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პერსონალური ინფორმაცია  მარიამი ნაჭყებია 
 

 

 თბილისი, საქართველო 
   +995 

 info@dantetbilisi.ge 
https://www.facebook.com/dantealighierissazogadoeba 

  სქესი მდედრობითი| დაბადების თარიღი 06/06/1994 | ეროვნება ქართველი 

 
 

სამუშაო გამოცდილება 
  

 

 

   2018 – დან დღემდე 
 
 
 
 
 

2018 –დან დღემდე 
 
 
 
 
    

 05/03/2018 – 08/06/2018       

იტალიური ენის პედაგოგი 
დანტე ალიგიერის საზოგადოება - თბილისის კომიტეტი 
კალისტრატე ქუთათელაძის ქუჩა 6, 0179, თბილისი, საქართველო 
http://www.dantetbilisi.ge/ 
 
 
 იტალიური ენის პედაგოგი 
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
 კოსტავას ქუჩა 77, 0160, თბილისი, საქართველო 
  https://gtu.ge/ 
 
 

კონსულტანტი 
Kerama Marazzi Georgia 
თამარ მეფის გამზირი  2, 0112, თბილისი, საქართველო 
http://kerama-marazzi.ge/ 
 

• კლიენტების მომსახურება 
• პროდუქტების გაყიდვა 

 

  19/09/2016 – 10/10/2016 
 
 
 
 
 

 ბიბლიოთეკარი (სტაჟიორი) 
 იტალიური კულტურის ცენტრი 
  ჩოლოყაშვილის გამზირი  3, III კორპუსი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი),        
  0113, თბილისი, საქართველო 
  www.cci-tbilisi.blogspot.com 
 

http://www.dantetbilisi.ge/?fbclid=IwAR0mKXxQSvZtDbQHswxaQoV4iRjl9LKTeZSfHI-zL6dlYVbYTOiQfCeQbNY
https://gtu.ge/
http://kerama-marazzi.ge/
http://www.cci-tbilisi.blogspot.com/
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პერსონალური უნარები 
  

27/12/2015 – 10/04/2016 
 
 
 
 
              11/02/2015 – 30/05/2015       

თარჯიმანი 
იტალიური სკოლა-ინსტიტუტი 
ივანე მაჩაბლის ქუჩა 1, 0105, თბილისი, საქართველო 
www.istitutoculturaitaliana.org 
   
დამკვირვებელი 
ოლიმპიადა “შერლოკი” (თბილისი, საქართველო) 
 
   

განათლება და გამოცდილება 
  

               10/10/2016 - 16/07/2018 
 

 
 
 

              15/02/2017 – 15/08/2017 
 
 
 
 
 

              03/10/2012 – 10/08/2016 
 
 
 
 
 

27/05/2015 – 21/08/2015 

მაგისტრის ხარისხი რომანულ ფილოლოგიაში (იტალიური ენა) 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ილია ჭავჭავაძის ქუჩა 32, 0162, თბილისი, საქართველო 
www.iliauni.edu.ge 
 
გაცვლითი პროგრამა მაგისტრატურაში  Erasmus + (თანამედროვე 
ფილოლოგია) 
ტუშას სასწავლო უნივერსიტეტი 
Via S.M. in Gradi n 4, 01100 Viterbo, Lazio, Italia 
http://www.unitus.it/it/unitus 
  
 
ბაკალავრის ხარისხი იტალიისმცოდნეობაში (მეცნიერებათა და 
ხელოვნების ფაკულტეტი) 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ილია ჭავჭავაძის ქუჩა  32, 0162, თბილისი, საქართველო 
www.iliauni.edu.ge 
 
იტალიური ენისა და კულტურის კურსი 
დანტე ალიგიერის სკოლა 
Piazza G. Garibaldi 7, 62032 Camerino (MC) – Italia 
www.scuoladantealighieri.org 
 

 

მშობლიური ენა   ქართული 
  

სხვა ენები UNDERSTANDING SPEAKING  WRITING  

listening  reading Spoken interaction  Oral interaction   
Russo C2 C1 C1 C1 B2 

  
Italiano C2 C2 C1 C1 C1 
Inglese C1 C1 C1 C1                C1 

  
 Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages 

http://www.istitutoculturaitaliana.org/
http://www.iliauni.edu.ge/
http://www.unitus.it/it/unitus
http://www.iliauni.edu.ge/
http://www.scuoladantealighieri.org/
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დამატებითი ინფორმაცია 
  

 

 
 
  

ორგანიზაციული და 
მენეჯერული უნარები/ 
პროფესიული უნარები 

 დროის განაწილების უნარი და პასუხისმგებლობის გრძნობა 
 პრეზენტაციის უნარი 
 ანალიტიკური აზროვნება 
 სოციალური ადაპტაცია 
 პოზიტიური განწყობა და ენთუზიაზმი 
 პრობლემების გადაჭრის უნარი და კრეატიულობა 

კომპიუტერული უნარები 
 
 

მართვის მოწმობა 

Office-ის პროგრამების (Word, Excel, Power Point), Adobe Photoshop-ის,  ელექტრონული 
ფოსტის და სხვა ინტერნეტ სერვისების კარგი ცოდნა 
 
B კატეგორია 

პუბლიკაციები 
 
 
 
 

სერტიფიკატები, დიპლომები, 
ატესტატები 

 
 
 
 
 
 
 

სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე „იძულებითი ემიგრაციისა და გადასახლების გავლენა 
იტალიელი და ქართველი მწერლების შემოქმედებაზე (იტალიელი პოეტის დანტე 
ალიგიერისა და ქართველი მწერლის გრიგოლ რობაქიძის ცხოვრებისა და 
შემოქმედების მაგალითზე)“,  2018 წ.  

 
ტრენინგ-კურსი „იტალიური ენის სწავლების საფუძვლები ბავშვების, მოზარდებისა 
და ზრდასრულებისთვის“ (ორგანიზატორები: ლაბორატორია ITALS, ვენეციის კა’ 
ფოსკარის უნივერსიტეტი, დანტე ალიგიერის საზოგადოების თბილისის კომიტეტი 
და იტალიის საელჩო საქართველოში), 2019 წ. 
   

 
 

  
 


