
  

   

 

სამუშაო გამოცდილება  
  

 

1992-2003 წწ. ფერიის საშუალო სკოლა- ინფორმატიკისა და ფიზიკის  - 

მასწავლებელი 

 

2003-2004 წწ. ფირმა ,,VIP-BTC~ - ბუღალტერ–ეკონომისტი 

 

2004-2007 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი                    

         მათემატიკისა და ინფორმატიკის კათედრა - 

უფროსი მასწავლებელი 

 

2007 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტი, 

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, საინფორმაციო 

ტექნოლოგების დეპარტამენტი  

უფროსი მასწავლებელი 

 

2011-2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მაგისტრატურის,      რეზიდენტურის და დოქტორანტურის მართვის 

სამსახური 

 წამყვანი სპეციალისტი 

 

2014 წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

განათლების ფაკულტეტი, ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი   

უფროსი მასწავლებელი 

 

2014 წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბიბლიოთეკარი  

(წამყვანი სპეციალისტი) მომსახურეობის განყოფილება 

  

განათლება 
  

 

1990-1995 წწ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ფიზიკის მასწავლებელი 

დიპლომი აუ № 014128 

1998-2002 წწ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ფიზიკის დეპარტამენტი 

მაძიებელი 

2003 წ სქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ტექნიკის T 05.12.01 მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი 

დიპლომი № 003580 

 

 

სახელი,გვარი ინგა სურმანიძე 

დაბადების თარიღი: 14.03.1972 

მისამართი: 
 

ბათუმი. გოგებაშვილის  № 58 ბ/15 
 

    ტელეფონი:         (+995)  577 17 79 18        

         (0322)  29 40 96  

E-mail: surmanidze@gmail.com 



  

   

 

 

უცხო ენა 
  

 
 

 

ტრენინგები   
 
 
 

2014წელი საბიბლიოთეკო სერვისების თანამედროვე ტენდენციები 

Inovative Systems Management 

 

2012 წელი TALINN UNIVERSITY-ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 

,,ელექტრონული კურსის შესწავლა Moodle-ეს პროგრამაში“   

(,,Greating E-course in Moodle Environment”). 31.07.2012 

 

2012 წელი TALINN UNIVERSITY-ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 

 ,,ელექტრონული სწავლება სასწავლო პროცესში Moodle-ის მაგალითზე“   

 

2011 წელი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოსამზადებელი ცენტრი  

 ,,ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები“  

( B1 , 60 სთ 17.06.2011-29.07.2011) 

B-1 №0010 

 

2011 წელი TALINN UNIVERSITY-ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 ,,Introduction to outcome-based curriculum development”. 

 

2011 წელი TALINN UNIVERSITY-ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 ,,ელექტრონული სწავლების მეთოდებისა და ხერხების შესწავლა“  

,,Introduction to e-learning methods and technology”)  

 

2011 წელი USAID/EMP Education Management Project- განათლების მართვის პროექტი:-,,განათლების 

ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“: 

1. განათლების პოლიტიკა; 

2. ორგანიზაციული ლიდერობა განათლებაში; 

3. მონიტორინგი და შეფასება განათლებაში; 

4. კურიკულუმის შემუშავების მეთოდოლოგია; 

5. სწავლების მეთოდები; 

6. ადამიანური რესურსების მართვა განათლებაში; 

7. პრაქტიკული კვლევა განათლებაში; 

8. განათლება მრავალფეროვან გარემოში. 

 

2011 წელი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; 

 PHYWE – საბუნებისმეტყველო საგნების სასწავლო –  

ლაბორატორიული მოწყობილობების მოდერნიზება. 

 

2010  წელი   INWENT-ის პროექტი ეკონომიკური განვითარების სექტორი 

 

უცხო ენების ცოდნა გაგება  მეტყველება  წერა 

რუსული კარგად კარგად კარგად 

ინგლისური 

 

საშუალოდ საშუალოდ საშუალოდ 



  

   

2010 წელი განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ინგლისური ენის 

მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამა დამწყები საფეხური /72 საათი/ 

№307 

 

2009 წელი INWENT- Capacity Building International Germany 

ეკონომიკური განვითარების სერტიფიცირება საქართველოში 

- პროფესიული სწავლების განვითარება 

1. კურიკულუმისა და გაკვეთილის განვითარება 

2. ინტეგრირებული კურსის განვითარება 

3. სწავლებისა და სწავლის მეთოდები 

4. აქტიური და მოქმედი სწავლება 

5. გამოცდებისა და შეფასების ტექნოლოგია 

6. მედიის როლი სწავლებაში 

 
 

 

კომპიუტერული 

პროგრამების ცოდნა  

Windows XP,Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, 

Microsoft office Access, Microsoft office Picture Manager, 

Mathsoft Apps, Internet Explorer, Moodle 
 

სხვა უნარები  

დამატებითი ინფორმაცია  
  


