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1. განათლება 
 

№ წლები უმაღლესი სასწავლებლის 
დასახელება 

აკადემიური ხარისხი სპეციალობა 

1  2002  საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ისნტიტუტი 

 ისტორიის 
მეცნიერებათა 
დოქტორი.  
N 001215 

 

  

 ისტორია 

2  1998  საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ისნტიტუტი 

 ისტორიის 
მეცნიერებათა 
კანდიდატი 
N 002004 

 ისტორია 

3  1995-
1998 

 თბილისის სახელმწიფო 
პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

 ასპირანტურა  ისტორია 

4  1990-
1995 

  თბილისის სახელმწიფო 
პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

 დიპლომირებული 
სპეციალისტი 

 ისტორია 

  
 

   

2. სამუშაო გამოცდილება 
№ წლები თანამდებობა დეპარტამენტი/განყოფილება ორგანიზაცია 
1  2006-

დღემდ
ე 

 პროფესორი  მეცნიერებათა და ხელოვნების 
ფაკულტეტი 
 

 ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

2  2006-
2007 

 დეკანი  განათლების ფაკულტეტი   ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

3  2005-
2006 

რექტორი    თბილისის 
სახელმწიფო 

პედაგოგიური 
უნივერსიტეტი  

4  2003-
2005 

პროფესორი  ისტორიის ფაკულტეტი   სახელმწიფო 
პედაგოგიური 

უნივერსიტეტი  
5 2000-

2002 
დოცენტი ისტორიის ფაკულტეტი   სახელმწიფო 

პედაგოგიური 
უნივერსიტეტი  

6 2011-
დღემდ
ე 

ისტორიის 
მასწავლებელი 

 სკოლა „ერუდიტი“ 

7  2015- 
დღემდ

 ისტორიის 
მასწავლებელი 

 წამყვანი მასწავლებელი  „განათლების 
თანამედროვე 

 
 



ე აკადემია“ 
8 1993-

2006 
ისტორიის 
მასწავლებელი 

 თბილისის 123-ე 
საჯარო სკოლა 

     
 
3. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 
№ წლები როლი 

პროექტში 
პროექტის დასახელება დამფინანსებელი 

1 2016- 
დღემდ
ე 

ძირითადი 
პერსონალი, 
მკვლევარი 

“Curriculum Reform for Promoting Civic 
Education and Democratic Principles in  Israel and 
in Georgia” 

Erasmus+ 
EAC/A04/2015 

1  2014-
2017  

 სამეცნიერო 
ხელმძღვანე
ლი 

“ინტერკულტურული განათლება: 
პრობლემები, მათი ანალიზი და 
განვითარების პერსპექტივები 

საქართველოში”  

შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერ 

ფონდი  

2  2012-
2015 

 ძირითადი 
პერსონალი, 
მკვლევარი 

”კურიკულუმის რეფორმის 
საერთაშორისო მოდელის განვითარება 
მულტიკულტურული განათლებისა და 

კულტურული მრავალფეროვნების 
ტრენინგში  

ევროკავშირის 
ტემპუსის პროგრამა  

 
 



 
 
4. ბოლო 5 წლის პუბლიკაციების  ჩამონათვალი  
№ პუბლიკაციის სათაური  ჟურნალის სახელი, ტომი, ნომერი (წელი):გვერდები  ან   

წიგნის/მონოგრაფიის სათაური, რედაქცია, 
გამომცემლობა, ქალაქი, წელი 

1 „ ინტერკულტურული 
განათლება. პრობლემები, მათი 
ანალიზი და განვითარების 
პერსპექტივები საქართველოში“. 
დ. მალაზონია, შ. მაღლაკელიძე, 
ნ. ჭიაბრიშვილი, გ. გახელაძე 

მონოგრაფია 
 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017 

2 „ინტერკულტურული 
განათლების გზამკვლევი“ 
დ. მალაზონია, შ. მაღლაკელიძე, 
ნ. ჭიაბრიშვილი, გ. გახელაძე 

სახელმძღვანელო 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016 

3 Factors of students’ intercultural 
competence 
development in the context of 
Georgia 
David Malazonia1, Shorena 
Maglakelidze1, Nino Chiabrishvili1* 
and Giorgi Gakheladze 

 
“Cogent Education”. March 2017 
 
 
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X.2017.13
02867 
 

4 Education in Multicultural 
Environment – Teaching/Learning 
Support Activities (On the Example of 
Georgia) co-authored with D. 
Malazonia, Sh. Maglakelidze and N. 
Chiabrishvili.   

Intercultural Education, Routledge, 27 March 2017. 

5 Multicultural education and 
holistic transformation of school 
system. D. malazonia, N. 
Chiabrishvili 

Human Sciences Monograph Series N 19. Sudbury, 
Ontario, Canada. 2017 
 

6 OVERVIEW OF PECULIARITIES OF 
NATURAL SCIENCE AND 
CHEMISTRY TEACHING IN THE 
SECOND HALF OF NINETEENTH 
AND IN EARLY 
TWENTIETH CENTURY IN GEORGIA 
D. malazonia, K. Kupatadze 

PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA • www.periodico.tchequimica.com • Vol. 
14 N. 28. 
• ISSN 1806-0374 (impresso) • ISSN 1806-9827 (CD-ROM) • ISSN 
2179-0302 (meio eletrônico) 
© 2017. Porto Alegre, RS. Brasil 

7 Intercultural Competencies of School 
Society. 
 D. Malazonia, N. Chiabrishvili  and 
Sh. Maglakelidze, 

II Interdisciplinary Scientific and Practical Conference «Modern 
society cooperation and partnerships» 1st July, 2016. – Warsaw, 
Poland. 25. 

8 The Overview of Chemical knowledge in 
Eighteenth Century Georgia according to 
the Chemistry Book by King Vakhtang 
VI.  
D. malazonia, K. Kupatadze 

Orbital: The Electronic Journal of Chemistry;2016; Vol.8. #3 p. 204 
2016 

 
 

https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X.2017.1302867
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X.2017.1302867


9  Aspects of Intercultural Education at 
the Primary Level of Georgian 
General Education School 

ERIC - Education Resources Information Center. 2015   
https://eric.ed.gov/?q=malazonia  

10  ინტერკულტურული განათლება, 
ურთიერთობები და კვლევები 
საქართველოში. სიტუაციური 
ანალიზი. 

 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტის სამეცნირეო შრომები. გვ. 174-188. 2014 

11  ჰოლისტური მიდგომა 
მულტიკულტურული 
განათლებისადმი ტემპუსის 
პროექტის DOIT -ის მაგალითზე 

 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო 
პერიოდული ჟურნალი განათლება. N 5. 2014 

12  თვითმპყრობელური რუსეთის 
ბრძოლა ქართული საეკლესიო 
ენის წინააღმდეგ (XIX საუკუნის 
II ნახევარში) 

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. ქრისტიანული კულტურის კვლევის 
ცენტრი. ტ. 4. გვ. 187-196. 2013 

13  ახალი მასალის გადაცემის 
სტრატეგიები ისტორიის 
გაკვეთილზე 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 
"მეცნიერება და ცხოვრება". თბილისის უნივერსიტეტი. # 
1(5), გვ. 177-183. 2013.  

14 წარმოსახვის როლი თემის 
"საოჯახო ეკონომიკა და 
გენდერი" სწავლებისას 

სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი "საქართველოს 
ეკონომიკა", # 9 (142), 2012 
 

15 კულტურათაშორისი 
ურთიერთობების საკითხი 
საქართველოს ისტორიის 
სწავლებისას 

ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, 
ჟურნალი "ლოგოსი". 2012 

 

5. საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენციებში მონაწილეობა  
№ წელი ღონისძიების 

დასახელება 
ადგილი მოხსენების სათაური 

1 2016 აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის 
ქვეყნების სკოლებში 
დემოკრატიული 
კულტურის მხარდაჭერა 

სტრასბურგი, 
საფრანგეთი 

მონაწილე 

2 2016 Modern society 
cooperation and 
partnerships 

Poland, 
Warsaw 

Intercultural competences of school 
society 

3  2015  ენა და ტერიტორია  საქართველო, 
თბილისი 

 მულტიკულტურული განათლება 
და სასკოლო სისტემის ჰოლისტური 
გარდაქმნა  

4  2015 Education for the 21st 
Century: Multiculturalizm, 
Children's Rights and 
Global Citizenship. 

 Gordon 
Academic 
College, 
Haifa, Israel. 

 Teaching/Learning History: Issues in 
Multicultural Georgia through the 
example of DOIT 

5  2013  Tempus project  Austria. 
Vienna 

Pedagogical approches of multicultural 
educacion 

6  2011   Red Cross International  Russia,  The Principles of Humanistic Justice 

 
 

https://eric.ed.gov/?q=malazonia&id=ED555291
https://eric.ed.gov/?q=malazonia&id=ED555291
https://eric.ed.gov/?q=malazonia&id=ED555291
https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipttH-pYLNAhWK7RQKHRYDCMYQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Feric.ed.gov%2F&usg=AFQjCNGg_QzGpwXfMyTlBz3_SI13UCD47g&sig2=qH-VaHnH13upvVjb1AtJdA


Organization program Moscow and Teaching Methods 
7  2010 ევროპის საბჭო და 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

 საქართველო, 
თბილისი 

 კულტურათაშორისი დიალოგი 

განათლებაში 

 

  
 
 

   

 
6. ტრენინგ-მოდულის ავტორობა: 
 

1. ინტერკულტურული განათლება სკოლაში. ილიას სახელმწიფო ინივერსიტეტი. 2016 
წ.  (თანაავტორები - ნ. ჭიაბრიშვილი, შ. მაღლაკელიძე, გ. გახელაძე) 

2. ინსტრუმენტები დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების დანერგვისათვის. 
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2017 წ.  
(თანაავტორი - ნ. ჭიაბრიშვილი) 

 
7. დამატებითი ინფორმაცია (საერთაშორისო სამეცნიერო ჯილდოები, სტიპენდიები და სხვ.) 
2003-2007 წწ. პრეზიდენტი პირველი ხარისხის სტიპენდიანტი 
1999 წ. ივანე ჯავახიშვილის პრემია - წლის საუკეთესო ისტორიის მასწავლებელი. 
1997 წ. უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებელი  
1999-2002 წწ. პრეზიდენტი მეორე ხარისხის სტიპენდიანტი 
2007-დღემდე. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი 

2003-2004. მსოფლიო ბანკის განათლების ექსპერტი (განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო) 

2008-2010. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნობრივი სტანდარტის ჯგუფის ექსპერტი 
(მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო) 

2015-დან . წამყვანი მასწავლებლის კვალიფიკაცია 

2017-დან. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 
ავტორიზაციის საბჭოს წევრი 
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