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განაცხადის ფორმა 

პირადი ინფორმაცია 

სახელი: თამილა 

გვარი: პოპიაშვილი 

დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი): 01.06.1971 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

მისამართი: თბილისი, ვაკე - საბურთალოს რ - ნი, ნუცუბიძის ქ. 34/2 ; ბინა 28. 

ტელეფონის ნომერი: 577 388 237 

ელ-ფოსტა: popiashvilitamila@gmail.com 

 

ზოგადი განათლება 

სკოლის დასახელება სწავლის პერიოდი (წლები) 

ქ. დედოფლისწყაროს № 1 საშუალო სკოლა 1978 - 1988 

  

  

  

 

უმაღლესი განათლება 

უნივერსიტეტის დასახელება სწავლის პერიოდი (წლები) მიღწეული კვალიფიკაცია, ხარისხი 

ი. გოგებაშვილის სახელობის ქ. თელავის 

სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი 

1989 - 1997 დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა 

და მეთოდიკა. 

დაწყებითი კლასების მასწავლებელი -     

მაგისტრი 

 2012 სერტიფიცირება - დაწყებითი კლასის 

მასწავლებელი 

 2015 სერტიფიცირება - I – VI კლასების 

მათემატიკის მასწავლებელი 

  მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების სქემაში ჩართული 

წოდება - უფროსი მასწავლებელი 

 

პროფესიული განვითარების და პროფესიული გადამზადების კურსები: 

კურსის დასახელება ორგანიზაციის დასახელება სწავლის პერიოდი  

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

ვასწავლოთ ქართული როგორც მეორე ენა - 

ეთნიკურ უმცირესობებში ქართული ენის 

სწავლება 

2011 წლის ივლისი 

USAID, polska pomoc, Save the Children კრიზისში მყოფ ბავშვებთან და ოჯახთან 

ინდივიდუალური გეგმის მეთოდი 

2011 

სასწავლი ცენტრი „სოლანა“ რუსული ენის შემსწავლელი კურსები 2011.04 – 2011.06 

1:1 ელექტრონული სწავლება მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი 

04.12.2013 

E –Twinning – plus - პროექტებით სწავლება მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი 

10.2014 

ელექტრონული სწავლება - შებრუნებული 

საკლასო ოთახი და ელექტრონული წიგნი 

მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი 

04.2015 

G – pried UAID ამერიკა - საქართველოს დაწყებითი 

განათლების განვითარების პროექტი 

2015 - 2017 
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პედაგოგიური გამოცდილება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში 

სკოლის დასახელება სწავლების პერიოდი საგანი (საგნები) კლასები 

ქ. დედოფლისწყაროს № 1 საშუალო სკოლა 1989 - 2003             საქმეთა მმართველი, 

მასწავლებელი 

I - IV 

რუსეთი, მოსკოვის ო. ქ.ჟელეზნოდოროჟნი, № 2 

მუნიციპალური გიმნაზია 

2003 - 2005 პედაგოგ - ორგანიზატორი X - XI 

რუსეთი, მოსკოვის ო. ქ.ჟელეზნოდოროჟნი, № 13 

დაწყებითი სკოლა 

2005 - 2006 გახანგრძლივებული დღის 

ჯგუფის მასწავლებელი 

 

ა. ბენაშვილის სახ. ინგლისური პროფილის კერძო 

სკოლა შპს „ბენაურის“ დედოფლისწყაროს 

ფილიალი 

2007 - 2010 მასწავლებელი I - IV 

ქართველ იუნკერთა სახელობის ქალაქ თბილისის 

№ 52 საჯარო სკოლა 

2010 - დღემდე დაწყებითი კლასების 

მასწავლებელი; I – VI 

კლასების მათემატიკის 

მასწავლებელი 

I - VI 

შპს „თანამედროვე განათლების აკადემია“ 2015  - დღემდე 
I – VI კლასების 

მათემატიკის მასწავლებელი 
I - VI 

სულ მასწავლებლად მუშაობის სტაჟი (წლების 

რაოდენობა): 
 

 
 

 

სხვა სამუშაო გამოცდილება: 

დაწესებულების დასახელება  მუშაობის პერიოდი თანამდებობა ძირითადი მოვალეობები 

    

    

    

    

    

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

კომპიუტერის 

ცოდნა 

Windows, Ms Word, Ms Excel, Internet, „ბრმა ბეჭდვის“ ტექნიკა 

 

         ენები 

ქართული ენა მშობლიური 

ინგლისური ენა საშუალოდ  

რუსული ენა მშობლიურის დონეზე 

 


