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სახელი ნადია 
  

გვარი ცხოვრებაშვილი 
 

დაბადების თარიღი 1983.12.19 
 

საცხოვრებელი ადგილი სამგორი. 

 

საკონტაქტო ტელეფონი:    595 33 66 43 
 

E-mail: nadia.tskhovrebashvili@gmail.com  
 

განათლება  2001-2006 წ.წ. სავაჭრო-ეკონომიკური ინსტიტუტის საერთაშორისო 

ეკონომიკური ფაკულტეტი. მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი 

წარჩინებით. 

2019-2020 წელი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამა (ინგლისური ენის დაწყებითი, საბაზო-საშუალო 

საფეხური ). უფროსი მასწავლებელი. 

 

უცხო ენა  ინგლისური, რუსული 

 

კომპიუტერზე მუშაობის უნარი  Windows, MS Vord, MS Exel, Internet, Power Point 
 

სამუშაო გამოცდილება  

2021 წლის მარტიდან ამ დრომდე -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომელი, უფროსი სპეციალისტი. 

2018წლიდან ამ დრომდე - მოწვეული მასწავლებელი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის მოდულური პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამები.  

2019 -2020_ პრაქტიკოსი ინგლისურის  მასწავლებელი თბილისის №182 საჯარო 

სკოლასა და კერძო სკოლა „ქორალი“.  

2008-2019 წელი _ კერძო რეპეტიტორი ინგლისურ ენაში. 

2005წელი- ინგლისური ენის დამხმარე მასწავლებელი, კერძო სკოლა „მილენი“. 

2004წელი პრაქტიკოსი მასწავლებელი, “Junior Achievement Georgia”-პროგრამის 

ფარგლებში. 
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2005 წ.წ. _ არასამთავრობო „ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა 

ასოციაციის“ საგადასახადო - საბიუჯეტო კომიტეტის ხელძღვანელი.  

2003-2005 წ.წ. _ არასამთავრობო „ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა 

ასოციაციის“ საპროექტო კომიტეტის წევრი.  

2004-2005 წ.წ. _  კვლევის ცენტრის „რეიტინგი კავკასიას“ ინტერვიუერი.  

2003-2004 წ.წ. _ გაზეთ „ბანკები და ფინანსების“ საბიუჯეტო გვერდის 

კორესპონდენტი.  
 

2001-2002 წ.წ. _ საერთაშორისო საინფორმაციო კორპორაცია “International people 

group” -ის ბიზნეს კონსულტანტი.  
 
 

კურსები და ტრენინგები 

 

2020 წელი- პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პედაგოგიური პროგრამის 

სრული კურსი. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 

2019 წლის ივნისი-ივლისი _ CELTA-ს პროგრამის მსმენელი, თბილისი, 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრი  “International House”. 

2018 წლის ივლისი _მოკლე კურსი თემაზე- “Improving Skills“, მოწვეული 

მასწავლებელი Carl Whetham, Oxford House. 

2018 წლის მარტი _ ინგლისურის ენის სერტიფიკატი -CERF level B2 (Grade A).   Oxford 

House. 

2010-2011 წლებში თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებული ინგლისურის ენის 

მომზადების პროგრამა (Upper-intermediate).  

2005 წელი - „კორპორაციული ხელმძღვანელების მომზადების პროგრამა“- 

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ინდუსტრიის ასოციაცია.  

2005 წელი 11აპრილი-11მაისი - ტრენინგი ფასიანი ქარალდების  თბილისის 

ბანკთაშორისი სავალუტო ბირჟა 

2001 წელი- კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსი. 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

გავლილი მაქვს, ავსტრიელი მასწავლებლის Ian Boehm-ის მოდული- „Modern 

technologies in education“(6 ECTS) (Grade A).  

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის (2004-2005წწ.) ორგზის გამაჯვებული 

საუკეთესო მოხსენების წარდგენისთვის. 

 


