
 

 

 

1 კახა გაბუნია, CV 

CURRICULUM VITAE   

                                                                                                                                 

 

გვარი:    გაბუნია                         

სახელი:    კახა  

სამუშაო ადგილი: ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. 

მისამართი:  საირმის ქ. 30/32, ბ.19 

ელ. ფოსტა: kakha.gabunia@tsu.ge 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

ენათმეცნიერი (მორფოლოგია, სინტაქსი, შედარებითი ენათმეცნიერება); სოციოლინგვისტი, მეორე ენის 

სწავლების ექსპერტი; მულტილინგვური განათლების ექსპერტი. 

2015 _ დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

             მულტილინგვური განათლების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი. 

2010 _ დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

             ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის  

             (აზერბაიჯანულენოვანთათვის / სომხურენოვანთათვის) ხელმძღვანელი;  

2009 _ დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

       ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

2009 _ 2013 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  

  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

2007 _ 2009 – სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი, სამოქალაქო განათლების  

        ცენტრის ხელმძღვანელი 

2005 _ დღემდე - კავშირ `სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი  

       ურთიერთობების ცენტრის~ დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი. ეთნიკურ უმცირესობათა  

              ინტეგრაციის მიმართულებით 30-ზე მეტი საერთაშორისო პროექტის მონაწილე. 

2004 _ 2007 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული  

       სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის ქართული ენისა და  

       ლიტერატურის საგნობრივი ჯგუფის კოორდინატორი;  

2003 _ 2004 - საქართველოს ენის სახელმწიფო პალატის ინფორმაციისა და ანალიზის  

 სამმართველოს უფროსი; 

2001 _ 2003 - საქართველოს ენის სახელმწიფო პალატის მთავარი კონსულტანტი; 

2001 _ 2004 - საქართველოს პრეზიდენტის I ხარისხის სტიპენდიანტი; 

1998 _   დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია; 

1993 _ 1996 - თსუ დოცენტი; 

1992 _ 1994 - თპიშ დოცენტი; 

1989 _   დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია; 

1985 _ 2000  -  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  

       ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უმცროსი / უფროსი / წამყვანი მეცნიერი  

       თანამშრომელი; 
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სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

6 მონოგრაფიის, 30-ზე მეტი სახელმძღვანელოსა და 60-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის ავტორი (იხ. 

დანართი) 

 

განათლება/ტრენინგი  

1981-1986 წლებში სწავლობდა თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. 

1989 წელს დაიცვა საკანდიდატო, 1998 წელს - სადოქტორო დისერტაცია. 

2001-2007 წლებში გაიარა ტრენინგების კურსი ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების 

მიმართულებით (ეუთოს ეუუკ-ის პროექტის ფარგლებში); 2012-2016 წლებში გაიარა ტრენინგების ციკლი 

მულტილინგვური განათლების მიმართულებით პროგრამა ტემპუსის პროექტის ფარგლებში. 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

ბოლო 5 წლის განმავლობაში მონაწილეობა აქვს მიღებული კონფერენციებში: 

 

2016 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „მულტილინგვური განათლება: გამოწვევები და  

            პერსპექტივები“’ თბილისი,09.09.2016. კახა გაბუნია, ელენე ჯაჯანიძე, ენისა და საგნის  

            ინტეგრირებული სწავლების სპეციფიკა ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე; 

2016 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:  „ნართების ეპოსის კვლევის თანამედროვე  

           პერსპექტივები“; 13-15 10.2016; კახა გაბუნია, უმაღლესი განათლება და ენობრივი უმცირესობები  

           საქართველოში 

2016 - EDUCATION POLICY AND CULTURE: CONSISTENT AND RADICAL TRANSFORMATIONS, 3-rd  

            International Conference; 21 -22 October, 2016Vilnius, Lithuania; Kakha Gabunia, Ketevan Gochitastashvili,  

            Intercultural Education and Cultural Tolerance Georgian Case) 

2016 - (DIS)-INTEGRATION AND DIS-CONNECTION IN THE POST-SOVIET SPACE; International Conference  

           21-22 November, Paris, France. Каха Габуния, Кетеван Гочиташвили, Языковая политика по отношению  

           русского языка в Грузии до и после распада СССР 

2016   - ტრენინგების ორგანიზება „ტემპუსის“ პროექტის ფარგლებში ენისა და საგნის ინტეგრირებული 

სწავლების მიმართულებით ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის პედაგოგებისთვის  (ტემპუსი  - 

27 მარტი  1 აპრილი); 

2016   ერთობლივი ტრენინგების ორგანიზება „ტემპუსისა“ და საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის 

პროექტის - „ვისწავლოთ ქართული“ ფარგლებში ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლების 

მიმართულებით - 2-10 მარტი. 

2015  - საერთაშორისო კონფერენცია: ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები; თბილისი, 2015; 

2015   - ტრენინგების ორგანიზება საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის პროექტის - „ვისწავლოთ 

ქართული“ ფარგლებში - 24 თებერვალი. 

2015 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ლიტვა და საქართველო 520 წლის  

            რეტროსპექტივიდან, 17-18 ნოემბერი, 2015 წელი: ქეთევან გოჩიტაშვილი, კახა გაბუნია,  

            ენობრივი პოლიტიკა განათლებაში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში (საქართველოსა და ლიტვის  
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            მაგალითზე) (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

            საქართველო). 

2014   - ტრენინგების ორგანიზება საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის პროექტის - „ვისწავლოთ  

              ქართული“ ფარგლებში - 17 სექტემბერი. 

2014 _   Pedagogical International Conference `On the Contemporary Issues of Pedagogy`; Tsaghadzor, Armenia.17-18 

October, 2014. 

2014 -   International Conference: “Making Research in Second Language Acquisition Usable for Instruction and 

Instructors”; ათენი, საბერძნეთი, 1-2 ნოემბერი., 2014. 

2013 - ქართული ენა - 21-ე საუკუნის გამოწვევები - 2013, 08 ივლისი; კახა გაბუნია, სახელმწიფო ენის 

განვითარებისა და სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის კონცეფცია 

2013 _ საერთაშორისო კონფერენცია TEMPUS-ის პროგრამის ფარგლებში: მულტილინგვური განათლების 

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ჩარჩოს შემუშავება. 

2012 _ საერთაშორისო კონფერენცია: ენა. ლიტერატურა. კულტურა. ისტორია. ფილოსოფია:  ტექსტზე 

ორიენტირებული კვლევები; კონფერენციის მონაწილე (მოხსენება - „ბრუნვათა კლასიფიკაციის 

პრინციპებისათვის ქართველურ ენებში“); ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

2011 _ საერთაშორისო კონფერენცია (სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და 

გამოწვევები); პროექტის დირექტორი; კონფერენციის ორგანიზატორი; შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

2011 წლის 28-29 ოქტომბერი _ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია   `ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, 

დიდაქტიკა – თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები ენობრივი ეტიკეტის მნიშვნელობა 

ქართულის, როგორც მეორე ენის შესწავლისას. მომხსენებელი. საქართველო,. ქ. თბილისი 

2011 _ აპრილი-ივნისი _ ქართულის, როგორც მეორე ენის პედაგოგთა ენის სწავლების მეთოდოლოგიის 

სწავლების კურსის ორგანიზება საქართველოს 8 რაიონში. ახალციხე, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, 

მარნეული, გარდაბანი, წალკა, ბოლნისი, დმანისი; ორგანიზატორი, ტრენერი;  

2011 _ ოქტომბერი-ნოემბერი _ პედაგოგთა ტრენინგების ორგანიზება საქართველოს 8 რაიონში 

ბილინგვური განათლების მართვის მიმართულებით (ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში); 

ორგანიზატორი, ტრენერი.  

2011 _ ოქტომბერი (2 5-დღიანი ტრენინგი).  _ ტრენერთა ტრენინგი დაბა ბაკურიანში: ბილინგვური 

სწავლების მეთოდოლოგია: შეფასება; ორგანიზატორი, ტრენერი. 

2011 _ ნოემბერი (10-დღიანი ტრენინგი)  ზურაბ ჟვანიას სახელობის ადმინისტრირების სახელმწიფო 

სკოლის ტრენერთა ტრენინგი ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების მეთოდოლოგიაში –

ორგანიზატორი, ტრენერი ქ. ქუთაისი. 

2011 _ ივანე ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია; სარედაქციო 

საბჭოს წევრი; ქ. თბილისი. 

2011 _ 24 ნოემბერი; თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებული აკადემიკოს შოთა ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია; მოხსენება:  უბრალო დამატებისა და გარემოების ურთიერთმიმართებისათვის 

ქართულში. მომხსენებელი.  ქ. თბილისი. 

 

 

 

 

http://www.nyc.gr/conference/programme
http://www.nyc.gr/conference/programme
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სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 
  

2017 - Prepare for Diversity and Develop Tolerance Among the Youth of Georgia (DTYG) - ეუთოს ეროვნულ 

უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაფინანსებით; პროექტის კოორდინატორი. 

2016-2017 - "დონეებად დაყოფილი აფხაზურენოვანი რიდერების შექმნა წიგნიერების განვითარებისთვის  

             აფხაზეთში" - COBERM, ევროკომისია. კონსულტანტი. 

2016-2017 - არაქართულენოვან სტუდენტთა აკადემიური მხარდაჭერის სრული პაკეტი - ფონდი „ღია  

             საზოგადოება - საქართველო“; პროექტის კონსულტანტი. 

2016-2017 – „დედამიწის კალენდარი“  - ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“; პროექტის  

              კონსულტანტი. 

2016-2017 - "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა" (PITA) 

2015 – `ენა და განათლება აფხაზებსა და ქართველებს შორის ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესის 

კონტექსტში~, USAID–ის ფინანსური მხარდაჭერით. კომპონენტის ხელმძღვანელი. 

2015 – ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა თსუ არაქართულენოვანი სტუდენტების ბაზაზე; საქართველოს 

გაეროს ასოციაცია, USAID–ის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის დირექტორი. 

2015  – არაქართულენოვან სტუდენტთა აკადემიური მხარდაჭერა ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის 

ფარგლებში“; ფონდი „ღია საზოგადოება, საქართველო“; მთავარი კონსულტანტი.   

2015 – `მულტიკულტურული განათლების ასახვა მასწავლებელთა განათლების პროგრამებში~,  

             ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველო”. პროექტის დირექტორი. 

2014 - „ერთად მომავალი წარმატებისათვის“, ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველო”. პროექტის  

            კოორდინატორი. 

2014 - გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის „ინოვაციური მოქმედება გენდერული 

თანასწორობისათვის“ ფარგლებში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის 

დირექტორი. 

2014 - „მასწავლებელთა განათლება - მულტიკულტურული სწავლებისთვის მომზადება“ , USAID-ის 

ფინანსური მხარდაჭერით აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის - 

„საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარების“ (G-PAC) - ფარგლებში. რედაქტორი, მკვლევარი. 

2013 – 2015   „ორმაგი წიგნიერების განვითარება არაქართულენოვან სკოლებში“. UშAID–ის ფინანსური 

მხარდაჭერით პროგრამა - „ყველა ბავშვი უნდა კითხულობდეს - უდიდესი გამოწვევა 

განვითარებისთვის“ ფარგლებში. კომპონენტის ხელმძღვანელი. 

2013 - 2014 - „თანამედროვე ტექნოლოგიები წიგნიერების განვითარებისთვის საქართველოში“, ფონდი “ღია 

საზოგადოება-საქართველო”. პროექტის დირექტორი. 

2013 - „განათლების დაფინანსების სისტემა და თანასწორობა საქართველოში“  -  კვლევა განხორციელდა 

USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) 

პროგრამის - „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარების“ (G-PAC) - ფარგლებში.  
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2013  - 2014 - კვოტირების სისტემის კვლევა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში “  - ამერიკის 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროგრამის 

"ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება" (ANI) ფარგლებში; რედაქტორი. 

2013 – 2014 - `ლატვიურის, როგორც უცხო ენის სწავლება ქართულენოვანი მომხმარებლისათვის~; 

`ლატვიური ენის სააგენტოს~ დაფინანსებით; კონსულტანტი.  

2012 _ 2016 - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტი `მულტილინგვური განათლების 

პროგრამების შემუშავება საქართველოსა და უკრაინის უმაღლესი სასწავლებლებისთვის~; 

ევროკომისიის პროგრამის „ტემპუსის“ ფარგლებში; თანაავტორი, სტაფის წევრი; 

2011 _ 2012  სამოქალაქო განათლების პროგრამა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის;

 არჩევნების სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES); მთავარი კონსულტანტი. 

2011 _ 2012  „მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“.  ეუთოს 

ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისი; კონსულტანტი. 

2011 _ 2012  `ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი~, ფონდი „ღია საზოგადოება – 

საქართველო“;მთავარი კონსულტანტი. 

2011 _ საერთაშორისო კონფერენცია (`სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და 

გამოწვევები~); პროექტის დირექტორი; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 

2011 _ საგანმანათლებლო ტრენინგები არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთათვის. პროექტის 

კოორდინატორი; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 

2011 _  საგანმანათლებლო ტრენინგები ზურაბ ჟვანიას სახელობის ადმინისტრირების სკოლის 

პედაგოგებისთვის პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი; განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო; ზურაბ ჟვანიას სახ. ადმინისტრირების სკოლა; 

2011 _ „კინოტერმინოლოგიის კვლევა და ქართულენოვანი შესატყვისების შემუშავება~ ენობრივი 

მოდერატორი. GFM Filmbridge  da კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი; 

2011 _ `კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში~ ფარგლებში; ევროკავშირის პროექტი; 

კონსულტანტი. 

 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა  

2012 - ჟურნალ „მულტილინგვური განათლების“ რედაქტორი. 

2009-2011 - ჟურნალ „ბილინგვური განათლების“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი, რედაქტორის მოადგილე. 

2004-2005 - ჟურნალ „მერმისის“ სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარე. 

1996-2000 - ჟურნალ „ბურჯი ეროვნებისას“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი, რედაქტორის მოადგილე. 

1996 - ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების წევრი. 

 

X
ხელმოწერა

                                                                   თარიღი:  20.06.2017 

 


