ექსპერტ-ფასილიტატორი 
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2018-2019 
სასწავლო 
წელი   

შპს-თანამედროვე განათლების 
აკადემია 

ბიოლოგიის პედაგოგი. შეთავსებით 

2017-2018 
სასწ.წელი 

შპს- UG (იუჯი) სკოლა ბიოლოგია/ ბუნებისმეტყვე- 
ლების პედაგოგი 

შეთავსებით 

2015-2017 ქ. თბილისის  გ.ტაბიძის სახ. 
სსიპ# 51-ე საავტორო  სკოლა 

ბიოლოგიის პედაგოგი შეთავსებით 

2011-2014 წწ. ქ.თბილისის სსიპ#53 საჯარო 
სკოლა 

ბიოლოგიის პედაგოგი შეთავსებით 

2004-2011 წწ.       ქ.თბილისის სსიპ#122-ე საჯარო 
სკოლა 

 დირექტორის მოადგილე შეთავსებით 
ბიოლოგიის 
პედაგოგი 

1989-2004 
წწ.       

ქ. თბილისის  გ.ტაბიძის 
სახელობის # 51-ე საავტორო  

სკოლა 
  

დირექტორის   მოადგილე საფინანსო 
ნაწილში.                  

 

 შეთავსებით 
ბიოლოგიის 
პედაგოგი 

1978-1989 წწ                                        

 

საქ. მეც. აკადემიის ბოტანიკის 
ინსტიტუტი    

 

 უმცროსი მეცნიერ  თანამშრომელი.  
 

                                     მონაწილეობა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრაში:  

2018 წელი სტაჟირება-შვეიცარია.ქ.ჟენევა-ევროპის ბირთვული კვლევების ცენტრი 

2016 წელი    სტაჟირება-პოლონეთი.ქ.ვარშავა.  კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრი- 

2015 წლიდან-
დღემდე 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი-ათასწლეულის 
გამოწვევის ფონდი-საქართველოს მიერ ინიცირებული პროექტის 
მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი 
-   ტრენერი ორივე მიმართულებაში. 

  

2011წ. 

 

სსიპ მასწავლებელთა პროფსიული განვითარების ეროვნული ცენტრი                 

• „პროფესიული საგანმანათლებლო სასწავლებლების პედაგოგთა 
გადამზადების პროგრამა“- ზოგადი პროფესიული უნარ-ჩვევების     ტრენერი. 

• მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო  გამოცდის მოსამზადებელი    
            პროგრამა ბიოლოგიაში -თანაავტორი. 

2005-2010 წწ.    ფონდი ‘’განათლების ინსტიტუტი’’ 
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 • პროგრამა  „ სკოლის მართვა და სისტემური განვითარება“-
კოორდინატორი 

• აკრედიტირებული პროგრამა -„ბიოლოგიისა და სწავლის თეორიების 
ინტეგრირებული  პროგრამა“ - ავტორი    

• აკრედიტირებული პროგრამა-„ბიოლოგიის ,სწავლის თეორიებისა და 
სამართლებრივი  აქტების ინტეგრირებული პროგრამა ’’- თანაავტორი    

 

1995-- 2004 წწ. • ფონდი “ღია საზოგადოება- საქართველო”  პროგრამა- “მშობელთა და 
მასწავლებელთა ასოციაციების ჩამოყალიბება და განვითარება ” - 
სერტიფიცირებული მწვრთნელი. 

• ასოციაცია ‘’სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება’’-   პროგრამა “ღია სკოლების ქსელის 
ჩამოყალიბება და განვითარება საქართველოში”- მწვრთნელი. 
• ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო „ და USAD  პროგრამა “ღია 

სკოლების ქსელის ჩამოყალიბება და განვითარება აჭარაში”- მწვრთნელი. 
• განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო 

ინსტიტუტი (EPPM)   პროგრამა “სკოლის მართვა და ფინანსური 
გამჭვირვალობა” -მწვრთნელი 

• სკოლების დეცენტრალიზაციის პროგრამა  -მწვრთნელი. 
• რეფორმის მხარდამჭერი სააგენტოს პროგრამა-მწვრთნელი 
• სკოლების განვითარების პროგრამა-მწვრთნელი 
• კონფლიქტების მართვა--ფასილიტატორი 
•  სამოქალაქო განათლება-ფასილიტატორი 
• წერა და კითხვა კრიტიკული აზროვნებისათვის-სერტიფიკატი 
• მასწავლებელთა საუნივერსიტეტო მომზადების პროგრამა და სხვა.-

სერტიფიკატი 
                                               პროფესიული განვითარება 

2011        ბიოლოგიის სერტიფიცირებული პედაგოგი 

2011        საჯარო სკოლის დირექტორობის უფლება-სერტიფიკატი 

                                პუბლიკაციები 

1990-2004 წ          

 

 7  სამეცნიერო ნაშრომი მიკრობიოლოგიაში 

2011წლიდან -
დღემდე 

ინტერნეტჟურნალი-mastsavlebeli.ge 

სასწავლო მეთოდური პუპლიკაციების ავტორი 

 

უცხო ენების ცოდნა (აღნიშნეთ შესაბამისი გრაფა) 

№ ენის დასახელება დამწყები ლექსიკონით საშუალოდ კარგად თავისუფლად 
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1 რუსული       

2 ინგლისური       

 

კომპიუტერული პროგრამების ფლობა:  

  საოფისე პროგრამები  

 

 

 


