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 Curriculum Vitae 
  

 
პერსონალური 

ინფორმაცია 

 

სახელი, გვარი თამარ მამასახლისი 
მისამართი, ტელეფონი, 

ელ.ფოსტა 
თბილისი, საქართველო, +995 599 xxxxxxxx,  
tamar.mamasakhlisi@xxxxxxxx; tmamasakhlisi@xxxxxx.ge 

დაბადების თარიღი  11/12/1969  

მოქალაქეობა   საქართველოს და იტალიის 
  

პირადი პროფილი 
 

 
 
 
 

სამუშაო გამოცდილება 

დიპლომატიური და პედაგოგიური კარიერის მანძილზე შეძენილმა გამოცდილებამ და 
პროფესიულმა უნარებმა, ენობრივად და კულტურულად მრავალფეროვან გარემოში 
ურთიერთობების მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები გამომიმუშავა. მოხარული ვარ, რომ 
მომეცა შესაძლებლობა, ჩემი პირადი წვლილი შევიტანო საქართველოში იტალიური 
ენის სწავლებასა და გავრცელებაში, კულტურათაშორისი დიალოგის ხელშეწყობასა და 
ენობრივი მრავალფეროვნების განვითარებაში. 

  

2013 წლის მარტიდან დღემდე საერთაშორისო კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტის 
პირველი მდივანი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
ქართული ენის, კულტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია და 
წარმოჩენა საერთაშორისო ასპარეზზე 

2012 წლიდან დღემდე შ.პ.ს „ჯითიეი ჯგუფი“ დამფუძნებელი და დირექტორი (2012 წ.–2013 წ. მარტი)  
იტალიური ბრენდის “Resine Isolanti Diena” პროდუქციის პრომოცია და გაყიდვა 
ამიერკავკასიაში 

2010 წლიდან დღემდე დანტე ალიგიერის საზოგადოების თბილისის კომიტეტის პედაგოგი  
PLIDA-ს სასერტიფიკაციო საგამოცდო კომისიის წევრი 

2001 წ. ოქტომბერი - 2010 წ. 
აგვისტო 

იტალიის საელჩო საქართველოში 
სამდივნოს, თარგმანისა და პრესასთან ურთიერთობის განყოფილებების 
თანამშრომელი (თბილისი) 

1999 წ. ივნისი - 2001 წ. 
სექტემბერი 

„ქართუ ჯგუფის“ ფილიალი „ქართუ-კფტ“ 
საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი 

1997 წ. იანვარი-1999 წ. იანვარი საქველმოქმედო სარეაბილიტაციო პროექტი „ჩერნობილის ბავშვები“   
პროექტის ხელმძღვანელის ასისტენტი  
ჩერნობილის არასრულწლოვანი ონკოლოგიური პაციენტების სარეაბილიტაციო 
კურსის კოორდინაცია (სარდინია, იტალია) 

1995  წ. მაისი - 1996 წ. ნოემბერი ევროკავშირის პროექტის TACIS-Democracy  
პროექტის ხელმძღვანელის ასისტენტი და მთარგმნელი  
საქართველოს დემოკრატიული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 
ხელშეწყობა  

1994 წ. მაისი-1995 წ. მაისი ქართულ-იტალიური საწარმო „საქართველო“ 
ღვინის სექტორის განვითარების პროექტის თარჯიმანი  

1994 წ. თებერვალი - 1994 წ. 
აპრილი 

ევროკავშირის პროექტი Phare-Tacis 
მთარგმნელი და პროექტის ხელმძღვანელის ასისტენტი  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის ტექნიკური რეფორმის ხელშეწყობა  

mailto:tmamasakhlisi@xxxxxx.ge
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განათლება, ტრენინგები 

 

 
2021 წ. 13 თებერვალი 

2020 წ. 19 ოქტომბერი 

 
ტრენინგ-კურსი „გავაუმჯობესოთ იტალიური ენის ათვისება 10 მარტივი ნაბიჯით“, 
ვებინარი, მონაწილის სერტიფიკატი, გამომცემლობა ALMA   

პროფესორ-მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების კურსი „მოგზაურობა 
ხელოვნებით. ენის დიდაქტიკა და იტალიის კულტურული მემკვიდრეობის 
ვალორიზაცია“, ვებინარი, მონაწილის სერტიფიკატი, გამომცემლობები Loesher  და 
G.D’Anna 

2010 წ. 24 სექტემბერი - 4 
ოქტომბერი 

პროფესორ-მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების კურსი „იტალიური, 
როგორც მეორე ენა, დიდაქტიკა და პერსპექტივები“,  მონაწილის სერტიფიკატი, 
ლაბორატორია Edulingua და მაჩერატას სასწავლო უნივერსიტეტი (კასტელრაიმონდო, 
იტალია) 

2009 წ. 7-10 სექტემბერი პროფესორ-მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების კურსი „ლინგვისტური 
უნარებისა და ინტერაქციის განვითარება“ მონაწილეობის სერტიფიკატი, იტალიის 
საგარეო საქმეთა სამინისტრო და იტალიის საელჩო საქართველოში (თბილისი) 

1999 წ. იანვარი -აპრილი ინგლისური ენის სასერტიფიკაციო ინტენსიური კურსი, B2 დონე 
Stanton School of English (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი) 

1987 წ.-1992 წ. ისტორიკოსის დიპლომი  
თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი 

1989 წ.-1991 წ. იტალიური ენის ორწლიანი კურსის დიპლომი 
თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი 

1997 წ.-1987 წ. სრული ზოგადი განათლების ატესტატი 
თბილისის რკინიგზის N1 საშუალო სკოლა 

 

 

პირადი კომპეტენცია  

მშობლიური ენა ქართული 

უცხო ენები იტალიური (სრულყოფილი: წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი), ინგლისური (კარგი: 
წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი), რუსული  (კარგი: წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი) 

სოციალური და პროფესიული 
უნარები და კომპეტენციები   

გუნდური მუშაობის პირობებში ეფექტური კომუნიკაციის უნარი. პროექტებისა და 
ადამიანური რესურსის კოორდინირებისა და ადმინისტრირების, ასევე კონფლიქტების 
მართვის მაღალი უნარ-ჩვევები. ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი. 
დისტანციური დიდაქტიკის სისტემების კარგი ფლობა. ინიციატივის გამოჩენის 
სურვილი და მოქნილობა. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიური 
კომპეტენციები 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლების ცოდნა, Microsoft Office-
ის კარგი ცოდნა. 

მართვის მოწმობა საერთაშორისო B კატეგორიის  
 

 

სხვა ინფორმაცია  

პუბლიკაციები   იტალიური გამომცემლობის EdiBimbi ზღაპრების სერიის ქართული გამოცემის   
  თანაავტორი, 2013 წ.  (თბილისი) 
  დანტე ალიგიერის საზოგადოების თბილისის კომიტეტი, გამომცემლობა „არეა“  
   

  

 
 


