
 

 

 

  1. განათლება 

№ წლები უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება 
აკადემიური 

ხარისხი 
სპეციალობა 

1 1984 –1989წ 
ქუთაისის ალ.წულუკიძის სახელობის 

სახელმწიფო  პედაგოგიური ინსტიტუტი 
მაგისტრი გეოგრაფია-

ბიოლოგის  მასწავლებელი 

2. 1979 –1980წ 

ქუთაისის პროფესიული სავჭრო-

კულინარული სასწავლებელი 

 

 სასურსათო საქონლის 

მოლარე-კონტროლიორი 

3. 1978-1979წ. 

ლენტეხის რა-ნის  ჟახუნდრის 

ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო 

სკოლის სრული კურსი 

  

 

     

 

 

2. სამუშაო გამოცდილება 

№ წლები თანამდებობა ორგანიზაცია 

1 2019 წლიდან 
პრორექტორი სასწავლო-

ადმინისტრაციულ დარგში 

ა(ა)იპ წმ.გაბრიელ  ეპისკოპოსის სახელობის

  წყალტუბოს    სასულიერო გიმნაზია 

2 2008 -2019 წ. 

სასწავლო პროცესის 

კოორდინატორი/ ბიოლოგიის მასწავ

ლებელი 

ა(ა)იპ წმ.გაბრიელ  ეპისკოპოსის სახელობის

  წყალტუბოს    სასულიერო გიმნაზია 

3 2007-2008 წ. ბიოლოგიის მასწავლებელი წყალტუბოს #1 საჯარო სკოლა 

4 2005-2007 წ. ბიოლოგიის მასწავლებელი წყალტუბოს #5 საჯარო სკოლა 

5 1995-2005 წ. 
საბუნებისმეტყველო პროფილის მეთო

დისტი/ ბიოლოგიის მასწავლებელი 
წყალტუბოს მრავალპროფილიანი ლიცეუმი 

6. 1993-1995წწ. 
განათლების განყოფილების 

მეთოდისტი 
წყალტუბოს განათლების განყოფილება 

7. 1992-1993წწ. გეოგრაფიის მასწავლებელი 
ფარცხანაყანევის  II არასრული საშუალო  

სკოლა წყალტუბო. 

8. 1989-1992წწ. ქიმია-ბიოლოგიის მასწავლებელი დღნორისის საშუალო სკოლა. წყალტუბო 

 

 

 

     პროფესიული ავტობიოგრაფია  
 

მაია ონიანი  

 
 

            53001002642 

 

სახელი, გვარი  
 

პირადობის ნომერი   

ტელეფონი/Telephone   +995 599 55 50 72 
 

15.10.1964 წ.   

ელ-ფოსტა   gimnazieli1964@gmail.com 
 

დაბადების თარიღი (დ/თ/წ)   

ვებგვერდი   http://gabrielisgimnazia.ge/ 
  

 

http://gabrielisgimnazia.ge/


3. პროფესიული ტრენინგები 

№ ტრენინგის დასახელება 
ტრენინგის ჩატარების 

ადგილი და პერიოდი 

ორგანიზაციის დასახელება ვის 

მიერ იყო ტრენინგი 

ორგანიზებული 

1 
„თანამედროვე სკოლა-მართვა 

და შეფასება“ 

შავი ზღვის საერთაშორისო  

უნივერსიტეტი 

თბილისი - 09.12.2017წ. 

შავი ზღვის საერთაშორისო  

უნივერსიტეტი  

2 
პროფესიული უნარების 

ტრენინგ-კურსი ქ.ბაქო, 20.08.2017 წელი 
განათლების საერთაშორისო 

ორგანიზაცია 

3 
განათლების მართვის 

აქტუალური საკითხები - 2015 

წყალტუბო,სასტუმრო“ 

პლაზა“ 

23-25  /10 2015 წელი. 

მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი 

4 

მასტერკლასი: 

„მრავალფეროვანი 

სტრატეგიების გამოყენება 

ბიოლოგიის  სწავლებისას“ 

სსსიპ 155- ე საჯარო 

სკოლა.თბილისი  2015წელი 

15 მარტი. 

  

"ასოციაცია-ბიო” 

5 

ტრენინგ- სემინარი: 

"საქართველო-ევროკავშირი" 

 

სასტუმრო „შაინი” 15 

თებერვალი  2015წ.  

ქ.თბილისი 

განვითარებისა და დემოკრატიის 

ცენტრი (CDD) 

6 
საგანმანათლებლო 

ტექნოლოგიების კონფერენცია 

სასტუმრო “ქორდიად - 

მერიოტი“ქ. თბილისი. 21-23 

ნოემბერი 2014 წელი. 

მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული 

ცენტრი,ინტელის, მაიკროსოფტის, 

იუ-ჯი-თი 

7 
განათლების მართვის 

აქტუალური საკითხები 2014წ. 

წყალტუბო,სასტუმრო“ 

პლაზა“ 

2014 წლის 4, 5, 6, 7 ნოემბერს 

 

მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი 

8 

ტრენინგ მოდული: 

"უნარ-ჩვევები 

მოზარდებისათვის" 

"Tskaltubo Lions Club 

International"-ი 

17 – 18  ივლისი   2014  წელი 

""Lions Quest" -ის ხელმძღვანელი 

პროფესორი   ნინო ბესელია 

9 

მასწავლების პროფესიული გან

ვითრება. 

„თვითშეფასება და კოლეგების 

ურთიერთშეფასება“ 

ქუთაისი მასწავლებლის 

სახლი 

2014 წელი 8-9 ივლისი 

მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი 

1

0 

თანამშრომლობითი  პროექტებ

ის დაგეგმვა   და მართვა 

eTwining.Plus  ფარგლებში" 

წყალტუბო,სასტუმრო“ 

პლაზა“ 

13  - 17 /12  2013 წელი. 

მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების  ეროვნული ცენტრი 

 

 

 

 

4. სამეცნიერო კონფერენციებში(ფორუმებში) მონაწილეობა  

http://ninozaqaraia78.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
http://ninozaqaraia78.blogspot.com/2015/02/blog-post.html


№ წელი ღონისძიების დასახელება ადგილი მოხსენების სათაური 

1 18/05 2019 წ 

„ბიოლოგიის მასწავლებელთა 

გამოცდილების გაზიარება 

თანამშრომლობისთვის“ 

აწსუ 

ქ. ქუთაისი 

„მშობელთა 

ჩართულობა 

სასწავლო პროცესში“ 

2 06.10.2018წ. 
„სწავლა-სწავლების თანამედროვე 

მიდგომები და გამოწვევები“ 

ო.იოსელიანის სახ.N-1 

საჯარო სკოლა, 

წყალტუბო 

კონფერენციის 

მონაწილე 

3 17/122017წ. 
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების 

კონფერენცია 

“ჰუალინგი - თბილისის 

ზღვის პლაზა“ 

„ტექნოლოგიების 

გამოყენება 

ბიოლოგიის 

გაკვეთილზე“ 

 

 
 

 
  

5. ენები   
    

№ უცხო ენები 
საშუალოდ 

(A1,A2) 
კარგად (B1,B2) 

თავისუფლად 

(C1,C2) 

1   მშობლიური (ქართული ენა)   
 

X  

2  რუსული  X  

3 გერმანული X                

6. პროფესიული მიღწევები  

№ წლები მიღწევა 

1  2019 წელი 

ოქტომბერი 

პროფესიული განვითარებისა და წინსვლის სქემის ფარგლებში 

განხორციელებული აქტივობების  საფუძველზე მივიღე „წამყვანი 

მასწავლებლის სერთიფიკატი“ 

2  2014 წელი 

06.თებერვალი 

საქართველოს  განათლებისა  და მეცნიერების სამინისტრო-საჯარო  

სკოლის დირექტორობის უფლების დამადასტურებელი სერტიფიკატი 

3  2012 წელი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 

მივიღე საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და  ინგლისური ენის ცოდნის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატი 

4  2011-2012 

სასწავლო წელი 
მივიღე  „მასწავლებლის სერთიფიკატი“მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული მასწავლებლის 

სასერტიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების საფუძველზე. 

 

 

7.კომპიუტერული უნარ - ჩვევები 

№ პროგრამები სუსტი საშუალოდ კარგად 

1 Microsoft office   X 

2 PowerPoint   X 

3 Internet   X 

 


