CURRICULUM VITAE

პერსონალური ინფორმაცია
სახელი : მანანა
გვარი : ჩაგელიშვილი
დაბადების თარიღი : 1959 წ. 17 მარტი
დაბადების ადგილი : თბილისი, საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა : დაოჯახებული
მისამართი : თბილისი, ყიფშიძის 5, კორპუსი „ა“, სად.II, ბინა 25
ტელ: 2250021
მობ: 555.359229;
e-mail: chagelishvili.m @gmail.com

განათლება
1978-1983წწ

თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი

გერმანული ენის ფაკულტეტი /წარჩინებით/
გერმანული და ინგლისური ენების პედაგოგი

ტრენინგი

2005 წ. -

სერთიფიკატი 0137
პირველი საფეხური

„კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში“
(კაასუს)
საერთაშორისო პროგრამის „კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის“
(კწკა) ფარგლებში

2005წ.

სერთიფიკატი - 0017
მეორე საფეხური
„კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში (კაასუს)
საერთაშორისო პროგრამის „კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის“
(კწკა) ფარგლებში

2006წ.

სერთიფიკატი
„კულტურის სფეროს ორგანიზაციების მართვა“

2013წ.

სერთიფიკატი - 1191
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
„საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე“

2016 წ.

სერთიფიკატი
„სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდა ქალ ექსპერტთა ქსელი მშვიდობისა და
უსაფრთხოებისათვის“
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
„ ძლიერი პოლიტიკური პარტიები დემოკრატიული საარჩევნო პროცესებისათვის
საქართველოში“

2017 წ.

სერთიფიკატი
ახალი სიტყვა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის შიდა ქართლში.

სამუშაო გამოცდილება
1983 – 1986წწ ირის საშ. სკოლა - გერმანული ენის მასწავლებელი

1987წ. - კურორტი „შოვი“ - კულტ. ორგანიზატორი

1987 – 1988წწ თბილისის 44-ე საშ. სკოლა
უფროსი პიონერხელმძღვანელი

1988 - 1993წწ

ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკის სამეცნიერო -კვლევითი ინსტიტუტი

მეცნიერ-თანამშრომელი

1993 - 1998წწ

საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების

რესპუბლიკური ინსტიტუტი
უცხო ენების სწავლების მეთოდიკათა კათედრის უფროსი მასწავლებელი

1996 – 1997წწ საქართველოს პედაგოგთა ატესტაცია - საქართველოს განათლების სამინისტრო
საატესტაციო ტესტები გერმანულ ენაში - ავტორი

1998 - 2006წწ

თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი

უცხო ენების კათედრის უფროსი მასწავლებელი

1998 – 2001წწ

თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტის კულტურის კოლეჯი
გერმანული ენის პედაგოგი

2002 – 2008წწ

შპს „კულტურის კოლეჯი“
გერმანული ენის პედაგოგი

2002 - 2008წწ

შპს „კულტურის კოლეჯი“ - დირექტორი
/თანამფლობელი/

2008 - 2014წწ

შპს „მომავლის პროფესიული სკოლა“ - დირექტორი სასწავლო დარგში
/თანამფლობელი/

2014წ - მაისი/ივნისი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
მოცეკვავის მოდიფიცირებული პროფესიული სტანდარტი
დანართი N49 შესაბამისად - ავტორი

2013 წ.

2013 წლის 27 ოქტომბერი – საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები,
ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქი, მე – 2 უბანი, კომისიის წევრი.

2015 წ.

შუალედური არჩევნები – 31 ოქტომბერი 2015 წელი. საგარეჯო,
ადგილობრივი დამკვირვებელი – მოწმობა N 221

2016 წ.

საპარლამენტო არჩევნები - N3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო

ივნისი/

კომისია. დროებითი წევრი - „ქართული ოცნება - დემოკრატიული

ნოემბერი

საქართველო“.

2017 წ.

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - N 2 ვაკის საოლქო

სექტემბერი/

საარჩევნო კომისია. დროებითი წევრი - „ქართული ოცნება -

ოქტომბერი

დემოკრატიული საქართველო“.

2018 წ.

ონის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის,

იანვარი

ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი.

2018 წ.

ონის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტის,

მაისი

ახალგაზრდობის საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
სამსახურის უფროსი.

კომპიუტერი
MS Office Word
MS Office Excel
MS Office Outlook
Internet

ენები
ქართული - მშობლიური
რუსული - თავისუფლად

გერმანული - თავისუფლად
ინგლისური - საშუალოდ

