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განათლება და 
პროფესიული ტრენინგი 

 
• თარიღი 1997(მაისი) 

• ორგანიზაციის ტიპი და 
დასახელება 

მსოფლიო ბანკის ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი, 

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/ 
კურსი 

სემინარი (მოსკოვი) 

• კვალიფიკაცია  
 

• თარიღი 1985-86 (სექტემბერი-იანვარი) 
• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება 
მოსკოვის მ. ლომონოსოვის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/ 
კურსი 

კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტი 

• კვალიფიკაცია მსმენელი 
 

• თარიღი 1980 (დეკემბერი) 
• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება 
სამეცნიერო ხარისხის დაცვა 

•  

• კვალიფიკაცია ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 
 

• თარიღი 1970 
• ორგანიზაციის ტიპი და 

დასახელება 
აგრარული უნივერსიტეტი. 

• ფაკულტეტი/ტრენინგი/ 
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ეკონომიკის ფაკულტეტი 
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• თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი 
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• დამსაქმებელი თბილისის ს.ს.ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო 
პედაგოგიური უნივერსიტეტი 
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ასისტენტი 
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 სემინარებში მონაწილეობა (კიევი-მინსკი-კიევი-მინსკი) 

 
 
 

სხვა აქტივობები და 
წევრობა 

სსააეეთთააშშოორრიისსოო  რრეეფფეერრიირრეებბაადდიი  დდაა  რრეეცცეენნზზიირრეებბაადდიი  სსაამმეეცცნნიიეერროო  
ჟჟუურრნნაალლიისს  ,,,,სსოოცციიაალლუურრიი  ეეკკოონნოომმიიკკაა””--  რრეედდკკოოლლეეგგიიიისს  წწეევვრრიი..  
  
ჟჟუურრნნაალლიისს--  EEuurrooppeeaann  JJoouurrnnaall  ooff  EEdduuccaattiioonn  SSttuuddiieess((IISSSSNN  22550011--11111111))--  
რრეედდკკოოლლეეგგიიიისს  წწეევვრრიი  
  
  ჟჟუურრნნაალლ    Educational Policy-s რეცენზენტი (2016 Impact Factor: 
1.030)  
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general education school, ERIC-Education Resources Information 
Center, 2015 

15. Education in multicultural environment – teaching/learning 
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   ქართული    
გამოცემის 
სამეცნიერო 
რედაქტორი 
დაწინასიტყვ
ობის ავტორი 

 
 
 
 

 
სამეცნიერო 
კონფერენცი
ები 

 
სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები: 

11..  გგაანნაათთლლეებბიისს  ეეკკოონნოომმიიკკიისს  პპრრიინნცციიპპეებბიი,,  სსაახხეელლმმძძღღვვაანნეელლოო,,  22000055  

22..  ეეკკოონნოომმიიკკიისს  სსააფფუუძძვვლლეებბიი,,  დდაამმხხმმაარრეე  სსაახხეელლმმძძღღვვაანნეელლოო,,  თთბბიილლიისსიი  
22000055  

3.   სსკკოოლლიისს  დდააფფიინნაანნსსეებბიისსაა  დდაა  მმაარრთთვვიისს  ზზოოგგიიეერრთთიი  სსააკკიითთხხიი,,  
მმოონნოოგგრრააფფიიაა,,  22001100.. 

4. სკოლის დაფინანსება: პრობლემების ანალიზი და მათი გადაჭრის 
გზები. მონოგრაფია, თბილისი,ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 2012. 

5. ზოგად განათლებაზე გაწეული ხარჯები და სწავლის შედეგები. 
(დანახარჯი-ეფექტიანობია ანალიზის გამოყენებით), 
მონოგრაფია, თბილისი, ისუ, 2016. 

6. ინტერკულტურული განათლების გზამკვლევი, თბილისი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016. 

7. ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი 
ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები 
საქართველოში, მონოგრაფია, 2017. 

 

1. რობერტ ევანსი ,,სასკოლო ცვლილების ადამიანური 
მხარე”, 2008. 
2. უორენ   ბენისისა   და   ჯოან გოლდსმიტის  ,,ვსწავლობთ 
ლიდერობას” 2008. 
3. სტივ რობინსისა და ტიმოთი ჯაჯის ,,ორგანიზაციული ქცევის 
საფუძვლები”2009. 
 
 

1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი - 2008, 1-2 
დეკემბერი,-პროფესიული განათლების დაფინანსება 
საქართველოში. 

2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 

      2011,   24-25.09 საჯარო   სკოლების   შემოსავლები  და  ხარჯები        
ვაუჩერული დაფინანსების პირობებში. 

3. Interdisciplinary Scientific  Conference ,Ruse’s University,  Some 
problems of vocational education financing in Georgia. Bulgaria, 2011, 28.1,   

     4.  საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია-ენა და ტერიტორია, 
განათლების ეროვნული მიზნები და  ინტერკულტურული 
განათლება,    თბილისი, 2015, 30.08-5.09. 
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5. Interdisciplinary Scientific and Practical Conference «Modern 
society cooperation and partnerships», Intercultural Competences 
of School Society, 2016,1-2/07, Warsaw, Poland,  
http://conf.clmconsulting.pl/index.php/SC/2016/schedConf/prese
ntations;  

6. საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია -განათლება, 
კვლევა, პრაქტიკა. ,მშობლების ჩარტულობა სასწავლო 
პროცესში და მათი დანახარჯები. 2016,1-2/07, თელავი, 
http://tesau.edu.ge/konferenciebi, Shorena Maglakelidze. 

 

 

1. 2001 -2003 
,,ღია საზოგადოება_საქართველოს’’ პროექტი-
,,განათლების ეკონომიკა_სალექციო კურსი, (პროექტის 
ხელმძღვანელი) 

 
2. 2006_2009 
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-,,სკოლის 
მართვა- პრობლემების ანალიზი და მათი გადაჭრის გზები’’, 
(პროექტის ხელმძღვანელი) 
 
3. 2010-2012 
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი_ -,,სკოლის 
დაფინანსება-პრობლემების ანალიზი და მათი გადაჭრის 
გზები’’, (პროექტის ხელმძღვანელი) 
 
4. 2013-2015 
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-,, ზოგად 
განათლებაზე გაწეული დანახარჯები და სწავლის შედეგები 
(დანახარჯი-ეფექტიანობის ანალიზის გამოყენებით) « 
(პროექტის ხელმძღვანელი) 
 
5. 2014 
  აღმისავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის(EWMI) და 
საჯატო პოლიტიკის , ადვოკატირებისა და  საქართველოსი 
სამოქალაქო განვითარების  (G-PAC) საგრანტო პროექტი, აშშ 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს   (USAID) დაფინანსებით
სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკა და მასწავლებელტა 
ხელფასები საქართველოში.  
 
6. 2014-2017 
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი- 
,,ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი 
და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში”(მკვლევარი, 
ფინანსური მენეჯერი). 
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     პროექტის ქარტული მხარის კოორდინატორი. 
 
 
 
 

მშობლიური ენა 
სხვა ენები 

 
 

კომპიუტერული 
პროგრამების ცოდნა 

 
 

სხვა ინფორმაცია 

ქართული 
რუსული(C) 
ინგლისური(B 1) 

 
Windows, Ms. Word, Ms. Excel, Ms. PowerPoint 
Internet 

 
 

2011-2012 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 
სამუშაო ჯგუფის წევრი. მოვამზადეთ: 
1.სკოლის დირექტორის ეთიკის კოდექსი 
2.სკოლის დირექტორის სტანდარტი 
3. სკოლის დირექტორის შემოწმების კრიტერიუმები 
2013 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 
სასკოლო ოლქების შექმნასთან დაკავშირებით, სამუშაო ჯგუფის 
წევრი. 
 
 
 
 

7. 2016-2019 
Erasmus+ პროექტი- კურიკულუმის რეფორმა 
სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის 
პრინციპების ხელშეწყობისათვის მასწავლებელთა 
მომზადების პროგრამებში ისრაელსა  და 
საქართველოში  პროექტის ნომერი: 573322-EPP-1-
2016-IL-EPPKA2-CBHE-JP 
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