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პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, გამოცდილება სამოქალაქო განათლებისა და 

ეკონომიკის სწავლების მეთოდებში და ინტერკულტურულ განათლებაში; კარგი 

ორგანიზაციული, კომპიუტერული და ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარები. 

სამუშაო გამოცდილება 

1994-დან დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ასისტენტ-პროფესორი  
 კორექციული პედაგოგიკის ფაკულტეტი – ლექციების კურსი  „ბავშვის 

ფსიქოლოგია“(ქართულ და რუსულ ენებზე), „შესავალი კურსი ინკლუზიურ 
განათლებაში“ (ბაკალავრიატი) 

 განათლების ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი – ლექციების კურსი 
„ეკონომიკის სწავლების მეთოდები“, „ეკონომიკა სკოლაში“, 
„მასწავლებლის ეთიკა“  – პედაგოგიური პრაქტიკის ხელმძღვანელი 

 მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი – ლექციების კურსი „მართვის 
ფსიქოლოგია“ (ბაკალავრიატი), „ცოდნის ეკონომიკა“ (მაგისტრატურა), „მშობლის 
გზამკვლევი – როგორ გავხდეთ კარგი მშობელი“ (ბაკალავრიატი), „ოჯახური 
ცხოვრების დინამიკა“ (ბაკალავრიატი), „ეკონომიკის სწავლება სკოლაში“ 
(ბაკალავრიატი), „სამოქალაქო განათლება – დაწყებითი, საბაზო და საშუალო 
საფეხური“ (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, სასერტიფიკატო), ინტერკულტურული 
განათლება – პედაგოგიური მიდგომები“ (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 
სასერტიფიკატო). 

2011-2017 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ასისტენტ პროფესორი (მიწვეული) 
 განათლების ფაკულტეტი – ლექციების კურსი „ინკლუზიური განათლება“, 

„სამოქალაქო განათლება“ (ბაკალავრიატი), „სწავლების აქტიური 
მეთოდები“ (მაგისტრატურა) 

2015 15/01-დან დღემდე – სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

 სტატიების მომზადება ინტერნეტგაზეთ –Mastsavlebeli.ge–სთვის 

2012 ოქტომბერი – 2016 ოქტომბერი 

ქართული მხარის კოორდინატორი 
„ტემპუსის“ პროექტი „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავება 

მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების 

სწავლებისთვის“ N 530175-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPGR  

2015 ოქტომბერი – 2016 აგვისტო 

ქართული მხარის კოორდინატორი 



ნინო ჭიაბრიშვილი, 22 მაისი 1965 წელი

ელფოსტა: nino_chiabrishvili@iliauni.edu.ge, nino2205@yahoo.com   ყაზბეგის გამზ. 29/ა, ბ. 65, 

თბილისი 0177, საქართველო, ტელ.: (+995 32) 5 99 94 12 67

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2 

ERASMUS+ -ის პროექტი „უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშემწყობი

პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის“ 561547–EPP-1-

2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP (''Developing programs for Access of disadvantaged groups of

people and Regions to higher Education''–''DARE'')

2014 წ. აპრილი – 2017 

აპრილი მკვლევარი 
 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  სახელმწიფო გრანტი 

ფუნდამენტური კვლევა „ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი 

და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ FR/382/2-210/13 

2017 წ. 7 აპრილი – 30 სექტემბერი – სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი 

 მოდულის – „ინსტრუმენტები დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების 
ჩარჩოს დანერგვა“ – ავტორი/ტრენერი 

2013 წ._იანვარი – მაისი__შ.პ.ს. „საქართველოს 

უნივერსიტეტი“ სამაგისტრო ნაშრომების ექსპერტი 

2013-დან  დღემდე__შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 

მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდებზე სამოქალაქო განათლების სააპელაციო 
კომისიის წევრი, ადგილობრივი საგნობრივი ექსპერტი, მასწავლებლის სასერტიფიკაციო 
გამოცდებში სამოქალაქო განათლების ნაშრომების გამსწორებელი 

2010____განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სამუშაო ჯგუფის ექსპერტი  
 სასწავლო გეგმის შემუშავება – არსებული სასწავლო გეგმის ნაკლოვანებების 

შეფასება და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სწავლება/სწავლაში ახალი 
ტენდენციების გათვალისწინებით განახლებული ვერსიის მომზადება. 
ჩატარებული სამუშაოს შესახებ სტატიის მომზადება ჟურნალ 
„მასწავლებლისათვის“

2008-2011        ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 

უფროსი სპეციალისტი, რედაქტირების განყოფილება     
 მიმოწერა გამომცემლობებთან სხვადასხვა მასალის/სახელმძღვანელოს 

თარგმანის საავტორო უფლების მოპოვების თაობაზე; აუცილებელი 
დოკუმენტების მომზადება. 

 სახელმძღვანელოების თარგმნა და რედაქტირება.

2008         არასამთავრობო ორგანიზაცია „განათლება და კეთილდღეობა“ 

ტრენერი 
მასწავლებელთა წვრთნა - „ეკონომიკის ანბანი დაწყებითი კლასებისათვის“
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2007–2016          Junior Achievement Georgia 

სამუშაო ჯგუფის წევრი 
სახელმძღვანელო მე–11–12 კლასებისათვის „სამოქალაქო ეკონომიკა“ – ადაპტირებული 
ვერსიის თანაავტორი და თანარედაქტორი 

2005-2006    არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი“ - CEED 

სამუშაო ჯგუფის წევრი 
სასწავლო მასალების თარგმნა, რედაქტირება, ადაპტაცია; ეკონომიკის ეროვნული 
ოლიმპიადისათვის ტესტებისა და ამოცანების მომზადება 

2005-2006        საერთაშორისო შავი ზღვის უნივერსიტეტი 

ასისტენტ-პროფესორი (მიწვეული)

ლექციების კურსი „შესავალი ეკონომიკაში“

2003-2006         ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი 

დოცენტი  
ლექციების კურსი „მიკროეკონომიკა“, „საერთაშორისო ეკონომიკა“

2002-2004     ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   
დოცენტი  
ლექციების კურსი „მიკროეკონომიკა“ 

1997-2005      შპს. „კავკასიონი – იბერია“  

ოფისის მენეჯერი 
მიმოწერა უცხოელ პარტნიორებთან; შეხვედრების მომზადება; ანგარიშების მომზადება 

2001/2002         კერძო სკოლა “ბალავარი” 

ეკონომიკის მასწავლებელი 

1988-1996    N126 საჯარო სკოლა

დაწყებითი კლასების მასწავლებელი  

განათლება 

2017, 11-18 სექტემბერი – იაგელონიის უნივერსიტეტი, კრაკოვი (პოლონეთი) – ტრენინგი 
მონაწილე 
Civic Education in new Democracies – promoting activities which contribute to or develop a Public 

Sphere, Jagiellonian University, Krakow, Poland 
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2015 დეკემბერი – 2016 აპრილი – ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს ერთობლივი პროგრამა 

„ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და დემოკრატიული მოქალაქეობის ხელშეწყობა 

აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში“
100-საათიანი სასწავლო პროგრამა „განათლება დემოკრატიული 

მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებების შესახებ“ 

2012   ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ტრენინგი 

მონაწილე 

„ტრანსფორმაციები: ფემინისტური კვლევა და პედაგოგიკური 

მიდგომები“ „განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა – ახალი ჩარჩო“

2007        ეროვნული გეგმებისა და შეფასების ცენტრის ტრენინგი 

მონაწილე    
სააზროვნო უნარების განვითარება სახელმძღვანელოების ავტორებისთვის 

1998-2000        აშშ განათლების დეპარტამენტი (National Council on Economic Education) 

ტრენინგი  „მასწავლებელთა წვრთნა“, მინსკი (ბელორუსია), რიგა, იურმალა 

(ლატვია) ტრენინგი „ეკონომიკის გაკვეთილები დაწყებით კლასებში“, კიევი 

(უკრაინა)  

ტრენინგი „გაკვეთილის/ლექციის ავტორთა წვრთნა“, პრაღა (ჩეხეთის რესპუბლიკა) 

1999     სულხან-საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „დაწყებით კლასებში ეკონომიკური განათლების 

შინაარსი და ორგანიზაცია“ (მე-6 კლასის მაგალითზე) 

1983-1988     ა. ს. პუშკინის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი 

განათლების ფაკულტეტი (მაგისტრის დიპლომი) 

კონფერენციები-ტრენინგები 

2017 წ. 20-21 ნოემბერი – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ინკლუზიური 

განათლება: კვლევა, სწავლა/სწავლება და სტუდენტური მხარდაჭერა 

მოხსენების/სტატიის ავტორი: „მულტიკულტურული სკოლა, როგორც ინტეგრაციის 

ადგილი“ 

2017 წ. 30 სექტემბერი – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 

თბილისი, საქართველო – სამეცნიერო კონფერენცია „ღირებულებები და განათლება“ 

მოხსენების/სტატიის ავტორი: „ინტერკულტურული განათლება სასკოლო 

სახელმძღვანელოებში“ 

http://www.jes.org.ge/conferences/index.html
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2017 – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

– ინკლუზიური განათლება: კვლევა, სწავლა, სწავლება და სტუდენტთა
მხარდაჭერა

მოხსენების/სტატიის ავტორი: მულტიკულტურული სკოლა, როგორც ინტეგრაციის 

ადგილი, დ. მალაზონიასთან და თ. ფხალაძესთან თანაავტორობით 

2016 წ. 14–15 ნოემბერი – აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სკოლებში 

დემოკრატიული კულტურის მხარდაჭერა, სტრასბურგი, საფრანგეთი – 

საერთაშორისო კონფერენცია – მომხსენებელი „EDC/HRE Case of Georgia“ 

2016 წ. 1–2 ივლისი – ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

თელავი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“ – 

მონაწილე/მომხსენებელი: „მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტიურობისა და ინტეგრაციის 

ხარისხი და სასკოლო საზოგადოების ინტერკულტურული კომპეტენციები“  

2015 წ. 30 აგვისტო – 4 სექტემბერი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და ტერიტორია 2“ – მომხსენებელი: 

„მულტიკულტურული განათლება და სასკოლო სისტემის ჰოლისტური გარდაქმნა“ 

2015 წ.  30 ივნისი – 2 ივლისი – გორდონის აკადემიური განათლების კოლეჯი, 

ჰაიფა, ისრაელი – საერთაშორისო კონფერენცია 

 “Education for the 21st Century: Multiculturalizm Childrens’ Right and Global Citizenship”. 

2014 – ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – კონფერენცია:

აკადემიური პერსონალის ტრენინგი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 

მულტიკულტურული განათლების ხელშეწყობის მიზნით, კურიკულუმის რეფორმა, 

თსუ, http://tsu.edu.ge/data/file_db/PR/DOIT.pdf 

2013 წ. ივლისი – ევროპული კონფერენცია განათლების შესახებ, ბრაიტონი, დიდი 

ბრიტანეთი – კონფერენცია  

კონფერენციისა და დისკუსიის მონაწილე, მომხსენებელი  

http://www.iafor.org/offprints/ece2013-offprints/ECE2013_Offprint_0234.pdf 

2013 წ. ნოემბერი – ლონდონის უნივერსიტეტი, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი – სამუშაო 

შეხვედრა 

მონაწილე – მომხსენებელი 

მულტიკულტურულ საზოგადოებებში სწავლებისა და სწავლის ხელშემწყობი 
კურიკულუმის რეფორმა.  

2013 წ. მარტი – კობლენც-ლანდაუს უნივერსიტეტი, ქ. ლანდაუ, გერმანია – სამუშაო 

შეხვედრა 

მონაწილე-მომხსენებელი 

ურთიერთობების ხელშემწყობი პედაგოგიური ინტერკულტურულ-ეთნიკური 
მიდგომები.  

file:///C:/Users/nino/Desktop/statiebi/Abstracts%20Book%20-%20November%20%20SSU%20Conference.pdf
file:///C:/Users/nino/Desktop/statiebi/Abstracts%20Book%20-%20November%20%20SSU%20Conference.pdf
http://pjp-eu.coe.int/en/web/eap-pcf/regional-news/-/asset_publisher/kUdlS4hREEWv/content/regional-conference-on-supporting-democratic-school-culture-in-the-eastern-partnership-countries-?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fwe
http://pjp-eu.coe.int/en/web/eap-pcf/regional-news/-/asset_publisher/kUdlS4hREEWv/content/regional-conference-on-supporting-democratic-school-culture-in-the-eastern-partnership-countries-?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fwe
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/163640/1/Ganatleba_Kvleva_Praqtika_2016.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/163640/1/Ganatleba_Kvleva_Praqtika_2016.pdf
https://iliauni.edu.ge/ge/siaxleebi-8/axali-ambebi-36/saertashoriso-samecniero-konferencia-ena-da-teritoria-2.page
http://sites.gordon.ac.il/conf2015/
http://tsu.edu.ge/data/file_db/PR/DOIT.pdf
http://www.iafor.org/offprints/ece2013-offprints/ECE2013_Offprint_0234.pdf
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2011  ევროპის სახლი, საერთაშორისო კონფერენცია: Eastern Links: Connecting for the 

European Future, თბილისი  

სამუშაო ჯგუფი 
მოქალაქეებთან კავშირი: საუკეთესო გზა ევროპული ფასეულობების ხელშესაწყობად 

2009        კონფერენცია და სემინარი „ჰორიზონტის გაფართოება“ – ლონდონი, დიდი 

ბრიტანეთი  

მონაწილე და მომხსენებელი 
შემოქმედებითობისა და კრიტიკული აზროვნების გამოყენება სწავლებისა და სწავლის 
სრულყოფისათვის 

2006  მშვიდობის დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ტრენინგი 

მონაწილე    
ინტენსიური სწავლების პროგრამა მასწავლებლებისათვის „ვისწავლოთ და ვასწავლოთ 
რელიგიური ტოლერანტობა“ 

2004     ახალი ეკონომიკური სკოლა – საქართველო და ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი, 

თბილისი, საქართველო      

დამოუკიდებელი ექსპერტი  
საერთაშორისო სემინარი  „ეკონომიკური წიგნიერება და განათლება დამოუკიდებელი 
საზოგადოებისათვის“ 

ენები:  ქართული – მშობლიური; რუსული და ინგლისური – თავისუფლად. 

ინტერესები 

განათლებისა და სწავლების მეთოდები და განათლებისადმი მიძღვნილ შეხვედრებში 

მონაწილეობა, ოჯახი, მებაღეობა, ცხობა. 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული შრომები 

1. მოსწავლეზე ორიენტირებული მეთოდები მეწარმეობის სწავლებისას,

„ინტელექტი“ – პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, დეკემბერი, 2008, გვ. 

219-221.2. წარმოსახვის როლი თემის „საოჯახო ეკონომიკა და გენდერი“ სწავლებისას, დ.

მალაზონიასთან თანაავტორობით, ჟურნ. „საქართველოს ეკონომიკა“ N9 (142)

2009, გვ. 67-77.

3. სამოქალაქო აღზრდა – ზოგადი განათლების ძირითადი მიზანი, ჯ.

ჯავახიშვილთან, თ. გურჩიანსა და გ. გახელაძესთან თანაავტორობით, ჟურნ.

„მასწავლებელი“, N4, 2010, გვ. 42–44.
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4. მოსაზრებები “აღზრდის ტრაგედიის” შესახებ, რ. ირემაშვილთან

თანაავტორობით, გაზეთი “ახალი განათლება”, 2–8 ივნისი 2011

5. გონებრივი რუკა, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 24 დეკემბერი, 2012.

6. როგორ ვისწავლოთ შეცდომებზე, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 25 იანვარი,

2013. 

7. საკუთარი თავის მართვა, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, 8 თებერვალი, 2013.

8. ჰოლისტური მიდგომა მულტიკულტურული განათლებისადმი ტემპუსის

პროექტის DOIT–ის მაგალითზე, დ. მალაზონიასა და ბ. პეტრიაშვილთან

თანაავტორობით,საერთაშორისო პერიოდული ჟურნალი „განათლება“, N 5, 2013.

9. ლიდერობა და მენეჯმენტი, ქ. ჭიაბრიშვილთან თანაავტორობით, გრიგოლ

რობაქიძის სახელობის  უნივერსიტეტის აკადემიური მაცნე, 2013,

10. The Ways of Intercultural Communication to Promote Multicultural Education in

Georgia, co-authored with I. Petriashvili, The European Conference on Education 2013 -

Official Conference Proceedings http://www.iafor.org/offprints/ece2013-

offprints/ECE2013_Offprint_0248.pdf

11. მეწარმეობის სწავლების თანამედროვე აქცენტები, კონსულტაციისა და ტრენინგის

ცენტრის (CTC) წლიური გამოცემა, თბ., 2014 

12. არჩევანის თეორია, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, ნოემბერი 14, 2014.

13. ცოდნის ეკონომიკის არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე კონტექსტში, ჟურნ.

”მასწავლებელი”, #5, 2014, გვ. 50–56.

14. მულტიკულტურული განათლების რაობა, ჟურნ. ”მასწავლებელი”, #2, 2015, გვ. 35–

39.

15. Aspects of Intercultural Education at the Primary Level of Georgian General Education

School, co-authored with D. Malazonia and Sh. Maglakelidze – Online Submission, 2015.

16. ხარაჩოები უკეთ სწავლისთვის, „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, დეკემბერი 11,

2015. 

17. გონება + გული – ცოდნის მართვის ახალი ტენდენცია, „მასწავლებელი“

ინტერნეტგაზეთი, დეკემბერი 4, 2015. 

18. მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტიურობისა და ინტეგრაციის ხარისხი და სასკოლო

საზოგადოების ინტერკულტურული კომპეტენციები, დ. მალაზონიასთან

თანაავტორობით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, 
პრაქტიკა“, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1–2

ივლისი, 2016 წელი.

19. სიტუაციური სავარჯიშოები ინტერკულტურული განათლებისთვის, ჟურნ.

”მასწავლებელი”, #3, 2016, გვ. 20–23.

20. ჩავებღაუჭოთ თუ გავუშვათ? „მასწავლებელი“ ინტერნეტგაზეთი, მარტი 30, 2016.

21. EDC/HRE Case of Georgia, presentation, Regional Conference on ‘Supporting

Democratic School Culture in the Eastern Partnership countries’, Strasbourg, 14-15

November, 2016.

22. Intercultural Competencies of School Society  co-authored with D. Malazonia and Sh.

Maglakelidze, II Interdisciplinary Scientific and Practical Conference «Modern society

cooperation and partnerships» 1st July, 2016. – Warsaw, Poland.
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