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პერსონალური ინფორმაცია 
 
სახელი, გვარი: ლალი თოიძე  
დაბადების თარიღი: 1969 . 19. 07  
დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი 
მისამართი : ქ.თბილისი.   ალიო მირცხულავა ქუჩა 10  ბინა 34 
ტელეფონი:  234 08 80 ,       5 99 787 387 
ელ.ფოსტა: Art.lalitoidze@gmail.com 
 
პროფესიული მოღვაწეობა 
 

სამეც. / აკად. ხარისხი: მაგისტრი 
სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
ხატვა,  ფერწერის  პედაგოგი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი./ 
არქიტექტურის ,ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი. 
 

დაწესებულების მისამართი: ქ. თბილისი-0171, ვაკე–საბურთალოს რაიონი, კოსტავას ქ. №72.  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

I c  კორპუსი  > 

 
თანამდებობა : უფროსი მასწავლებელი. 

 
 
განათლება 
 
2000- 2002(არასრული ) 
 
 
1989-1996 
 
 

ქ.თბილისი შ. რუსთაველის სახ. თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო ინსტიტუტი.  ტელე–კინო  რეჟისურა. 
 
ქ.თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემია. გამოყენებითი 
ფაკულტეტი. ინტერიერის პროექტირება.   
 მხატვარ–დიზაინერი 



1985-1986 ქ.თბილისი მ.თოიძის სახ. პროფ–ტექნიკური 
სასწავლებელი. /ფაიფურ–ქაშანური ნაწარმის 
მხატვარი(კერამიკოსი) 

 
სამუშაო გამოცდილება 

2017                                                    სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრის სამხატვრო საქმის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულების შემმუშავებელი 

ჯგუფის წევრი 
 
 
2014 -2016                                                   საბავშვო ხელოვნების სტუდია ,,არტ სტუდია“ 
                                                                      (ხატვა ფერწერის პედაგოგი ) 
                                                                          https://www.facebook.com/artstudia1/timeline 
 
 
2004     -    დღემდე                   

 
ქ.თბილისის  ტექნიკური უნივერსიტეტი.   არქიტექტურის  
,ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი.  სახვითი 
ხელოვნების  106 დეპარტამენტი.   ხატვა- ფერწერის 
უფროსი მასწავლებელი  
 

2006-2008 სამშენებლო–არქიტექტურული   სტუდია „ბეტა“ 
არქიტექტორის  თანაშემწე. ინტერიერის დიზაინერი. 
 

1997– დღემდე 
 

კერძო შეკვეთები.(ნაგებობების ექსტერიერ–ინტერიერისა  
და ლანდშაპტის  პროექტირება , დიზაინი) 
  
 
 

2004-2005                   ქ.თბილისია ტექ. უნივესიტეტი.არქიტექტურის  ურბანისტიკისა  
და დიზაინის ფაკულტეტი, სახვითი   ხელოვნების 106 კათედრა,  

მოწვეული  პედაგოგი. 
 

2002-2006                    სტამბა „პოლიექსპრესი“      –  გრაფიკ. დიზაინერი 
 
1999-2004                     გაზეთი „ახალი დვრიტა“    –მხატვარი 
 
1996-1997                   IST-ინტერნაციონალური ჯგუფის  ქართული წარმომადგენლობა 
                                      მთავარი არქიტექტორის თანაშემწე. 
 
 
1997-1999                      საზღვარგარეთის ქვეყნებთან მეგობრობისა და კულტურული             
ურთიერთობების  საზოგადოება „გოდექსი“ . აღმოსავლური ქვეყნების განყოფილება .  
რეფერატი   
 
1985-1989                   ქ.თბილისის კერამიკული კომბინატი.  წიტელი თიხა და შამოტი. 
მხატვარი 



 
მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: 
http://gtu.ge/mecniereba2011 
 
 
 
 შესრულებული პროექტები, ინტერიერის დიზაინი: 
 
 
 1.        კერძო სახლი , აგარაკი საგურამოში   800 კვმ   
 2.        საცხოვრებელი ბინა  ყაზბეგის ქუჩაზე 250 კვმ 
 3         საცხოვრებელი ბინა ბაგებში 350კვმ 
  
4 2  ბინა ალმასიანის ქუჩაზე 120კვმ - 70კვმ  
5 მაღაზიები სავაჭრო ცენტრ ქარვასლაში  „ელიტი“ „ბოჰემა“ 
6 ოფისი ვაჟა-ფშაველაზე 500კვმ 
7 საცხოვრბელი  ბინა მოსაშვილზე  140კვმ 
8 სასტუმრო „ვერა-ლოფტი“  ვერაზე , მაყაშვილი ქუჩაზე 
9 ბინა ჭავჭავაძის 29 ში   62კვმ 
10 სათაო შოურომი „ბადაგი“  აღმაშენებლის  ხეივანი  
11       „დიზაინ სითი“  შოურუმი ბათუმში 
12         „დიზაინ სითი“ შოურუმი  ნიკოლაძის ქუჩაზე  ,თბილისი 
13          აგარაკი მცხეთა    450 კმვ  და  ეზოს დიზაინი 
 
 
 
 
 
ენების ცოდნა 
 
რუსული  თავისუფლად 
ინგლისური  ლექსიკონის დახმარებით 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 
 
არქიტექტურის ურბანისტიკისა და 
დიზაინის ფაკულტეტი . სახვითი 
ხელოვნების  106 კათედრა 

უმაღლესი    განათლება / ხატვა .ფერწერის პედაგოგი 

 
 
 
 
 
 
სერტიფიკატები,  გამოფენები, სტატიები: 
   



2017                                                    სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის სამხატვრო საქმის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულების შემმუშავებელი ჯგუფის 
წევრი

2016                                       ჟურნალი „შინ“ გაზაფხულის გამოცემა  , სტატია -„როგორ 
იქმნება  ბედნიერი სახლის კონცეფცია“

გამოფენები : 
 
2006–დღემდე                   მხატვართა კავშირის წევრი.ფერმწერი. 
2003                                      პერსონალური გამოფენა . ქ.თბილისის სასტუმრო „შერატონ  
 

                                         მეტეხის“  საპრეზენტაციო დარბაზში.
2002- 2006                         საერთო გამოფენები სხვადასხვა გალერეებში . 
 
                                            საშემოდგმო , საშობაო გამოფენები  „ცისფერ გალერეაში“ 
                                           საერთო გამოფენაში მონაწილეობა გალერეა „ჰობი“ 
2013                                            გალერეა „უნივერსი“ საერთო გამოფენა 
2013                                    „თბს  ბანკიდ გალერეა“      საერთო  გამოფენა.  

2014                                             მხატვართა კავშირის საიუბილოე  გამოფენა.“ნამუშევარი  
შეტანილია მხატვართა კავშირის  საიუბილეო კატალოგში .

2016                                              მხატვართა კავშირის საეტაპო გამოფენა , კატალოგი 
 
   2017                                              მხატვართა კავშირის საეტაპო გამოფენა , კატალოგი 
 
კომპიუტერული პროგრამა : 
Corel DRAW  - კარგად 
Photoshop       -კარგად 
Archicad         -კარგად 
MS Office       -კარგად 
 
 
     
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 


