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განათლება და სამეცნიერო ხარისხები
• თარიღები (დან-მდე)
• ორგანიზაციის სახელწოდება
და ტიპი
• ფაკულტეტი
• მინიჭებული კვალიფიკაცია

1976 - 1981

• თარიღები
• მინიჭებული კვალიფიკაცია

1991

• თარიღები
• მინიჭებული კვალიფიკაცია

2012

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ისტორიის
ისტორიის მაგისტრი

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ისტორიის მასწავლებლის სერთიფიკატი

დამატებითი საგანმანათლებლო კურსები/ტრენინგები
• თარიღები
• ადგილი
• კურსი

2001
ქაიროს უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (ეგვიპტე)
ტრენინგი არქეოლოგიაში, მუზეუმოლოგიასა და
კონსერვაციაში

• თარიღები
• ადგილი

2009

• კურსი

ისტორიის სწავლების ახალი გზები თურქეთში

• თარიღები
• ადგილი
• კურსი

2010 - 2012

• თარიღები
• ადგილი
• კურსი

2011

• თარიღები
• ადგილი

2013

• კურსი

ევროკავშირთან აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების
ისტორიის პედაგოგთა რეგიონალური სემინარი

ყიზილქამამი (თურქეთი)

თბილისი
სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ისტორიკოსთა და სამოქალქო
განათლების სპეციალისტთა სამუშაო შეხვედრები

სევასტოპოლი (უკრაინა)
მულტიკულტურულ საზოგადოებებში კონფლიქტების
პრევენცია

სტამბოლი (თურქეთი)

• თარიღები

2014

• ადგილი
• კურსი

ოხრიდი (მაკედონია)

• თარიღები
• ადგილი
• კურსი

2014

ევროკავშირთან აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების
ისტორიის პედაგოგთა რეგიონალური სემინარი

კიშინიოვი (მოლდოვა)
ევროკავშირთან აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების
ისტორიის პედაგოგთა რეგიონალური სემინარი

სამუშაო გამოცდილება
• თარიღები (დან-მდე)
• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

1981-2008 წწ., 2013-დან დღემდე
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

• თარიღები (დან-მდე)

2000 - 2004

• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

თბილისის მეორე გიმნაზია (195 სკოლა)

• თარიღები (დან-მდე)

2002 - დღემდე
თბილისის 20-ე საჯარო სკოლა

• დამსაქმებელი
• თანამდებობა

ისტორიის მასწავლებელი

ისტორიის მასწავლებელი

• თარიღები (დან-მდე)

2004 - 2010

• დამსაქმებელი

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,
ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრი
ექსპერტი, ტრენერი

• თანამდებობა
• თარიღები (დან-მდე)

• თანამდებობა

2010 - დღემდე
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრი
ექსპერტი, ტრენერ-კონსულტანტი

• თარიღები (დან-მდე)

2008 - 2012

• დამსაქმებელი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

• თანამდებობა

პედაგოგი

• თარიღები (დან-მდე)

2016 - დღემდე

• დამსაქმებელი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

• თანამდებობა

ასოცირებული პროფესორი

• დამსაქმებელი

გამოქვეყნებული შრომები, პუბლიკაციები

1.
2.
3.
4.
5.

ეროვნული სასწავლო გეგმა. საგნობრივი სტანდარტი საქართველოს ისტორიაში,
გეოგრაფიასა და სამოქალაქო განათლებაში (თანაავ.), 2005
ისტორიის შესავალი, X კლასის სახელმძღვანელო, გამ. "დიოგენე", 2009 (თანაავ.)
ისტორიის შესავალი, X კლასის მასწ. წიგნი, გამ. "დიოგენე", 2009 (თანაავ.)
Художествената литература като исторически източник, 2009, Диалогът в историята, изд. на
преподавателите по история, 22-23, 2009, София
დაწყებითი სკოლის ისტორიის და გეოგრაფიის მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტი,
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2010 (თანაავტ.)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

ისტორიის მრავალპერსპექტიულობა, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების
ცენტრის გაზ. "დიალოგი", #7, 2010
საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია, XI-XII კლასი, კონსპექტი და ტესტები
საატესტატო გამოცდებისთვის, გამ. "დიოგენე", 2010
ნოქალაქევის არქეოლოგიური ექსპედიციის 2007 წლის საველე სამუშაოების ანგარიში,
ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში, #19, 2010 (თანაავტ.)
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მეთოდური გზამკვლევი, 2010, მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, (თანაავტ.)
Рецензия на книгу «Очерки истории стран Южного Кавказа. Мультиперспективный взгляд на
историю», Eდიტ პრინტ, Ереван, 2011
როგორ ვიცხოვრეთ ერთად XX საუკუნეში, სასწავლო მასალები, ისტორიის პედაგოგთა
საქართველოს ასოციაცია, 2011 (თანაავტ.)
როგორ ვიცხოვრეთ ერთად XX საუკუნეში, მეთოდური მითითებები, ისტორიის
პედაგოგთა საქართველოს ასოციაციის ჟურნალი - ისტორიკოსი, #2, სპეციალური
გამოშვება, 2011 (თანაავტ.)
«Образ врага» в школьных учебниках истории Азербайджана и Армении; Перекрёстный
анализ школьных учебников стран Южного Кавказа, Eდიტ პრინტ, Ереван, 2012
შემაჯამებელი წერითი დავალების ტიპები მსოფლისა და საქართველოს ისტორიაში,
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინტერნეტჟურნალი
"მასწავლებელი", 15 აპრილი, 2013
სხვა" სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ისტორიის სახელმძღვანელოებში, წერილი I,
აზერბაიჯანი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
ინტერნეტჟურნალი "მასწავლებელი", 2 დეკემბერი, 2013
ისტორია. საატესტატო გამოცდებისთვის, თეორიული საკითხები, ტესტები, გამ.
"დიოგენე", 2013
ისტორია. ტესტები ეროვნული გამოცდებისთვის, გამ. "დიოგენე", 2013
სერგი ნებარნუკის ძის შეკიდული ბეჭედი და ბიზანტიის კავკასიური პოლიტიკის
ზოგიერთი ასპექტი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე, IV, (49-B), 2013
სხვა" სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ისტორიის სახელმძღვანელოებში, წერილი II,
სომხეთი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინტერნეტჟურნალი "მასწავლებელი", 27 იანვარი, 2014
სვანეთი ბიზანტია-სასანიანთა სპარსეთის ურთიერთობაში V-VI საუკუნეებში.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე, V, (50-B), 2014
Historical overview of Colchis-Egrisi-Lazika, Nokalakevi-Tsikhegoji-Archaeopolis, Archaeological
excavations 2001-2010, BAR International Series 2612, Oxford, 2014
Previos archaelogical work at Nokalaevi, 1973-1998, Nokalakevi-Tsikhegoji-Archaeopolis,
Archaeological excavations 2001-2010, BAR International Series 2612, Oxford, 2014
კულტურათა გზაჯვარედინი. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნები და საზოგადოებრივპოლიტიკური ცვლილებები XIX-XX საუკენეებში. მოსწავლის წიგნი. EUROCLIO, 2015
სკოლა და მუზეუმი. მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა. II. საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. 2015

