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მარიკა კირვალიძე 

ელექტრონული ფოსტა : marika.kirvalidze.1@iliauni.edu.ge   

 

 

განათლება 

 
2013- დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების        

ფაკულტეტი (მიმართულება: განათლება) განათლების დოქტორი 

 

2010-2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის მასწავლებელი განათლების მაგისტრი 

ინგლისური ენის დიდაქტიკაში 
 

2006–2010 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის მასწავლებელი განათლების ბაკალავრი 

დაწყებითი განათლება ( ინგლისური ენის დიდაქტიკა ) მეორე სპეციალობა-ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 

 

თარიღი: 2019 წლის სექტემბრიდან დღემდე 

ორგანიზაცია: შპს თანამედროვე განათლების აკადემია 

პოზიცია : სასწავლო პროცესის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომელთა საქმიანობის 

ზედამხედველობა და მათ შორის კოორდინაციის ხელშეწყობა; სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესის 

დაგეგმვაში მონაწილეობა და მისი განხორციელების ხელშეწყობა; სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესის 

მონიტორინგის დაგეგმვა, განხორციელებაზე ზედამხედველობა, შედეგების შეფასება და შესაბამისი 

რეკომენდაციის მომზადება; სასწავლო პროექტების და პროგრამების დაგეგმვა, მათი ადაპტირება, დანერგვა 

და განვითარება; აკადემიაში დასაქმებულ პირთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა; აკადემიის 

საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შემუშავებაში მონაწილეობა. 

 

 

თარიღი: 2019 წელი 

ორგანიზაცია: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

პოზიცია: კურიკულუმის განვითარებისა და დანერგვის ექსპერტი „ახალი სკოლის მოდელის“ პროექტში. 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: მასწავლებლებთან თანამშრომლობით (ქოუჩინგის ფორმატში) 

დაწყებითი საფეხურის (I-IV კლასების) სასკოლო კურიკულუმის შინაარსობრივი ნაწილის დაგეგმვა-

განვითარებასა და დანერგვაზე ზრუნვა. ამ მიზნით მჭიდროდ თანამშრომლობა სკოლის მხარდამჭერი 

გუნდისა და სასკოლო საზოგადოების (დირექტორთან, ადმინისტრაციასთან და მშობლებთან) წევრებთან. 

მასწავლებლებთან შეხვედრების ფასილიტაცია (კვირაში სულ მცირე 3-ჯერ).
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თარიღი: 2016 წლიდან დღემდე 

ორგანიზაცია: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

პოზიცია: პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებელთა ტრენერი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: ტრენინგების, მასტერ-კლასების, სამუშაო შეხვედრების, 

სემინარებისა და კონსულტაციების ჩატარება, ტრენინგ-მოდულების განხილვაში მონაწილეობის მიღება. 

 

 

თარიღი: 2016 წლიდან დღემდე 

ორგანიზაცია: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პოზიცია: მოწვეული პედაგოგი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: ლექციების და სემინარების ჩატარება სასერტიფიკატო, საბაკალავრო 

და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებისთვის. სასწავლო კურსები: „სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და 

მართვა“, „სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლების ეფექტური სტრატეგიები“, 

„კლასის   მართვა   და   კომუნიკაცია“,   „სასკოლო   ურთიერთობების 

ეთიკა“, „საკლასო შეფასება“. 

 

 

თარიღი: 2015 წლის ივლისიდან დღემდე 

ორგანიზაცია: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

პოზიცია: ტრენერ-კონსულტანტი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: ტრენინგების, მასტერ-კლასების, სამუშაო შეხვედრების, სემინარებისა 

და კონსულტაციების ჩატარება უწყვეტი პროფესიული განვითარების სამსახურის მიერ მომზადებული 

ტრენინგ- მოდულების მიხედვით; უწყვეტი პროფესიული განვითარების სამსახურის მომზადებული 

ტრენინგ-მოდულების განხილვაში 

მონაწილეობის მიღება. 

 

თარიღი: 2018 წლიდან დღემდე 

ორგანიზაცია: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

პოზიცია: მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის 

სქემის ფარგლებში მასწავლებლების მიერ განხორციელებული პრაქტიკული კვლევების და 

ზოგადსანაგანმანათლებლო დაწესებულების საჭიროებების კვლევების განხორციელების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შეფასების კომისიის წევრი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: წინასწარ შედგენილი შეფასების რუბრიკების მიხედვით 

მასწავლებელთა კონკრეტული ნამუშევრების შეფასება, სათანადო დოკუმენტაციის შეთანხმებული ფორმით 

წარმოება და შეთანხმებულ ვადებში მიწოდება ცენტრისთვის. 

 

თარიღი: 2014 წლის სექტემბრიდან 2019 წლის სექტემბრამდე 

ორგანიზაცია: სსიპ - ქალაქ თბილისის #82 საჯარო სკოლა 

პოზიცია: დირექტორის მოადგილე 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგი ძლიერი და 

გასაუმჯობესებელი მხარეების გამოკვეთისა და მათზე ეფექტურად 

რეაგირების მიზნით; სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობა; სასწავლო პროცესზე დაკვირვება და პედაგოგების კონსულტირება; განათლების სისტემაში 

მიმდინარე ცვლილებების გაცნობასა და დანერგვაში პედაგოგების კონსულტირება. 
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თარიღი: 2017 წლის ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით 

ორგანიზაცია: ილიას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,   პროექტი “მასწავლებელთა პროფესიული უნარების 

განვითარება დასავლეთ საქართველოს სკოლებში” პოზიცია ტრენერი, ონლაინ პლატფორმის 

ფასილიტატორი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: სკოლის მასწავლებლებისთვის ზოგადი პედაგოგიური უნარების 

ტრენინგების და ონლაინ სამუშაო შეხვედრების ჩატარება, მათი მასწავლებელთა კონსულტირება. 

ტრენერებისთვის ონლიან პორტალის შექმნა, ბენეფიციარებისთვის ონლაინ პორტალის შექმნა, 

ონლიან პორტალის „მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარება -პროექტის ტრენერები“ 

შინაარსობრივი და ტექნიკური მხარის მართვა, 

ონლიან პორტალის „მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარება დასავლეთ საქართველოს 

სკოლებში“ შინაარსობრივი და ტექნიკური მხარის მართვა. 

წამოსვლის მიზეზი: პროექტის დასრულება 

 

თარიღი: 2015 წლის ოქტომბრიდან 2015 წლის დეკემბრის ჩათვლით 

ორგანიზაცია: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

პოზიცია: 2011-2014 წლებში მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლების პროფესიულ პორტფოლიოებში მოთავსებული, განხორციელებული აქტივობების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შეფასების კომისიის წევრი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: წინასწარ შედგენილი შეფასების რუბრიკების მიხედვით 

მასწავლებელთა კონკრეტული ნამუშევრების (პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევების, სასწავლო რესურსებისა 

და პროფესიული განვითარების გეგმის შესრულები რეფლექსის) შეფასება, სათანადო დოკუმენტაციის 

შეთანხმებული ფორმით წარმოება და შეთანხმებულ ვადებში მიწოდება ცენტრისთვის. 

წამოსვლის მიზეზი: შეფასების პროცესის დასრულება 

  

თარიღი: 2013 წლის სექტემბრიდან-2014 წლის დეკემბრამდე 

ორგანიზაცია: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

პოზიცია: კონსულტანტი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: პროგრამის „სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარება“ ფარგლებში საპილოტე სკოლებში ყოველთვიური ვიზიტები      და პროფესიული 

განვითარების ჯგუფების კონსულტირება. 

წამოსვლის მიზეზი: პროგრამის დასრულება 

 

თარიღი: 2013-2015 

ორგანიზაცია: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

პოზიცია: ზოგადი პროფესიული უნარების ტრენერი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: ტრენინგების ჩატარება ზოგად პროფესიულ უნარებში 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული ტრენინგ-

მოდულების მიხედვით; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული მასტერ-კლასების, სამუშაო შეხვედრების, სემინარების და სხვა აქტივობების ჩატარება. 

 

 

თარიღი: 2018 წლიდან დღემდე 

დონორი ორგანიზაცია: Erasmus+ -ის საგრანტო პროექტი 

პროექტი: შეფასების ინსტრუმენტები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახლებური სასწავლო 

გარემოს ჩამოსაყალიბებლად (ASSET) პოზიცია მკვლევარი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: ილიას სახელმწიფო უნვიერსიტეტის გუნდთან ერთად პროექტის 
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ფარგლებში განმავითარებელი შეფასების მიდგომის შემუშავება; ადგილობრივ და საერთაშორისო 

შეხვედრებში მონაწილეობის 

მიღება. 

 

თარიღი: აგვისტო 2016 – 2018 

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა პროექტი აგრარული პროფესიული განათლების 

მასწავლებლებისა და ექსტენციის სპეციალისტის მომზადების პროგრამა 

პოზიცია: ასისტენტი 

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: მონაწილეობის მიღება სამუშაო შეხვედრებში ექსპერტებთან, 

საკონსულტაციო საბჭოსთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან; პროექტის ყველა აქტივობის ტექნიკური 

მხარდაჭერა- ექსპერტებთან, საკონსულტაციო საბჭოსთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან სამუშაო 

შეხვედრების ორგანიზება, ფოკუს-ჯგუფების ორგანიზება; ფოკუს-ჯუფების ჩატარებასა და 

ტრანსკრიპტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; სამუშაო შეხვედრებზე განხილული თემატიკის, 

მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ წერილობითი ანგარიშის მომზადება; პროექტის დირექტორისთვის 

დახმარების გაწევა როგორც შინაარსობრივი, ისე ფინანსური ანგარიშის მომზადებაში დონორი 

ორგანიზაციისთვის; პროექტის პირველი ფაზის დასრულების შემაჯამებელ კონფერენციაში მონაწილეობის 

მიღება. 

 

 

თარიღი: დეკემბერი, 2015 – მარტი, 2016 

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა 

პროექტი აგრარული პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და ექსტენციის სპეციალისტის 

მომზადების პროგრამა 

პოზიცია: „პროფესიული განათლების მასწავლებლის გზამკვლევის“ განვითარების ეროვნული 

კონსულტანტი.  

ძირითადი მოვალეობები/ფუნქციები: ეროვნული გუნდის მხარდაჭერა პროფესიული განათლების 

მასწავლებელთა სატრენინგო პროგრამის შექმნაში; შესაბამისი მოდულების საერთაშორისო მაგალითების 

მოძიება, თარგმნა ქართულ ენაზე და მოდულებში მათი გათვალისწინება, საჭიროებისამებრ; 

გუნდისთვის დამხარების გაწევა მოდულების საკითხავი მასალის მომზადებაში; მონაწილეობის მიღება 

რეგულარულ შეხვედრებში მოდულებზე მომუშავე ექსპერტებთან; 

პილოტირების შედეგების გათვალისწინებით ტრენინგ- მოდულების მოდიფიცირებაში დახმარების გაწევა; 

ტრენინგ-მოდულების საბოლოო ვერსიების წარდგენაში მონაწილეობის მიღება. 

წამოსვლის მიზეზი პროგრამის დასრულება 

 

თარიღი: 30.07.2019 

ღონისძიების ორგანიზატორი: ევროპის უნივერსიტეტი 

ღონისძიების ტიპი და თემატიკა: კონფერენცია-სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები და 

გამოწვევები უმაღლეს განათლებაში. 

საკონფერენციო მოხსენება: „კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომა 

ადგილი: თბილისი, საქართველო 
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თარიღი: 9.05.2019 

ღონისძიების ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ღონისძიების ტიპი და თემატიკა: კონფერენცია, საკონფერენციო მოხსენება: „კრიტიკული მეგობარი“, 

როგორც განმავითარებელი შეფასებისა და პოზიტიური სასწავლო გარემოს ფორმირების სტრატეგია 

ადგილი: თბილისი, საქართველო 

 

თარიღი: 18.02.2019 

ღონისძიების ორგანიზატორი: Erasmus+ -ის საგრანტო პროექტი ASSET-ის გუნდი ღონისძიების ტიპი და 

თემატიკა: ტრენერთა ტრენინგი, ტრენერი, სესია-„კრიტიკული მეგობრის“ მიდგომა 

ადგილი: ისრაელი, ხაიფა 

 

თარიღი: 18-21.02.2019 

ღონისძიების ორგანიზატორი: Erasmus+ -ის საგრანტო პროექტი ASSET-ის გუნდი 

ღონისძიების ტიპი და თემატიკა: ტრენერთა ტრენინგი, მონაწილე-ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები, 

ურთიერთშეფასება/რეფლექსიური დღიური, კონცეპტუალური რუკები (CoMa), სოციოემოციური უნარების 

შეფასება 

ადგილი: ისრაელი, ხაიფა 

  

 

 

თარიღი: 1 დკემბერი, 2018 

ღონისძიების ორგანიზატორი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ღონისძიების ტიპი და თემატიკა: მეორე სამეცნიერო კონფერენცია „სწავლა-სწავლება უწყვეტი 

განათლებისთვის“ მომხსენებელი, საკონფერენციო მოხსენება: „ქართულ კონტექსტში მასწავლებელთა 

თანამშრომლობაზე მოქმედი ფაქტორები და მათი მართვის შესაძლებლობები“, თანაავტორი: ს.ლობჟანიძე 

ადგილი: თბილისი, საქართველო 

 

 

თარიღი: 7-10 ივნისი, 2016 

ღონისძიების ორგანიზატორი: თანამედროვე ენების ევროპული ცენტრი (European Centre for Modern 

Languages) 

ღონისძიების ტიპი და თემატიკა: ტრენინგი-უცხო ენების სწავლების ინტერაქტიური მეთოდები 

ადგილი: გრაცი, ავსტრია 

 

 

 

თარიღი: თებერვალი, 2016 

ღონისძიების ორგანიზატორი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ღონისძიების თემატიკა: ტრენერთა ტრენინგი-სამოდელო გაკვეთილის დაგეგმვა და შეფასება 

ადგილი: თბილისი, საქართველო 

 

თარიღი: თებერვალი, 2016 

ღონისძიების ორგანიზატორი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ღონისძიების თემატიკა: ტრენერთა ტრენინგი-პრაქტიკული კვლევის დაგეგმვა, წარმართვა და შეფასება 

ადგილი: თბილისი, საქართველო 
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თარიღი: თებერვალი, 2016 

ღონისძიების ორგანიზატორი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ღონისძიების თემატიკა: ტრენერთა ტრენინგი-მასწავლებლის პროფესიული საქაღალდის შეფასება 

ადგილი: თბილისი, საქართველო 

 

თარიღი: 27 ნოემბერი, 2015 

ღონისძიების ორგანიზატორი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ღონისძიების ტიპი და თემატიკა: კონფერენცია "სასკოლო ქსელების განვითარება - პროფესიული 

თანამშრომლობისათვის", მომხსენებელი, საკონფერენციო მოხსენება: თანამშრომლობა სკოლებს შორის - 

არსებული რეალობა და სასკოლო ქსელების მუშაობის ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორები. 

ადგილი: გუდაური, საქართველო 

 

 

თარიღი: 8-11 ივლისი, 2015 

ღონისძიების ორგანიზატორი: თანამედროვე ენების ევროპული ცენტრი (European Centre for Modern 

Languages) 

ღონისძიების თემატიკა: უცხო ენების სწავლების ინტერაქტიური მეთოდები 

ადგილი: სტამბული, თურქეთი 

 

თარიღი: 18-19 თებერვალი, 2015 

ღონისძიების ორგანიზატორი: თანამედროვე ენების ევროპული ცენტრი (European Centre for Modern 

Languages) 

ღონისძიების თემატიკა: სამუშაო შეხვედრა ინგლისური ენის მასწავლებლების ტრენინგის მომზადების 

მიზნით. 

ადგილი: სტამბული, თურქეთი 

 

თარიღი: 8-10 ოქტომბერი, 2014 

ღონისძიების ორგანიზატორი: თანამედროვე ენების ევროპული ცენტრი (European Cenre for Modern 

Languages) 

ღონისძიების თემატიკა: სემინარი მასწავლებლებისთვის/მასწავლებლების ტრენერებისთვის (“Advanced 

teacher training seminar on foreign language learning” -A seminar for foreign languages teachers/teacher trainers) 

ადგილი: გრაცი, ავსტრია 

 

თარიღი: 2013, ივნისი 

ღონისძიების ორგანიზატორი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ღონისძიების თემატიკა: ტრენერთა ტრენინგი თემაზე: „მოტივაცია“, „ჯგუფის დინამიურობის 

უზრუნველყოფა“, „ტრენინგის შეფასება“. 

ადგილი: გუდაური, საქართველო 

 

თარიღი: 2013, თებერვალი, მარტი 

ღონისძიების ორგანიზატორი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ღონისძიების თემატიკა: ტრენერთა ტრენინგი თემაზე: „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“ („სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური 

სტრატეგიები“; „კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა  მოტივაცია“; „კლასის მართვისა და კონფლიქტის 

მოგვარების სტრატეგიები“; „სასწავლო პროცესის შეფასება“) 
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ადგილი: თბილისი 

 

სამეცნიერო ინტერესები: ზოგადი პედაგოგიკა, მასწავლებელთა შორის თანამშრომლობა, სასკოლო 

კულტურა, სწავლების მეთოდოლოგია 

პუბლიკაციები: სამეცნიერო სტატია-ქართულ კონტექსტში მასწავლებელთა თანამშრომლობაზე მოქმედი 

ფაქტორები და მათი მართვის შესაძლებლობები, 2019, თანაავტორი: ს.ლობჟანიძე 

http://www.jes.org.ge/number/10/article/60/ 

 

 

სერტიფიკატები 
 

პერიოდი (აქედან - აქამდე) : აპრილი-ივნისი, 2019 

ორგანიზაცია: მაიქროსოფთი 

სტაჟირების შინაარსი: მაიქროსოფთის მასწავლებელთა სტაჟირების პროგრამა-გაზაფხულის კლასი 

 

დამატებითი ინფორმაცია: ტრენინგ - მოდულის ავტორობა: 

ტრენინგ-მოდული-მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარი და პროფესიული განვითარების 

ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა. 

ორგანიზაცია: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; 

თარიღი: ოქტომბერი, 2015. 

 

ვარ სერტიფიცირებული ინგლისური ენის მასწავლებელი (ინგლისური ენისა და ლიტერატურის (I-XII) 

მასწავლებლობის უფლება-2012, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი) 

 

ენები:  
მშობლიური ენა ქართული 

ინგლისური : კითხვა (თავისუფლად), წერა  (თავისუფლად), მეტყველება (თავისუფლად) 

  

 

კომპიუტერული პროგრამები:   

MS Office ( Word, Excel, Power Point, Outlook),  

Internet, SPSS, Eflow.  

Office 365 apps, 

OneNote,  

Teams,  

Sway  

 

 

ჩვევები, ხასიათი   

ვარ ორგანიზებული, მიზანდასახული, პუნქტუალური, მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე, სამართლიანი, 

კონსტრუქციული კომუნიკაბელური. მაქვს როგორც ინდივიდუალური, ისე გუნდური მუშაობისათვის 

საჭირო უნარ-ჩვევები. 
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