
ლალი ლალიაშვილი

მობილური: 599429643

ელ-ფოსტა lali.laliachvili@yahoo.fr

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

დაბადების თარიღი: 11.06.1975

განათლება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.1992 - 07.1997
ფრანგული ენა და ლიტერატურა, ფრანგული ენა და ლიტერატურა
მაგისტრი, მიმაგრებული ფაილი

სამუშაო გამოცდილება

ფრანგული ენის მასწავლებელი (უფროსი მასწავლებელი), ევროპული სკოლა, 08.2019 - -
დღემდე (4 თვე - 0 წელი და 4 თვე)

მოვალეობები: ფრანგული ენის სწავლება კონკრეტულ კლასში ეროვნული სასწავლო გეგმით
განსაზღვრული სტანდარტის შესაბამისად.

ტრენერი, ევრო საბჭო, პროგრამა "პესტალოცი", 10.2015 - 05.2016 (7 თვე - 0 წელი და
7 თვე)

მოვალეობები: ევროპული ტრენინგ მოდულის (European Modules of Trainer Training)
"უნარებისა და კომპეტენციების შეფასება" დაგეგმვა და მომზადება (6-8 თვე) , A
მოდულის შეხვედრაზე დასწრება (3-4 დღე) , საკუთარი ტრენინგ-მოდულის
შექმნა და პილოტირება (6-8 თვე, ონლაინ რეჟიმში ევროპელ კოლეგებთან
თანამშრომლობა) , B მოდულის შეხვედრაზე დასწრება (3-4 დღე) , ტრენინგ
მოდულის განახლება და რედაქტირება (2-3 თვე) . პროგრამის ბოლოს
ტრენერის მიერ შემუშავებული და ჩატარებული ტრენინგ მოდულის პრეზენტაცია.
უშუალოდ ტრენინგში მონაწილეობის გარდა თანამშრომლობა ევროპელ
კოლეგებთან 12 – 18 თვის განმავლობაში., მიმაგრებული ფაილი

ტრენერ-კონსულტანტი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი,
10.2015 - - დღემდე (50 თვე - 4 წელი და 2 თვე)

მოვალეობები: უწყვეტი პროფესიული განვითარების სამსახურის მიერ მომზადებული ტრენინგ-
მოდულის განხილვაში მონაწილეობა;
უწყვეტი პროფესიული განვითარების სამსახურის მიერ მომზადებული ტრენინგ-
მოდულის მიხედვით ტრენინგის ჩატარება;
ტრენინგის მონაწილეების შეფასება წინასწარ ჩამოყალიბებული სისტემის
მიხედვით;
თვითშეფასებასა და შეფასებაზე დაფუძნებით ტრენინგის ანგარიშის მომზადება.

ფრანგული ენის მასწავლებელი (უფროსი მასწავლებელი), თანამედროვე განათლების
აკადემია, 08.2015 - - დღემდე (52 თვე - 4 წელი და 4 თვე)

მოვალეობები: ფრანგული ენის სწავლება კონკრეტულ კლასში ეროვნული სასწავლო გეგმით
განსაზღვრული სტანდარტის შესაბამისად., მიმაგრებული ფაილი

https://www.hr.gov.ge/files/601367cf-c6b6-4c6f-ab47-bf2f6536f294
https://www.hr.gov.ge/files/81d09dde-4632-4b4c-adff-7fedced47d16
https://www.hr.gov.ge/files/fbaac06f-556d-4a3b-8f6c-bb6369f8f4c2


საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის სპეციალისტი
(შტატგარეშე), საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სსიპ საქრთველოს ეროვნული
არქივი, 05.2015 - 12.2016 (19 თვე - 1 წელი და 7 თვე)

მოვალეობები: საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი წარმომადგენელის ერთა
ლიგაში - ხარიტონ შავიშვილის ფრანგულენოვანი არქივის (საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის ამსახველი დოკუმენტაცია) აღწერა და თარგმნა

წამოსვლის
მიზეზი:

ხელშეკრულების ვადის გასვლა

სქემაში ჩართულ მასწავლებელთა ტრენერ-კონსულტანტი, მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრი, 03.2014 - 12.2014 (9 თვე - 0 წელი და 9 თვე)

მოვალეობები: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართულ მასწავლებელთა
კუნსულტირება მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობების ამსახველი
დოკუმენტაციისა და ზოგადად, მასწავლებლის პორტფოლიოს წარმოების
შესახებ. ამასთანავე, არსებული პორტფოლიოს აღწერა და ანგარიშის სახით
მიწოდება პროგრამის (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის)
კოორდინატორთან.

წამოსვლის
მიზეზი:

ხელშეკრულების ვადის გასვლა

ტრენერი, ევრო საბჭო, პროგრამა "პესტალოცი", 11.2013 - 10.2014 (11 თვე - 0 წელი და
11 თვე)

მოვალეობები: ევროპული ტრენინგ მოდულის (European Modules of Trainer Training)
"სოციალური ვირტუალური სივრცის რესპექტაბელური გამოყენება სასწავლო
პროცესში" დაგეგმვა და მომზადება (6-8 თვე) , A მოდულის შეხვედრაზე
დასწრება (3-4 დღე) , საკუთარი ტრენინგ-მოდულის შექმნა და პილოტირება (6-8
თვე, ონლაინ რეჟიმში ევროპელ კოლეგებთან თანამშრომლობა) , B მოდულის
შეხვედრაზე დასწრება (3-4 დღე) , ტრენინგ მოდულის განახლება და
რედაქტირება (2-3 თვე) . პროგრამის ბოლოს ტრენერის მიერ შემუშავებული და
ჩატარებული ტრენინგ მოდულის პრეზენტაცია. უშუალოდ ტრენინგში
მონაწილეობის გარდა თანამშრომლობა ევროპელ კოლეგებთან 12 – 18 თვის
განმავლობაში., მიმაგრებული ფაილი

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ქ. თბილისის საბჭოს წევრი, საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ – სოციალური
მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ქ. თბილისის საბჭო,
01.2013 - 11.2016 (46 თვე - 3 წელი და 10 თვე)

მოვალეობები: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების მიერ
წარმოდგენილი ბავშვზე ზრუნვის კონკრეტული შემთხვევების გადასინჯვა და
სათანადო გადაწყვეტილებების მიღება საბჭოს დანარჩენ წევრებთან ერთად,
მიმაგრებული ფაილი

ფრანგული ენის ტრენერი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრი, 09.2012 - 09.2013 (12 თვე - 1 წელი და 0 თვე)

მოვალეობები: ტრენინგების ჩატარება ფრანგულ ენის მასწავლებლებისათვის
წამოსვლის
მიზეზი:

ხელშეკრულების ვადის გასვლა

მენტორი მასწავლებელი (ფრანგული ენა), მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი, მასწავლებლობის მაძიებლობის მხარდაჭერის სახელმწიფო
პროგრამა, 09.2010 - 06.2012 (21 თვე - 1 წელი და 9 თვე)

https://www.hr.gov.ge/files/3c6629a5-3787-46fa-bb6c-5fd289c3fdc5
https://www.hr.gov.ge/files/51d64c3d-f6d4-4718-9f7a-79a0e6211e0e
https://www.hr.gov.ge/files/51d64c3d-f6d4-4718-9f7a-79a0e6211e0e


მოვალეობები: ფრანგული ენის მასწავლებლობის მაძიებლების პედაგოგიური საქმიანობის
ხელმძღვანელობა და კოორდინირება მაძიებლობის პერიოდის განმავლობაში

წამოსვლის
მიზეზი:

ხელშეკრულების ვადის გასვლა

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ვაკე-საბურთალოს რაიონის საგანმანათლებლო
რესურსცენტრი, 11.2006 - - დღემდე (157 თვე - 13 წელი და 1 თვე)

მოვალეობები: 1. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს მიერ შემუშავებული ნოვაციებისა და პროგრამების დანერგვისა და
მონიტორინგის ხელშეწყობა სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო და
კერძო სკოლებში, პროფესიულ სასწავლებლებში;
2. პედაგოგთა რეგისტრაციის, მონაცემთა ბაზის შექმნის პროცესის ხელშეწყობა;
3. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს მიერ ორგანიზებული საგნობრივ კონკურსებსა და ოლიმპიადებში
მოსწავლეთა მონაწილეობის ორგანიზება;
4. საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსის მიერ კანონმდებლობის
საფუძველზე დაკისრებული სხვა ფუნქციების შესრულება., მიმაგრებული ფაილი

ფრანგული ენის მასწავლებელი (უფროსი მასწავლებელი), რობერ შუმანის სახელობის
ევროპული სასწავლებელი, 02.2002 - 08.2016 (174 თვე - 14 წელი და 6 თვე)

მოვალეობები: ფრანგული ენის სწავლება კონკრეტულ კლასში ეროვნული სასწავლო გეგმით
განსაზღვრული სტანდარტის შესაბამისად.

სრული სტაჟი 214 თვე (17 წელი და 10 თვე)

ენები

ინგლისური (მეტყველება: B2, წერა: B2) ფრანგული (მეტყველება: C2, წერა: C2)

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი),
Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Microsoft Office Word (ძალიან კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

პროგრამა eTwinning, ტური, საფრანგეთი, 11.2019-11.2019
STEM, სერტიფიკატი

საფრანგეთის კულტურისა და კომუნიკაციის სამინისტრო. პარიზი, საფრანგეთი, 03.2017-
04.2017
არქივის სისტემა, ფუნქციონირება და საარქივო საქმე, სერტიფიკატი

ევრო საბჭო, პროგრამა "პესტალოცი". სტრასბურგი, საფრანგეთი, 10.2015-10.2015
კომპეტენციებისა და უნარების შეფასება, მოდული I, სერტიფიკატი

ევრო საბჭო, პროგრამა "პესტალოცი". მალტა, 10.2015-05.2016
კომპეტენციებისა და უნარების შეფასება, მოდული II, სერტიფიკატი

https://www.hr.gov.ge/files/1c102311-caea-4fcd-af9d-19c714b0c63d
https://www.hr.gov.ge/files/30375a57-17da-41bd-8a8e-d1ff0ac71e19
https://www.hr.gov.ge/files/3254ea9a-7e8e-4ad2-b962-86c55c20b336
https://www.hr.gov.ge/files/0120485a-a636-4d77-bfa4-d59773cb8b44
https://www.hr.gov.ge/files/a9b3b0e2-4789-4894-a29c-3a781fed308f


AEFE - უცხოეთში ფრანგული ენის სწავლების სააგენტო. ბერლინი, გერმანია, 11.2014-
11.2014
გეომეტრიის, სიდიდისა და ზომის ერთეულების სწავლება სკოლის დაწყებით და საბაზო
საფეხურზე, სერტიფიკატი

ევრო საბჭო, პროგრამა “პესტალოცი“. ბრიუსელი, ბელგია, 10.2014-10.2014
ვირტუალური სოციალური სივრცის გამოყენება განათლებაში, მოდული II, სერტიფიკატი

AEFE - უცხოეთში ფრანგული ენის სწავლების სააგენტო. პრაღა, ჩეხეთი, 03.2014-03.2014
ციფრული პედაგოგიკის გამოყენება სკოლის დაწყებით და საბაზო საფეხურზე, სერტიფიკატი

ევრო საბჭო, პროგრამა “პესტალოცი“. სტრასბურგი, საფრანგეთი, 11.2013-11.2013
ვირტუალური სოციალური სივრცის გამოყენება განათლებაში, მოდული I, სერტიფიკატი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული არქივი. თბილისი,
03.2013-03.2013
ტრენინგი საარქივო საქმისა და საქმისწარმოების დარგში, სერტიფიკატი

AEFE - ფრანგული ენის სწავლების სააგენტო უცხოეთში. ბუდაპეშტი, უნგრეთი, 01.2013-
01.2013
კვლევა და ტექნოლოგიები სასაწავლო პროცესში, სერტიფიკატი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. თბილისი,
საქართველო, 10.2012-11.2012
ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენერების ტრენინგი, სერტიფიკატი

XXIX RIDEF. ლეონი, ესპანეთი, 07.2012-08.2012
ფრენეს პედაგოგიკა დაწყებით სკოლაში, სერტიფიკატი

ასოციაცია AGIRabcd. თბილისი, საქართველო, 04.2012-05.2012
ფრანგული ენის სწავლება, ზოგადი პედაგოგიკა, ინტერაქციული მეთოდები, საგნობრივი და
ინტერდისციპლინარული, სერტიფიკატი

ასოციაცია AGIRabcd. თბილისი, საქართველო, 05.2011-05.2011
ზოგადი პედაგოგიკა, სილაბუსის მომზადება, პროგრამა და გაკვეთილის დაგეგმარება,
მოსწავლის აქტიური ჩართულ, სერტიფიკატი

ევრო საბჭო, პროგრამა „პესტალოცი“. პარიზი, საფრანგეთი, 11.2010-11.2010
„Shoah”–ს ისტორია და მე–20 საუკუნის გენოციდები, სერტიფიკატი

საფრანგეთის საელჩო საქართველოში. თბილისი, საქართველო, 05.2010-05.2010
ფრანგულის, როგორც უცხო ენის სწავლების მეთოდები, სერტიფიკატი

საფრანგეთის საელჩო საქართველოში. თბილისი, საქართველო, 03.2009-03.2009
ფრანგულის, როგორც უცხო ენის სწავლება – მიმართულება: ზეპირიმეტყველება,
სერტიფიკატი

საფრანგეთის საელჩო საქართველოში. თბილისი, საქართველო, 11.2007-12.2007
როგორ ვიმუშაოთ დავით კაკაბაძის შემოქმედების ირგვლივ ინტერდისციპლინარულ
პროექტებზე., სერტიფიკატი

ფრენეს ასოციაცია. ნანტი, საფრანგეთი, 03.2006-04.2006
ფრენეს პედაგოგიკა დაწყებით სკოლაში, სერტიფიკატი

საფრანგეთის საელჩო საქართველოში. თბილისი, საქართველო, 11.2005-11.2005
პედაგოგიური სახელოსნო: როგორ მოვემზადოთ ფრანგულ ენაში ერთიანი ეროვნული
გამოცდებისათვის, სერტიფიკატი

შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ასპირანტურის სრული
კურსი, 10.2001-12.2004

https://www.hr.gov.ge/files/4ab0efd5-dbdf-4096-9044-796189f7d4fc
https://www.hr.gov.ge/files/0ea4ae2e-4328-4c45-bb38-645d382477b3
https://www.hr.gov.ge/files/f993632f-28e8-4e2f-a2e1-c0e3a662ec05
https://www.hr.gov.ge/files/4b9dbf47-e1ff-4dc8-962c-770c57c3fcca
https://www.hr.gov.ge/files/4a17f3c2-a9bd-4546-8685-57448d509859
https://www.hr.gov.ge/files/aed66465-d860-400b-ae8d-ea1bcf6bb92f
https://www.hr.gov.ge/files/9c00c4b8-56e4-409a-b880-2bb9a1a6b9cc
https://www.hr.gov.ge/files/dfaa9e50-8708-414a-9f0b-cf4aa21c15af
https://www.hr.gov.ge/files/50076064-b07d-41da-87ca-448d43680d40
https://www.hr.gov.ge/files/5dafe9fb-dae9-49f9-a612-f5dfad7901a5
https://www.hr.gov.ge/files/209b72a4-bb06-4f6c-a0ef-25af585e5762
https://www.hr.gov.ge/files/7b1bba43-bdbb-45a9-baec-a279ecf5072b
https://www.hr.gov.ge/files/a5ac8f78-e598-49f2-a5be-422531f91c61
https://www.hr.gov.ge/files/a5ac8f78-e598-49f2-a5be-422531f91c61
https://www.hr.gov.ge/files/a53bdfd3-70d2-4fc1-9dd0-219bb0fca5c4
https://www.hr.gov.ge/files/8adb96d2-2568-4cb1-a2c2-9a4be20eab51
https://www.hr.gov.ge/files/59d84a62-77ad-4416-94f9-4ec75e434765


თანამედროვე ლიტერატურა - პარალელები თეოფილ გოტიესა და გალაკტიონ ტაბიძის
შემოქმედებაში, სერტიფიკატი

ნაშრომები, პუბლიკაციები

ჟურნალი "Cuadernos de Pedagogia", ესპანეთი, სტატია, 04.2013ფრენეს პედაგოგიკა
ქართულ სკოლაში, , ატვირთული ფაილი

ალმანახი "ახალი თარგმანები", თარგმანი ფრანგულიდან ქართულად, 03.2005ლუი
ფერდინანდ სელინი: „მოგზაურობა ღამის ბოლოს“ (ნაწყვეტი),

საზოგადოებრივ-ლიტერატურული ჟურნალი "არილი", თარგმანი ფრანგულიდან
ქართულად, 05.2001ლუი ფერდინანდ სელინი: „მოგზაურობა ღამის ბოლოს“ (ნაწყვეტი),

პროექტები

კორესპონდენცია უცხოელ თანატოლებთან, 07.2018-07.2019,
პროექტის ხელმძღვანელი
(საგანმანათლებლო პროექტის დაგეგმვა და განხორციელება)
პროექტი განხორციელა ფრანგულ ენაზე, შპს „თანამედროვე განათლების აკადემიისა“ და
სკოლის ICS né 2 Quartu Sant'Elena (Quartu Sant'Elena, იტალია, სარდინია) მოსწავლეების
მიერ პროგრამის eTwinning ფარგლებში.
პროექტი გულისხმობდა eTwinning-ის პლატფორმის საშუალებით თანატოლებს შორის
მიმოწერასა და ონლაინ შეხვედრებს, მოსწავლეებში კულტურული მრავალფეროვნების
აღქმისა და მის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბების მიზნით.

მედია სასწავლო პროცესში (სასკოლო ელექტრონული გაზეთი და რადიო), 11.2013-
10.2014,
პროექტის ხელმძღვანელი (საგანამანათლებლო პროექტის დაგეგმვა და განხორციელება)
პროექტი განხორციელდა რობერ შუმანის სახელობის ევროპულ სასწავლებელში (მარის
ბროსეს სახ. ფრანგული სკოლა) ევრო საბჭოს პროგრამა "პესტალოცის" მიერ ორგანიზებულ
ტრენერთა მოსამზადებელი კურსის "ვირტუალური სოციალური სივრცის რესპეკტაბელური
გამოყენება" ფარგლებში. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოსწავლეების მიერ შეიქმნა
სასკოლო ყოველთვიური ფრანგულენოვანი ელექტრონული გაზეთი „Bross'Infos“, იგივე
სახელწოდების რადიო გადაცემასთან ერთად.

სალვადორ დალი და ჩუპა ჩუპსი, 04.2010-05.2010,
პროექტის ხელმძღვანელი (საგანამანათლებლო პროექტის დაგეგმვა და განხორციელება)
მარი ბროსეს ფრანგული სკოლისა და წინანდლის საგანმანათლებლო ცენტრის ერთობლივი
პროექტი "სალვადორ დალი და ჩუპა ჩუპსი" განხორციელდა წინანდლში, ალ. ჭავჭავაძის
სახლ-მუზეუმში გამართულ სალვადორ დალის ნამუშევრების გამოფენასთან დაკავშირებით.
პროექტში ჩართული იყვნენენ მარი ბროსეს ფრანგული სკოლის დაწყებითი საფეხურის
მოსწავლეები.
პროექტის თემა იყო ჩუპა ჩუპსის წარმოშობის, განსაკუთრებით კი, მისი ლოგოს შექმნის
ისტორია, რაც სალვადორ დალის სახელს უკავშირდება.
პროექტის ფარგლებში, ალ. ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში, მოსწავლეები ერთი დღის
განმავლობაში ატარებდნენ პრეზენტაციებს და აცნობდნენ ამ ისტორიას გამოფენაზე მოსულ
ვიზიტორებს.

Volontariat de Solidarité Internationale (VSI), 05.2005-07.2015,
ფრანგ მოხალისეთა საგანმანათლებლო მისიების კოორდინატორი

https://www.hr.gov.ge/files/46e49853-8793-4701-bc7c-77048a9b962d
https://www.hr.gov.ge/files/6128ffa7-da29-46de-b5e8-bff58d3bd979

