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სიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი. 04 ნოემბერი, 2016. სერტიფიკატის № 
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საავტორო გამოგონება 
,,Тиосоединения, проявляющие бактерицидные свойства и их получения’’. 

 

 

 ს ამე ცნ იერო  და  ს ას წავლო -პე დაგოგიური  აქტ ივობე ბი:  
 

2015 წ., 2019 წ. - კავკასიის მე-4 და მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმების - ”პოლიმერები 

და   თანამედროვე  პოლიმერული   მასალები”  საორგანიზაციო  კომიტეტების  წევრი; 

2017 წლიდან -  საქართველოს ქიმიური საზოგადოების აჭარის რეგიონალური ბიუროს 

წევრი; 

2018  წწ.    -  ხიჭაურის  საჯარო  სკოლაში,    ქიმიის  პოპულარიზაციის  მიზნით,  ჩემი 

მონაწილეობით  ჩატარებულია  პრეზენტაციები  და  საჩვენებელი  ლაბორატორიული 

ცდები ქიმიაში; 
 

ენების ცოდნა: 

ქართული ენა-მშობლიური. 

რუსული ენა (თავისუფლად). 

ფრანგული ენა (საშუალოდ). 

ინგლისური ენა (ლექსიკონით) 
 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა. 
Word, Excel, Power Point, Internet Explorer 


