
ქეთევან ტაბატაძე 
 
განათლება: 

• 2015 - დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დოქტორანტი  

• 2010-2012 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, განათლების 
მეცნიერებების მიმართულება; განათლების მენეჯმენტი მაგისტრი 

• 2005-2010 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
სოციალური მეცნიერების აკადემიური ხარისხი ჟურნალისტიკის სპეციალობით 
(მეორადი სპეციალობა-პოლიტოლოგია)ბაკალავრი 

• 2003-2007 წწ. ილია ჭავჭავაძის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის, უცხო ენათა 
ფილოლოგიის (ყოფილი პედაგოგიური)  ფაკულტეტი, ინგლისური ენის პედაგოგიკის 
აკადემიური ხარისხი; სპეციალობა: ინგლისური ენა ბაკალავრი 

 
პროფესიული განვითარების და პროფესიული გადამზადების კურსები: 
 

• 2007 წ. Business English – Advanced, King Street College (UK) 
• 2008 წ. General English- advanced, King Street College (UK) 
• 2008 წ. First Certificate  King Street College  (UK) 

 
პედაგოგიური გამოცდილება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში: 

• 2015 წლიდან დღემდე შპს ,,თანამედროვე განათლების აკადემია“ ინგლისური ენის 
პედაგოგი 

• 2014-2015 წწ. ,,თბილისის მწვანე სკოლა“  ინგლისური ენის პედაგოგი 
• 2011-2012 წწ. ბრიტანულ-ქართული აკადემია (BGA) ინგლისური ენის პედაგოგი 

 
სხვა სამუშაო გამოცდილება: 

• 2013 წლიდან დღემდე შპს ,,ინოვაცია“ (მოსამზადებელი ცენტრი) ინგლისური ენის 
მასწავლებელი  

• 2012-2013 წწ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მთავარი 
სპეციალისტი  

• 2011-2012 წწ. ,,ბრიტანულ-ქართული აკადემია“ სკოლამდელი განათლების ცენტრის 
მასწავლებელი 

• 2008-2011 წწ. საერთაშორისო მართლმადიდებლური ფესტივალი ,,წმინდა ანდრიას 
ჯვარი ჟურნალისტი 

• 2015, 2016, 2017 წლის ივლისი (3 კვირა) დიდი ბრიტანეთი (Queen Ethelburga's 
Collegiate, St. Lawrence College) საზაფხულო სკოლის თანაორგანიზატორი და ჯგუფის 
ლიდერი 

http://www.qe.org/
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დამატებითი ინფორმაცია: 
 

• 2019 წლის ივლისი, ქ. ბათუმი, ტრენინგის „კვლევის თანამედროვე მეთოდები 
განათლების დარგში“- მონაწილე (ტრენერი: ტეხასის უნივერსიტეტის პროფესორი, 
ჯორჯ ჯეფერსონი);  

• 2018 წლის 9-10 ივნისი; ქ.ბათუმი, სასწავლო ცენტრის - ,,კემბრიჯის განათლების 
სახლი“- მიწვევით ჩატარებული ტრენინგები თემაზე ,,სასწავლო პროექტების 
დაგეგმვა და სქემაში განთავსების ტექნიკა“ ; 

• 2018 წლის  29 აპრილი; ტრენინგი თემაზე: „როგორი უნდა იყოს 21- ე საუკუნის 
მასწავლებელი?“ ტრენინგის ჩატარების ადგილი: ,,კემბრიჯის განათლების სახლის“ 
თბილისის ფილიალი; 

• 2018 წლის აპრილი: ტრენერთა ტრენინგი დამწყებთათვის (TOT);  ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი;  

• 2017 წლის სექტემბერი: სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტისა (SIDA) და 
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის (TPDC) საპილოტე 
პროექტის -,,საზოგადოებრივი საქმიანობით სწავლება“ - მონაწილე მასწავლებელი; 

• 2015-2017 წლებში კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, მონაწილეობა მაქვს მიღებული 
„English Book in Georgia“-ს მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებში, რაც, ძირითადად, 
უცხოური ენის სწავლების მეთოდოლოგიას ეხებოდა. 

• 2014 წლის ივლისი-“მანგლისი 2014“ საზაფხულო სკოლის ორგანიზატორი, მენეჯერი 
და ინგლისური ენის მასწავლებელი; 

• 2014-2015 წლები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, 
კომპანია Microsoft-ისა და   Intel-ის ერთობლივი პროექტის  - ,,ერთი ერთზე სწავლების 
კონცეფცია“- მონაწილე მასწავლებელი;  

• 2014 წელი, CENGAGE Learning -ის ტრენინგის  “ English Language Teaching Training” 
მონაწილე;  

• 2013-2012 წწ. - USAID-ისა და ფონდ IRI-ს მიერ ორგანიზებული სატელევიზიო 
დებატების ციკლის მონაწილე; 

• 2012 წელი -  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული რეგიონალური სემინარის - “Tactics 
of non-violent civil actions” Culture of Peace”- მონაწილე; 

• 2010 წელი, ახალი ეკონომიკური სკოლა (New Economic Sshool- Georgia) საერთაშორისო 
სემინარების  “Spring Academy For Young Leaders” მონაწილე სახელწოდებით:  “Economics 
of Liberty”, “Basic Economic Concepts”, “Culture of Liberty”;  

• 2008-2011 წლებში სხვადასხვა ქართულ ბეჭდურ გამოცემებში გამოქვეყნებული მაქვს 
ოცდაათამდე სტატია. 


