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დაბადების თარიღი: 18.04.1977 
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პროფესიული გამოცდილება 

2018 – დღემდე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

    ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

    ასოცირებული პროფესორი 

    მიმდინარე სალექციო კურსები: 

 კარიერის განვითარება და მენეჯმენტი 

 ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 

 პიროვნების კვლევის მეთოდები 

 მცირე ჯგუფზე დაკვირვების მეთოდები 

 

2012 – დღემდე საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია 

    გამგეობის წევრი 

    ძირითადი მოვალეობანი: 

 ასოციაციის სამოქმედო სტრატეგიის დაგეგმვაში მონაწილეობა; 

 განათლების სფეროში კვლევების დაგეგმვა და განხორციელება; 

 ტრენინგ-კურსების მომზადება და ჩატარება. 

 

2004 – 2018  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 

    ზოგადი უნარების ჯგუფის უფროსი 

    ძირითადი მოვალეობანი: 

 ჯგუფის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობა. 

თანამშრომელთა  სამუშაოს  დაგეგმვა, განხორცილების 

მონიტორინგი, მხარდაჭერა და  შეფასება; 

 ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის ზოგადი უნარების 

ტესტისა და დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა 

საგნობრივი ტესტების შექმნის პროცესის, ასევე, გასწორების 

პროცესის კოორდინაცია და ხელმძღვანელობა;  

 ზოგადი უნარების ტესტის სხვადასხვა ენაზე თარგმნის 

პროცესის კოორდინაცია და ხელმძღვანელობა;  

 სხვადასხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციის დაკვეთით 

პერსონალის შერჩევა-შეფასებისთვის ზოგადი უნარების 

ტესტის შექმნის პროცესის კოორდინაცია და ხელმძღვანელობა;  

 კვლევის ინსტრუმენტების კონსტრუირების ტრენინგების 

ჩატარება; 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის აქტივობებში მონაწილეობა. 

 



2001 - 2017 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

    ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

    მოწვეული პედაგოგი/ ასისტენტ პროფესორი 

    მიმდინარე სალექციო კურსები: 

 კარიერის განვითარება და მენეჯმენტი 

 პიროვნების კვლევის მეთოდები 

 ფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკა 

 მე-ს სისტემის დიაგნოსტიკა 

 ზოგადი ფსიქოლოგია 

 

2000 – 2002  საქართველოს პროფესიონალ ფსიქოლოგთა ასოციაცია 

    გამგეობის წევრი 

   ძირითადი მოვალეობანი:  
 სტრატეგიული გეგმის შემუშავება; 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობა; 

 ყოველწლიური საერთო კრებებისა და სხვადასხვა 

სემინარების ორგანიზება.  

 

1999 – 2004 პროგრამა უფლებამოსილებითი განათლება (ფონდის “ღია 

საზოგადოება – საქართველოს მხარდაჭერით) 

ტრენერი 

მოვალეობანი:  
 ტრეინინგ-ჯგუფების შერჩევა; 

 ტრეინინგ-კურსის მომზადებაში მონაწილეობა; 

 ტრეინინგების ჩატარება თემებზე: კონფლიქტების 

მოგვარება, არაძალადობა, გენდერი; 

 პროგრამის მომავალი ტრენერების მომზადება.  

 

1999 – 2005  ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი 

   სარედაქციო საბჭოს წევრი 

   ძირითადი მოვალეობანი: 
 სტატიების შერჩევა; 

 რედაქტირება. 

 

1998 – 1998  პერიოდული გამოცემა “ახალი ქართული გაზეთი” 

   მთარგმნელი 
 

 

1997 – 2001  საგანმანათლებლო კომპლექსი “ქართული სასწავლებელი” 

    სკოლის ფსიქოლოგი 
    ძირითადი მოვალეობანი:  

 დასწავლის უნარების დიაგნოსტირება; 

 სოციალური უნარების დიაგნოსტირება; 

 პიროვნული მახასიათებლების დიაგნოსტირება; 

 სკოლაში სოციალური ურთიერთობების, ასევე ჯგუფში 

ურთიერთობების დიაგნოსტირება; 



 მოსწავლეთა, მშობელთა, მასწავლებელთა და სკოლის 

ადმინისტრაციის კონსულტირება. 

 

1994 – 1995  საგანმანათლებლო კომპლექსი “ქართული სასწავლებელი” 

   გერმანული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი 

 

განათლება 

2009   ფსიქოლოგის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

2001   ზაარლანდიის უნივერსიტეტი, გერმანია 

   სასწავლო კურსი ტესტის კონსტრუირებაში  

1998 – 2001 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი  

ასპირანტურა 

სპეციალიზაცია: პიროვნების ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიის 

კვლევის მეთოდები, ზოგადი ფსიქოლოგია.  

1996 – 1997 ზაარლანდიის უნივერსიტეტი, გერმანია, საზღვარგარეთის 

სემესტრი 

1996 – 1996 კელნის უნივერსიტეტი, გერმანია, საზღვარგარეთის სემესტრი 

1993 – 1998 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი 

    წარჩინების დიპლომი 

1993 – 1996 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპული ენებისა და 

ლიტერატურის ფაკულტეტი 

    წარჩინების დიპლომი 

 

 

 

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობა 

2019  6 თვიდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების განვითარების მდგომარეობის  

  შესაფასებელი ტესტის (Entwicklungstest für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren,  

  ET 6-6-R, Petermann & Macha, 2013) ქართული ვერსიის შემუშავება;  

  დონორი - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

  სამინისტრო   

2019  პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული კონსულტაციის 

 მეთოდოლოგიური გზამკვლევის შემუშავება; დონორი - ასოციაცია  RDFG  - 



 Association Rural Development for Future Georgia („სამხარეო განვითარება 

 მომავალი საქართველოსთვის“) 

2018-2019 „ფუნქციური უნარშეზღუდულობის ხარიხის დასადგენი ინსტრუმენტის 

  შინაარსობრივი ვალიდაცია“; დონორი - UNISEF Georgia  

2018-2019 პერსონალის შერჩევა-შეფასებისთვის ინტელექტუალური უნარების ტესტისა 

  და მენეჯერული უნარების ტესტსის (შემთხვევის ანალიზი) შემუშავება.  

 დონორი - გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)  

2016-2018 ტრენინგი ტესტის შექმნის მეთოდოლოგიაში; დონორი ორგანიზაცია -  

  USAID, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო  

 

სტაჟირება/ტრენინგები 

2019  6 თვიდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების განვითარების მდგომარეობის  

  შესაფასებელი ტესტის (F. Petermann & T. Macha, 2013) ადაპტირება ;  
  ბრემენის უნივერსიტეტის კლინიკური ფსიქოლოგიისა და რეაბილიტაციის 

  ცენტრი/ Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation; Lehrstuhl Klinische 

  Kinderpsychologie 

2018  International Coder Training for PISA 2018; OECD; Malta 

2015 არაკოგნიტური უნარების შეფასების   მეთოდები/ინსტრუმენტები; შეფასებისა 

და გამოცდების ეროვული ცენტრი/National Institute for Testing and Evaluation 

Israel                                

2014 Teacher Certification and Headteacher Development; Institute of Education, 

University of London, GB 

2014          Teacher Performance Assessment Workshop; Educational Testing Service Global 

Institute, USA 

2008 Test Development Process, Developing Test Specifications, Evidence Centered Design; 

Educational Testing Service Global Institute, USA 

2006 Item Development and Test Construction  - SweSAT; University of Umea, Sweden                                                             

 

 

 

კომპიუტერზე მუშაობის უნარ-ჩვევები 

MS საოფისე პროგრამები 

მონაცემთა ბაზების სტატისტიკური ანალიზის პროგრამა SPSS 

 

ენები 

ქართული  მშობლიური 

გერმანული  თავისუფლად 

რუსული  თავისუფლად 



ინგლისური  კარგად 

 

 

 



Sofio Dolidze 
CURRICULUM VITAE 

 
 

Date of Birth:  18.04.1977 
Address:  I. Abashidze Str. 22a, 1079 Tbilisi, Georgia 

Tel:   (+995 595) 229001 

e-mail:  sofio.dolidze@tsu.ge 

 

 

Professional experience 
 

 

2018– Present Tbilisi State University, Faculty of Psychology and Educational Sciences  

Associated Professor  

Courses led:  

 Research methods in psychology; 

 Personality research methods; 

 Methods for observation of small groups:  

 Career management and career development. 

 

2012 – Present Educational Policy and Research Association   

Researcher 

   Main responsibilities:  

 Participating in the strategy planning  

 Development and implementation of projects in educational field  

 Providing of trainings 

 

2004 – 2018  National Assessment and Examination Center 
   Head of General Abilities Test Group 

   Main responsibilities:  

 Overall leadership of the group activities; scheduling the staff job, 

monitoring its implementation, support and evaluation; 

 Coordination and management of creating and marking General Ability 

Tests for Unified National Exams and subject tests for primary teachers; 

 Coordination and management of General Ability Tests translation 

process in different languages; 

 Coordination and management of creating cognitive skills tests aiming at 

staff selection and evaluation, ordered by different public or private 

organizations; 

 Providing trainings in the item development and test construction; 

 PR Activities. 

 

2001 – 2017  Tbilisi State University, Faculty of Social and Political Sciences   
   Adjunct Professor (until 2011) /Assistant Professor (2011-2017) 

Courses led:  

 Psychological diagnostics; 

 Research methods in psychology; 

 Personality tests; 

 Self-system diagnostics; 

mailto:sofio.dolidze@


 General psychology; 

 Career management and career development. 

 

2000 – 2004 Georgian Professional Psychologists Association (GPPA) 
 Board Member 

 Main responsibilities:  

 Strategy planning; 

 Public relations; 

 Organization of Workshops and annual meetings.  

 

1999 – 2004 Program Empowering Education (Supported by Open Society – Georgia 

Foundation - OSGF) 

Trainer  

Responsibilities:  

 Selection of groups for training; 

 Participating in the development of the training courses and curricula; 

 Providing training on Gender education, Conflict resolution, No violence; 

 Providing Training of Trainers.  

 

1999 – 2005  Georgian Journal of Psychology 

   Editorial Board Member 

   Main Responsibilities:   

 Selection of articles; 

 Editing. 

 

1997 – 2001 Educational Center “Georgian School” 
  School Psychologist 

  Responsibilities:  

 Diagnostics of cognitive abilities; 

 Diagnostics of personality characteristics; 

 Diagnostics of group relationship and social relations within the school; 

 Counseling school students, teachers, administration and parents; 

 Participating in the staff recruitment process. 

 

1998 – 1998  Daily Newspaper “Akhali Kartuli Gazeti” 

   Translator 

 

1994 – 1995  Educational Center “Georgian School” 
   German Language Teacher 

 

 

Education 

 
2009 PhD in Psychology 
2001- 2003  Tbilisi State University, Department of Psychology, PhD student  

 Research topic: Development of Georgian version of the Freiburg Personality 

Inventory 

1998 – 2001 Tbilisi State University, Department of Psychology  
 Postgraduate Courses  

2001 University of Saarland, Germany 
  Two-month training in test development  

1993 – 1998 Tbilisi State University, Department of Psychology  



 Diploma with Honors 

1996 – 1997   University of Saarland, Germany, Winter Semester 

1996 – 1996  University of Cologne, Germany, Summer Semester 

1993 – 1996 Tbilisi State University, Department of Western European Languages 

 Diploma with Honors 

 

 

Participation in scientific/educational projects 

 

2019   Constructing of Georgian version of “Entwicklungstest für Kinder von 6  

  Monaten bis 6 Jahren, ET 6-6-R“, (Petermann & Macha, 2013) ; Funded by  

  Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia  

2019   Elaboration of training-module for career planning; Funded by World Vision 

   Georgia 

2019   Elaboration of methodological guidelines for professional orientation and 

   career  counseling; Funded by RDFG (Association Rural Development for 

   Future Georgia) 

2019  Training in Test Development for representatives of governmental   

  professional development agencies; NATO-Georgia Professional Development  
  Programme (PDP)   

2019   Training in test development methodology; Funded by Georgian Federation of 

   Professional Accountants and Auditors 

2019   Standardization of the Functional Assessment Instrument for Children with 

   Disabilities; Funded by USAID  

2018-2019  Validation of Functional Assessment Instrument for Children with  

   Disability; Funded by UNISEF Georgia 
2018-2019  Constructing of general ability and managerial ability tests for personal 

   selection; Funded by UNDP  
2018    Evaluation of Gogebashvili's method of teaching reading and writing in 

   primary classes (Longitudinal Research) 

2016-2018  Training in test development methodology; Funded by USAID and High 

   Council of Justice of Georgia 

 

Participation in international workshops  

 
2019   Workshop on Adaptation of ET 6-6-R (Entwicklungstest fuer Kinder von 6 

   Monaten bis 6 Jahren; F. Petermann & T. Macha, 2013); Zentrum für Klinische 

   Psychologie und Rehabilitation; Lehrstuhl Klinische Kinderpsychologie 

2018    International Coder Training for PISA 2018 (OECD, Malta) 

2015  Assessment of non-cognitive skills (National Assessment and Examination 

Center – Georgia/National Institute for Testing and Evaluation –  Israel) 

2014      Teacher Certification and Headteacher Development; Institute of Education, 

University of London, GB 

2014       Teacher Performance Assessment Workshop; Educational Testing Service 

Global Institute, USA 

2008                 Test Development Process, Developing Test Specifications, Evidence 

Centered Design; Educational Testing Service Global Institute, USA 

2006    Item Development and Test Construction – SweSAT; University of Umea, 

Sweden                                                             

 



Publications 

 
2017   The role of professional choice congruent with personality type in student’s 

   academic achievements; GESJ: Education Science and Psychology (Reviewed 

   Electronic Scientific Journal); N4 (46) 

2014   Elementary school teacher’s certification examination problems and  

   perspectives; GESJ: Education Science and Psychology (Reviewed Electronic 

   Scientific Journal); N1 (27) (with Teona Lodia) 

2013   Teacher’s professional self-esteem in contexts of teacher’s certification 

   examinations; GESJ: Education Science and Psychology (Reviewed Electronic 

   Scientific Journal); N2 (24), (with Natia Gugunashvili) 

2006   Freiburger Personality Inventory – Georgian research version; GESJ:  

   Education Science and Psychology (Reviewed Electronic Scientific Journal); N2 (9) 

2006   Personality profile of people with externally visible body defects; Matsne; N1 

2001   The impact of externally visible body defects on individual’s self-esteem; 

   Georgian Journal of Psychology, GCI; N4 

 

Computer Skills:  
 

Full range of computer literacy 

 

Languages 
 

Georgian Native 

German Fluent 

Russian Fluent 

English Good 

 


