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1999-ანდაზის სემანტიკური მოდელი.  საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII, gv.530 -513. 
 
1999-ანდაზის იერარქიული სემანტიკური სტრუქტურის თაობაზე ( პრაგმატიკის ფონზე) საენათმეცნიერო ძიებანი, VII, 
gv.24-28 
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1999-ერთი და იგივე სიღრმისეული აზრობრივი სტრუქტურის განსხვავებული  ზედაპირული რეპრეზენტაციის 

შესახებ სხვადასხვა ენის ანდაზებში.  

თსუ დ/ე ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის სამეცნირო შრომები,თბილისი, ტ. 334 (1). გვ. 87-90 
 

1999-ანდაზის ლინგვისტური სტატუსის შესახებ.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის macne.    №3,  gv. 213-215 

 

1998- Functional Sense of a Proverb.  

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ.158. №3.pp.530-531 

 

1996-ანდაზის შიდაფორმის კვლევის თაობაზე. საენათმეცნიერო ძიებანი, VI.  გვ. 44-48 

 

1996-ლინგვისტური ფარდობითობის თეორია და თარგმანი.საენათმეცნიერო ძიებანი,  V , gv.18-21 

 

1996-ფრაზეოლოგიის სემანტიკური მოდელირების პრობლემების შესახებ.  გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომები, I, gv.206-211 

 

1995-ენის ფრაზეოლოგიური ფონდის სემანტიკური მოდელების კვლევის კრიტერიუმების თაობაზე (სიღარიბის 

სემანტიკური მოდელის მასალაზე ქართულ და ინგლისურ ენებში). საენათმეცნიერო ძიებანი, IV. gv.169-172 

 

1989-იდიომის კომპონენტების ვარიაციის ტიპები ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენებში. თსუ შრომები, XVIII.    

(ახალგაზრდა მეცნიერთა შაბჭო)  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, თბილისი, გვ.18-22 

 

1988-ენების ფრაზეოლოგიური ფონდების შეპირისპირების კრიტერიუმების თაობაზე.  

თსუ შრომები, XVI.      (ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, გვ. 208-212 

 

1987-რა არის იდიომი (იდიომის დეფინიციის დაზუსტებისათვის) თსუ შრომები, XIV.      ( ახალგაზრდა სამეცნიერო 

საბჭო) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, თბილისი, გვ. 82-86 

 

განათლება/ტრენინგი  

1976-1981 -    თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, 

ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი (დიპლომი წარჩინებით,    გ-I N 171789);  

1984-1989-     თსუ ასპირანტურა სპეციალობით  ‘გერმანიკული ფილოლოგია’ 

  

22/06/2012-24 /06/2012 -ETAG and BC in-service training course for English Teachers Basics in Language Testing 

(ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციისა და ბრიტანეთის საბჭოს ტრენინგის კურსი ‘ენის ტესტირების  

საფუძვლები’)  

13.06. 2011-17.06. 2011 - English Language teaching: Storytelling, Poetry and Folksongs. 

TTI School of English, British Council №NNYF1TG3A3 

 

25/06/2011- Successful English Language Teaching in a Changing Digital World  

28/10/2011-22/12/2011- E-moderator Essentials ( Teacher Training Course) ბრიტანეთის საბჭოს სტიპენდია ( 

საერთაშორისო ტრენერ-მოდერატორი)  ( დანართის კატეგორია: ფრიადი) 

 

11/01/ 2010- 19/03/ 2010  -Building Teaching Skills Through the Interactive Web (ორეგონის უნივერისტეტის, აშშ 

სტიპენდია) (  დანართის კატეგორია: ფრიადი) 

 

27/02/2010-27/04/2010 -Teaching English e-Moderators Course 

( ბრიტანეთის საბჭოს სტიპენდია: საერთაშორისო  

15.05.2010-20.05. 2010-English Language Teaching Through Story telling.                                              Oxford House College

  

2009 -Modern Learner Centered Theory and Practice  ( Center for Education Initiatives)  

2009-  Problem based Learning, TSU, Tbilisi     

21/10/2008-22/10/2008 - Advances in Learning, teaching and technology.  (English language Center for  

 multinational learners)  

10/07/2005-17/07/2007- ETAG and BC course in Developing Writing skills   
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21/07/1997-21/07/1997 -The British Council international summer school Methodology, materials and resources for the 

language classroom (ბრიტანეთის საბჭოს საერთაშორისო ზაფხულის სკოლა: მეთოდოლოგია, მასალები და რესურსები 

ენის სწავლებაში)  

4/09/1995-29/09/1995- International House Teacher Training   (ღია საზოგადოება- საქართველოსა და ბრიტანეთის 

საბჭოს  სტიპენდია) ( დანართის კატეგორია: ძალიან კარგი) 

 

 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში .  

 

2016 - International Conference for Social Sciences and Humanities. - Cross-language equivalence  and cultural similarity in 

Proverbs. რომი, იტალია 

 

2016- International Symposium on Contrastive Phraseology. - A contrastive study of metaphoric idioms (on the example of 

English, Georgian, Russian, French and Turkish idioms)  მილანი, იტალია  

htts://sites.google.com./fraseologiacontrastiva 

 

2016-11th International Congress of   the International Society of Applied Psycholinguistics. თბილისი, საქართველო 

2016- X საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი შოთა მესხიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, 

თბილისი, საქართველო 

 

2015  - International Conference for Social Sciences and Humanities. – Filmis and Verbal Metaphors,  პრაღა, ჩეხეთი. 

 

2015-mecxre safakulteto samecniero konferencia miZRvnili akademikos giorgi Citaias dabadebidan 125 wlisTavisadmi, Tbilisi, 

saqarTvelo 

 

2015  –  London University Union Conference-- Space and Metaphor. ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი 

 

2015  -  2nd International Symposium on Figurative Thought and Language. – Figurative Language in Novels and Films. პავია, 

იტალია 

 

2014  - XII International Conference on New directions in the Humanities. – Ekphrasis and its Multifaceted Nature: Ways of its 

usage in Literature and Cinematography. მადრიდი, ესპანეთი. 

 

2014 – Vals-Asla, International Conference of the Swiss Association of Applied Linguistics. - 

(Im)politeness:norm and context. ლუგანო, შვეიცარია. 

 

2013 – Euro-American International Conference for Academic Disciplines. – Semiotic codes employed in narrative and film. 

პარიზი, საფრანგეთი.      

 

2013 -  International Conference of the Linguistic Society of Belgium “Linguist’s Day”. – Ways of employing Ekphrasis in 

Narrative and Film. ლუვენი, ბელგია. 

   

 

2012 – რეგიონული სამეცნიერო კონფერენცია: „ენა, კულტურამ ისტორია, ფილოსოფია: ტექსტზე ორიენტირებული 

კვლევები“ - მონომოდალური ვერბალური მეტაფორის ფუნქცია განგსტერულ რომანში.  თბილისი. 

 

2012 – International  Conference for Academic Disciplines. -Monomodal and Multimodal Metaphors in Fiction and Film.  

პარიზი, საფრანგეთი. 

 

2012-ამერიკისმცოდნეობის მეცამეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია    "შეერთებული შტატები და 

საქართველო: გუშინ, დღეს’’-მადლობის სამეტყველო აქტის პრაგმატიკა ქართულსა და ინგლისურ ენაში ( გიული 

შაბაშვილთან ერთად)/თბილისი, საქართველო 

 

2012-მეექვსე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი-ბოდიშის მოხდის სამეტყველო აქტის 

კომუნიკაციური ასპექტები ქართული ენის მონაცემების მიხედვით ( გიული შაბაშვილთან ერთად)/თბილისი, 

საქართველო 

http://rp.tsu.ge/index.php?option=com_tsulib&view=cvforum&id=2459&user_id=7007728&Itemid=110&lang=en-GB
http://rp.tsu.ge/index.php?option=com_tsulib&view=cvforum&id=2459&user_id=7007728&Itemid=110&lang=en-GB
http://rp.tsu.ge/index.php?option=com_tsulib&view=cvforum&id=2457&user_id=7007728&Itemid=110&lang=en-GB
http://rp.tsu.ge/index.php?option=com_tsulib&view=cvforum&id=2457&user_id=7007728&Itemid=110&lang=en-GB
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2011 – International Conference “The Stockholm Metaphor Festival” – Towards the semiotics  of transposition of the verbal 

metaphor into the visual metaphor.  სტოკჰოლმი, შვედეთი 

 

2011 – I საერთაშორისო კონფერენცია „კულტურათაშორისი დიალოგი“ - ინგლისური ენის სწავლება და სემიოტიკა. 

თელავი. 

 

2011- ამერიკანეთმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია: ამერიკა XXI საკუკუნის გამოწვევები-

თხოვნის როგორც სამეტყველო აქტის სემანტიკური პარადიგმა ქართული და ინგლისური ენების მიხედვით . 

თბილისი 

 

2010 – International Conference: New Policy of ELT in TSU. ერევანი, სომხეთი. 

 

2010-3rd UK Cognitive Linguistic Conference, University of Hertfordshire, UK, 2010- The Universal Semantic model of a 

proverb: Inference of meaning and cross-language equivalence. ჰეთფილდი, ინგლისი 

 

2010- International Conference of Caucasian Studies- Cultural Similarities in Proverbs (using the example of Kartvelian  and 

Azerbaijanian languages). მაჩერატა, იტალია. 

 

2010- International Conference Political Linguistics- Linguistic strategies of persuasion in Georgian Political Discourse. ლოძი, 

პოლონეთი 

 

2010 - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია .- 

ლიტერატურული ტექსტიდან კინოვერსიაში მეტაფორის ტრანსპოზიციის სემიოტიკის საკითხისათვის. თბილისი, 

საქართველო 

 

2010-საერთაშორისო კონფერენცია ‘ენა, როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი’  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი- Apology in an Academic Context ., ქუთაისი, საქართველო 

 

2009 –  International Conference. – Identification of culturally specific strategies in the classroom. სტამბოლი, თურქეთი. 

 

2009- The 2009 International Conference of the Linguistic Politeness Research Group, Lancaster University, United Kingdom-‘Face-

attack’  in Georgian Political discourse  using the example of the act of accusations. ლანკასტერი, ინგლისი 

 

2009-საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’ ბათუმის შოთა 

რუსთაველის უნივერსიტეტი.-ანდაზის უნივერსალური მოდელისა და ენათაშორისი ეკვივალენტობის თაობაზე ( 

ქართული, ინგლისური და თურქული ენების მაგალითზე . ბათუმი, საქართველო 

 

2009-საერაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა’-ბიბლიური მეტაფორა და მისი გამოხატვის ფორმები ენის სისტემაში ( 

თამარ მდივანთან ერთად).ხულო, საქართველო 

 

2009- The 5th South Caucasus English Language Teachers’ Conference “New Horizons In English Language Teaching- Correct or 

not correct- this is the question. გუდაური, საქართველო 

 

2009- II საერთაშორისოსიმპოზიუმი: იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: მემეკვიდრეობა და პერსპექტივები-

ანდაზის  პრაგმა-სემანტიკური მოდელი და ანდაზის ეკვივალენტურობის პრობლემა. თბილისი, საქართველო 

 

2008-4th International Symposium on Politeness East meets West”  - Modes of Address in Professional Discourse in Georgian 

(Comparison of Medical and Administrative Discourse). ბუდაპეშტი,  უნგრეთი 

 

სამეცნიერო სტიპენდიები 

 

2011- კემბრიჯის უნივერსიტეტი ( მიწვეული მკვლევარი) 

 

2001- ოქსფორდის უნივერსიტეტი ( მიწვეული მკვლევარი) 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   
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21/04/2015- 21/042017 - ქართული ენის იდიომებისა და ანდაზების ფონდების მონაცემთა ბაზა (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული, რუსული, თურქული და არაბული ეკვივალენტებით)  

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (პროექტის ხელმძღვანელი) 

 

2017-ინგლისური ენის მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის შედარება ეროვნული სასწავლო გეგმის  

ინგლისური ენის სტანდარტთან სწავლების  სამივე საფეხურზე (TPDC გრანტი; მონაწილე) 

 

2016- 2017- მულტილინგვური სწავლების სტრატეგიების შემუშავება  ეროვნულ უმცირესობათა საზოგადოებაში 

ინტეგრაციის მიზნით (თსუ ინტერდისციპლინური პროექტი, ხელმძღვანელი) 

 

2012-2013 – Series of training courses and curriculum development for Tbilisi State University teachers. 

(აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით, გრანტის მომპოვებელი). 

 

2012- A course in Testing (For the teachers of English)-( A.S Hornby Educational Trust and IATEFL Associates  გრანტი, 

მონაწილე) 

 

2011- Returning Experts Programme (REP) and  ETAG Project -Returning Experts Programme (REP) 

( გრანტი, მონაწილე) 

2009- English Language Specialist for TSU,  (აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი-ამერიკის საელჩო საქართველოში; გრანტი, 

მონაწილე) 

 

2009- English Global Product, British Council-(ბრიტანეთის საბჭო, გრანტი. მონაწილე და ტრენერი) 

 

2009 – Training course for Tbilisi State University Teachers – (აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებით, გრანტის 

მომპოვებელი). 

 

2009- A Training Course for the University Teachers (Definition of B2 level)- (გრანტი A.S Hornby Educational Trust and 

IATEFL Associates, მონაწილე)  

 

2007-ინგლისური სპეციალური სასწავლებლებისათვის-( გრანტი, ბრიტანეთის საბჭო , მონაწილე)  

 

2006-2007-ბიზნეს ინგლისურის კურსი ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის (გრანტი, ბრიტანეთის საბჭო. 

მონაწილე) 

 

2005-2006-წერის უნარ–ჩვევების განვითარების კურსი ინგლისური ენისმასწავლებლებისათვის (გრანტი,ბრიტანეთის 

საბჭო.მონაწილე) 

 

2004-2006- A Cross-cultural Comparative Study of Linguistic Politeness in Georgian and English-(გრანტი,ნოტინგემის 

ტრენტის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. მონაწილე, მკვლევარი) 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. წევრობა  

საერთაშორისო ლინგვისტური საზოგადოება კომუნიკაციის სტრატეგიები,  ასოცირებული წევრი, ნოტინგემი, 

ინგლისი  

საერთაშორისო ფორუმის Linguistic Politeness Group  წევრი 

ბელგიის ლინგვისტური საზოგადოების წევრი 

შვეიცარიის გამოყენებითი ლინგვისტიკის საზოგადოების წევრი 

ენის მოდელირების ასოციაციის წევრი 

საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის  (ETAG)- პრეზიდენტი. 

საერთაშორისო ჟურნალი ქართველოლოგი  ( სარედაქციო კოლეგიის წევრი) 

 Online jounal in Humanities ( მთავარი რედაქტორი) 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალი ‘წელიწდეული’ ( რედაქტორი) 

 

დამატებითი ინფორმაცია  
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1. ჩაბარებული მაქვს ბრიტანული გამოცდის TKT ( Teacher Knowledge Test) სამივე მოდული ( ბენდი 4 , 

უმაღლესი შეფასება, სამივე მოდულში), დასტურდება კემბრიჯის უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრის 

სერტიფიკატებით, 14/01/2011 

2. ვარ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი 

3. ვარ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დარგობრივი სექციის თავმჯდომარე 

4. ვარ ბრიტანეთის საბჭოსა და საქართველოს მასწავლებელთა ასოციაციის რამდენიმე  მეთოდური კურსის 

აპრობირებული ტერენერი; საერთაშორისო ე-მოდერატორი და ტრენერი 

5. 2009-2011 წლებში ვიყავი განათლების სამინისტროს სახელმძღვანელოების გრიფირებისა და ინგლისური ენის 

სტანდარტისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის კომისიის  კომისიის ექსპერტი;   

6. 2011-2012 წლებში ვიყავი თბილისის მერიასთან არსებული ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი 

ცენტრის ინგლისური ენის პროგრამების ექსპერტი და კონსულტანტი 

7. ვარ საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის მაწავლებელთა სატრენინგო პროგრამებისა 

და კურსების თანაავტორი 

8. კარგად ვფლობ კომპიუტერს და ვიცი შემდეგი პროგრამები: MS Word;  E-mail,   

           Internet, outlook express, explorer;  MS Excel; Adobe photoshop; MS Powerpoint; 

9. გამოქვეყნებული  მაქვს 75  პუბლიკაცია (  სამეცნიერო სტატია, მონოგრაფია,   სახელმძღვანელო, თარგმანი)  

რომელთაგანაც  ვუთითებ  ყველაზე  მნიშვნელოვან ნაშრომებს 

10. ვიყავი თსუ სამეცნიერო-საატესტაციო საბჭოს P.10.02CN10-10 სწავლული მდივანი; 1993-1995წწ 

 

 

 

 

                                                                   თარიღი:  30 .05. 2017 

 

 

 

 

 

 

 


