
 

 
 

eka TabukaSvili 

 

 

ტელ :222-48-17  mob: 577- 25 -33- 42   

ელექტრონული ფოსტა: tabukashviliekaterine@gmail.com 
        
სამუშაო გამოცდილება       

2020 - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი 

 
2016  - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. სახვითი 

და გამოყენებითი ხელოვნების საგნის  ტრენერი 

 

2015 - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა  და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის 

ფაკულტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულების დოქტორანტი 

 

2014  - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. კლასში განხორციელებული 

ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი დაწყებით საფეხურზე. 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მონიტორი  

 



2013 წლიდან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნების საგნის მასწავლებელთა  საგამოცდო ტესტის 

გამსწორებელი 

 

2009 - 2022 წწ.  ,,საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

საააგენტო“-ს  საგანმანათლებლო  განყოფილების  უფროსი სპეციალისტი 

  

2012 წლიდან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების საგნის  ტრენერი  

 

2011 - მასწავლებელთათვის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების საგნობრივი 

სტადარტის გზამკლევით სწავლება-ტრენინგი, ტრენერი 

 

 

2008-2009 წწ. -  საჯარო სკოლების დირექტორების პროფესიული განვითარების 

ტრენინგ-პროგრამის   მწვრთნელი 

                                                                                                             

2006-2008  წწ.   - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ეროვნული   სასწავლო 

გეგმებისა და შეფასების ცენტრი; 

მწვრთნელი - სასწავლო გეგმებისა დანერგვისა და პილოტირების საკითხებში                                  

                                                                                                             

 2004-2006 წწ. -  თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი; 

პედაგოგი სალექციო კურსი რეკრეაციის თეორიასა და პრაქტიკაში  

                                                                                      

 2000-2001  წწ.  - დ.გურამიშვილის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი, სალექციო კურსი 

ხელოვნების        ისტორიასა და თეორიაში 

                                                                                      

1995-2008  წწ. - თსუ ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტის 

თანამშრომელი 

                                                                                                                    

1994- 1995  წწ. -  საქართველოს შ.რუსთაველის სახ. თეატრისა და კინოს ინსტიტუტი, 

დრამისა და სასცენო ხელოვნების ფაკულტეტის უფროსი ლაბორანტი 

                                                                                                                      

1993-1994  წწ.  -  არქიტექტურის ინსტიტუტი, სალექციო კურსი ხელოვნების 

ისტორიასა და თეორიაში 

     



1992-1993 წწ. - ვარკეთილის უცხო ენებისა და მათემატიკით გაძლიერებული საშუალო 

სკოლა, ხელოვნების პედაგოგი                                                                                                           

 

 1991-1992  წწ.  - ჟურნალისტიკის ინსტიტუტი, სალექციო კურსი ხელოვნების 

ისტორიასა და თეორიაში 

                                                                                                                  
 1990   -  მონუმენტური ხელოვნების შემოქმედებითი სახელოსნო  

                                                                                                                  
მონაწილეობა პროექტებში 

  

2003   - პროექტი:,,ანტიტრეფიკინგური პლაკატების გამოფენა-კონკურსი“ 

განმახორციელებელი: ,,ქალები მომავლიდან“, პროექტის კოორდინატორი 

 (თბილისი, საქართველო) 
 
1996-2000  წწ.  - პროექტი: ,,საქართველოს  ტერიტორიაზე მცხოვრები ლტოლვილი 

ბავშვებისათვის სარეაბილიტაციო ვორქშოფი ,,ნაბიჯ-ნაბიჯ“, პროექტის 

თანაორგანიზატორი  (თბილისი, საქართველო) 
 

განათლება 

 

1986-1991  წწ. - თსუ, ისტორიის ფაკულტეტი, ხელოვნების ისტორიის სპეციალობა, 

ხელოვნებათმცოდნის კვალიფიკაცია. დიპლომი წარჩინებით  
(თბილისი, საქართველო) 
 

ენების ცოდნა: 

ქართული - მშობლიური, რუსული, ინგლისური (ლექსიკონით) 

 

კომპიუტერული პროგრამები:  

Oficce Windows programs 

 

 
 


