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სხვადასხვა წლებში ის მუშაობდა გერმანული ენის პედაგოგად, როგორც 

საშუალო სკოლაში, ასევე  თსუ-სა და თბილისის გოეთეს ინსტიტუტში (2003-2011), 

2006-2014 წლებში ჩართული იყო რამდენიმე საერთაშორისო პროექტში და მუშაობდა 

განათლების ექსპერტად ყირღიზეთში (2006-2008), უკრაინასა (2008-2011) და 

კოსოვოში (2012). გარდა ამისა,  2012-2018 წლებში იყო  შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნულ ცენტრის დირექტორის მოადგილე.. 

მისი კვლევით ინტერესებში შედის ფსიქოლინგვისტიკა, ენის ფილოსოფია, 

უცხოური ენის (გერმანულის) სწავლების დიდაქტიკა და მეთოდიკა, 

საგანმანათლებლო შეფასება და შეფასების სიტემები.სხვადასხვა წლებში 

გამოქვეყნებული აქვს ოცამდე სამეცნიერი სტატია თუ მონოგრაფია, მათ შორის: 

 

 Chatoba bei Chewsuren. Literarische Darstellung des Festes als Medium des kulturellen 

Gedächtnisses”; Georgica Heft 23, Konstanz, 2000 

 ჯგუფისთვითმყოფადობადაკულტურულიმეხსიერებისხატები”, 

კულტუროლოგიურიგამოკვლევა; მონოგრაფია; 2005 

 GlossariumBibliothecariiMultilinguale; DictionaryofBookandLibrarianship (German–

English–Russian–Georgian), საბიბლიოთეკოსაქმისოთხენოვანილექსიკონი; 

გამომცემელიპროფ. ე.პლასმანი, თ.ჯაჭვაძე; ბოკიდაჰენჰელი, ბერლინი 2006 

 ფსიქოლინგვისტიკა,მეორე გამოცემა, მონოგრაფია, თბილისი, 2019 

 “Georgien” in: “DieBildungssystemeEuriopas” GrundlagenderSchulpädagogik, Bnd. 46; 

hersg. H.Döbert, W.Hörner u.a. Schneider Verl.Baltmannsweiler, 2010 

 Wittgenstein, L., Tractatuslogico-philosophicus, Tbilisi, 2011; komentari da Targmani 

 Steven Bakker, Iwa Mindadze, David Ziegler; „External University Admission Testing: 

Assumed and Proven Validity”, In: Ideology and Politics, Kiev, 2, 2012 
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