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piradi informacia 

   

saxeli, gvari _ naTela maRlakeliZe 

piradi nomeri _ 01025017856,  # b 0378368 

sakontaqto informacia _ 2 33-22-61, 592 53-35-27, el-fosta: 

natela_maglakelidze@yahoo.com, natela_maglakelidze@iliauni. edu.ge 

 

ganaTleba  

 

 1968-1973 ww, Tbilisis saxelmwifo universitetis filologiis 

fakulteti, kvalifikacia_ filologi-kavkasiologi, qarTuli enisa da 

literaturis maswavlebeli 

1973-1976 ww, Tbilisis a.s. puSkinis sax. saxelmwifo universitetis 

aspirantura qarTuli enis swavlebis meTodikis specialobiT 

1978 w _ pedagogikis mecnierebaTa kandidati 

1997w – pedagogiur mecnierebaTa doqtori 

 

samuSao gamocdileba 

TariRi _1976-1987 ww   

damsaqmebeli _Tbilisis 57-saS. skola 

Tanamdeboba _ dawyebiTi klasebis maswavlebeli (1976-80), qarTuli enisa 

da literaturis maswavlebeli (1981-1987) 

TariRi _1979-1987 w.w  

damsaqmebeli _saqarTvelos umaRlesi da saSualo specialuri ganaTlebis 

saministro 

mailto:natela_maglakelidze@yahoo.com


Tanamdeboba _ ufrosi meTodisti 

TariRi  _ 1980-1998 ww  

damsaqmebeli _ sulxan-saba orbelianis sax. Tbilisis saxlmwifo 

pedagogiuri universiteti 

Tanamdeboba _ qarTuli enisa da literaturis meTodikaTa kaTedris 

docenti 

TariRi _1999-2000 w  

damsaqmebeli _ sulxan-saba orbelianis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

ped. universiteti 

Tanamdeboba _ qarTuli enisa da literaturis meTodikaTa kaTedris 

profesori 

 TariRi _2000-2005 ww  

damsaqmebeli _ sulxan-saba orbelianis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

ped. universiteti 

Tanamdeboba _qarTuli enisa da literaturis meTodikaTa kaTedris gamge, 

profesori  

TariRi _2005-2006 ww   

damsaqmebeli _ sulxan-saba orbelianis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

ped. universiteti 

Tanamdeboba _ qarTuli enisa da literaturis meTodikaTa kaTedris 

profesori, pedagogiuri fakultetis dekani 

TariRi _ 2006 wlidan dRemde 

damsaqmebeli – ilia WavWavaZis saxelmwifo universiteti 

Tanamdeboba – mecnierebisa da xelovnebis fakultetis asoc. profesori 

Eenebi: rusuli (kargad), inglisuri (B 2) 

sxva aqtivobebi : 

1) ganaTlebis mecnierebaTa akademiis wevri 



2) amave akademiis perioduli gamocemis – “moambe” _ redkolegiis wevri 

da pasuxismgebeli mdivani 

3) saerTaSoriso ref. Jurnal “ena da kulturis” redkolegiis wevrი 

4) ილიას უნივერსიტეტის ენების დიდაქტიკის ცენტრის ქართული ენისა და 

ლიტერატურის  მასწავლებელთა ტრეინინგ-კურსის ხელმძღვანელი 

5) მიმდინარე წლის 31 მარტს სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა და მიენიჭა 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი ჩემს დოქტორანტს ნინო 

ჯაშს, თემა: „ქართული მართლმეტყველებისა და მართლწერის ჩვევათა 

ფორმირება დაწყებით (პირველ-მეექვსე) კლასებში“. 

6) ასევე ბოლო წლებში განათლების მიმართულებით _ „საბაზო და საშუალო 

საფეხურის მასწავლებელი“_ განათლების მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა ჩემს 

მიერ მომზადებულმა 21-მა მაგისტრანტმა. ამჟამად ვხელმძღვანელობ 5 

მკვლევარ-მაგისტრანტს. 

ენები: 

ქართული (მშობლიური) 

რუსული (კარგად) 

ინგლისური (Pre-advance) 

 

 

 

 

 


