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სამუშაო გამოცდილება: 

2014 წ. იანვარი - დღემდე - საქართველოს უნივერსიტეტი, ლექტორი (საგნები: საქართველოს 

გეოგრაფია, ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები, ეკოლოგია და ტურიზმი, ტურის 

დაგეგმვა) 

2009 წ. იანვარი - დღემდე (საჭიროებისამებრ) - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი, დავალებების ავტორი და გამსწორებელთა ჯგუფის ხელმძღვანელი გეოგრაფიაში; 

2009 წ. - დღემდე - არაფორმალური ჯგუფის „მეგობრებთან ერთად აღმოაჩინე საქართველო" 

დამფუძნებელი, ტურების ორგანიზატორი და გიდი; 

2014 წ. - დღემდე - როგორც გიდი პერიოდულად ვთანამშრომლობ ტურისტულ კომპანიებთან:  
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„გოლდენტრეველჯორჯია“, „თეანგბეი ტრეველი“...   

2015 წ. ივლისი - აგვისტო - მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 

ექსპერტ-ფასილიტატორი პროგრამისთვის პროფესიული მასწავლებლების ტრენინგი 

საწარმოში (პროგრამა - ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი); 

2014 წ. დეკემბერი - 2015 წ. მაისი - ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიულ 

კვალიფიკაციათა განათლების ხელშეწყობის პროგრამა, ექსპერტ-ფასილიტატორი (პროგრამა 

- ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი); 

2012 წლიდან - დღემდე - საინფორმაციო ცენტრების ქსელი, კორესპონდენტი (თავისუფალი 

გრაფიკით); ასევე პერიოდულად ვთანამშრომლობ გაზეთებთან: „ნეტგაზეთი“, „რეზონანსი“, 

გამოცემა „სახე(ლ)ებთან",  ჟურნალთან „განათლებისთვის"; 

2007 წლის აპრილი - 2013 წ.  ოქტომბერი (პროექტების არსებობის შემთხვევაში)  -  რადიო 

„მწვანე ტალღა”, გარემოსდაცვითი გადაცემების ავტორი და წამყვანი; 

2009 წლის მაისი - 2013 წლის სექტემბერი - ა/ო „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი“,  

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი; გამოცემების რედაქტორი;   

2012 წლის დეკემბერი – 2013 წლის სექტემბერი - ამავე ქსელის სოციალური მუშაკი; 

2012 წლის აგვისტო - 2013 წლის მაისი - ა/ო „სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების 

ცენტრის“ პროექტის „მომხმარებლები აკონტროლებენ სურსათის ხარისხს“ საზოგადოებასთან 

და მედიასთან ურთიერთობის კოორდინატორი;    

2009 წლის მაისი - 2014 წლის აპრილი (პერიოდულად, საჭიროებისამებრ) - საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, აკადემიური წერისა და ქართული ენის 

მასწავლებელი;   

2012 წ.  -  საერო სკოლა „ლამპარი", გეოგრაფიის მასწავლებელი; 

2011  წ.  იანვარი - ივნისი - საერო სკოლა „ოქროს აკვანი", გეოგრაფიის მასწავლებელი; 

2008 წლის თებერვალი - 2009 წლის თებერვალი - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ჟურნალი „მასწავლებლი“, მთავარი 

რედაქტორი; 

2004-2008  წლებში შეთავსებით ვთანამშრომლობდი გაზეთებთან და გამოცემებთან:  

„რეზონანსი“, „24 საათი“, „ახალი ვერსია“, „ჩვენი სოფელი“, „სახე(ლ)ები“, «Кавказский акцент»;   

2005 წლის სექტემბერი - 2007 წლის დეკემბერი - „კავკასიური სახლის“ გენდერული და 

ახალგაზრდული სემინარების კოორდინატორი; 



2002 წლის სექტემბერი - 2004 წლის სექტემბერი - „მთავარი გაზეთი“’, საზოგადოების 

განყოფილების კორესპონდენტი; 

1994-2002 წლები – გაზეთი „რეზონანსი’’, კორესპონდენტი, საზოგადოებისა და კულტურის 

განყოფილების რედაქტორის მოადგილე; 

1994-1996 წლები – თბილისის 178-ე საშუალო სკოლის გეოგრაფიის მასწავლებელი;  

 

განათლება: 

2013 წლის ნოემბერი - 2014 წლის აგვისტო - საზოგადოებრივი კოლეჯი „იკარუსი“, 

სპეციალობა - გიდის საქმე (პროფესიული დიპლომი #001003). 

2004 წლის სექტემბერი - 2008 წლის მარტი - კავკასიოლოგიური უნივერსიტეტი,  სერტიფიკატი 

სპეციალობით კავკასიოლოგია (აზერბაიჯანული განყოფილება);    

1990-1993 წელი – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის სპეციალობა; 

1994-1998 წელი – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-

გეოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტურა, სპეციალობა - გარემოს დაცვა და ბუნებრივი 

რესურსების მართვა; 

1989-1994 წელი – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-

გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - გეოგრაფი, გეოგრაფიის მასწავლებელი; 

1988 წელი – თბილისის ი. ვეკუას სახ. 42-ე ფიზიკა-მათემატიკური საშუალო სკოლა 

 

ტრენინგები, სემინარები, კურსები: 

„სტრესი და ტრავმირებულ ადამიანებთან ურთიერთობა" (საქართველოს ჟურნალისტური 

ეთიკის ქარტია, ტრენერები: მაია ცირამუა და სოფიო ტაბაღუა, 11.07.2015) 

„ბუღალტერიისა და ფინანსების ინტეგრირებული კურსი" („წარმატების აკადემია MK", 

ტრენერები: ეკა კაბულაშვილი, მაია ხავთასი, ირაკლი შავიშვილი, თბილისი, 10.10-9.12. 2014) 

„ზურგჩანთიანი ჟურნალისტიკა“ (ტრენერი ბილ ჯენტილე, IREX, USAID, გურჯაანი, აპრილი, 

2014) 

„ახალი მედიის ინსტრუმენტები“ (ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისთვის, IREX, USAID, 

ყვარელი, 21-25.11.13) 



„ნეიშენალ ჯეოგრაფიკის ტრენინგი ქართველი ჟურნალისტებისა და ფოტოგრაფებისთვის“ 

(„ნეიშენალ ჯეოგრაფიკი“, წინანდალი 4-6.10.2013) 

„ცხოვრება ძალადობის გარეშე" (საქართველოს ტრენერ პადაგოგთა კავშირი „ლამპარი", 13-

14.07.2013 წ.) 

„ადვოკატირება და კომუნიკაცია“ (ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი, ევროკავშირი, 

ტრენერი პოლ გალაგერი, ტომას როიტერის ფონდი, 3-5.07.2013) 

„კვლევის თეორიული საფუძვლები“ (ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი, ევროკავშირი, 

26.02-1.03.2013) 

„ეფექტების კარტოგრაფირება“ (კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, EWMI, G-PAC, 

ტრენერი: ირინა ხანთაძე, თბილისი, 12.06-14.06.2013) 

„პროექტების მართვა“ (კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, EWMI G-PAC, ტრენერი: 

ალექსანდრე ჯეჯელავა, თბილისი, 28.05-30.05.2013) 

„მენეჯმენტის საფუძვლები“ (კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, EWMI G-PAC, ტრენერი: 

ალექსანდრე ჯეჯელავა, თბილისი, 24.04-1.05.2013)    

„საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზეგავლენის 

შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია“ (ტრენინგი და სამეცნიერო ექსპედიცია 

ჟურნალისტებისთვის, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაცია, 

ყვარელი, დედოფლისწყარო, 11-12.04.2013) 

„გენდერი და ადამიანის უფლებები“ (ტრენინგი ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, IFES, USAID, თელავი, 30-31.03.2013) 

„ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“ (სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი, თბილისი, 

27.06-15.09.2011)    

„საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი“ (სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი, 

თბილისი, 27.01-15.02.2011)    

„სოციალური პათოლოგიები თანამედროვე საზოგადოებაში“ (შტეფან ბატორის ფონდი, 

ვარშავა, 21-24.10.10) 

 „ბავშვის განვითარების საკითხები - ტრენინგი სოციალური სფეროს 

წარმომადგენლებისთვის“ (გაეროს ბავშვთა ფონდი, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი, 

თბილისი, დეკემბერი, 2009 წ.) 

„დამოკიდებულება, თანადამოკიდებულება და ძალადობა. XIII საერთაშორისო სკოლა" 

(შტეფან ბატორის ფონდი, ლვოვი, პუსტომიტი, 2007 წ.) 



„ბიომრავალფეროვნებისა და კონსერვაციის საკითხების გაშუქება მედიაში" (ICFJ, 

აზერბაიჯანი, ზაქათალა, მაისი, 2007 წ.) 

 „ადამიანის უფლებათა დაცვა ჯანდაცვის სფეროში და სიტყვის თავისუფლება“ (საქართველოს 

ჯანდაცვის სამინისტრო, თბილისი, 2006 წ.) 

„ვორკშოფი გარემოსდაცვით ჟურნალისტიკაში“ (GIPA, თბილისი, მაისი, 2005 წელი) 

„მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა როლი ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში" 

(„ქალები მომავლისთვის", ჰოლანდიური ფონდი „ნოვიბი", იანვარი, 2005 წ.) 

საზაფხულო გენდერული სკოლა (საქართველოს ქალთა საკითხებზე მომუშავე 

ორგანიზაციათა კოალიცია, ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ბიურო, ბაკურიანი, აგვისტო, 2004 წ.) 

„პიარკამპანიის ჩატარება” (საქართველოს ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციათა 

კოალიციის პიარ-ჯგუფი, ჯეპრა, თბილისი, ივნისი, 2004 წ.) 

„ქართული მედია და სოციალური სფერო" (კავშირი დინამიკური ფსიქოლოგია 

განვითარებისა და დემოკრატიისთვის, ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო", 3-5 

თებერვალი, 2003 წ.)    

„კონფლიქტის პრევენცია, მშვიდობის მშენებლობა და ქალის როლი კონფლიქტის 

მოგვარებაში’’ (თბილისი, ივნისი, 2002 წ.) 

„ბავშვის უფლებათა დაცვა" (მოზარდთა განვითარების ცენტრი, ევროკომისია, 29.10-2.11. 2001 

წ.) 

„განათლების გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი და მასმედია“ (თბილისი, 2000 წელი) 

„მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები და საქართველოს დაცული ტერიტორიები – 

ურთიერთანამშრომლობის ფორმები და მეთოდები“ (ყაზბეგი, ივლისი, 2000 წელი) 

„რეპორტინგი ბავშვის უფლებებზე. ბავშვის უფლებათა კონვენცია და მასმედია“ (გაეროს 

ბავშვთა ფონდი, თბილისი,  მაისი-ივნისი, 2000 წელი) 

 

პროექტებში მონაწილეობა:  

„აღმოაჩინე შენი დედაქალაქი" (პროექტის დირექტორი, საქართველოს სამოქალაქო 

საზოგადოების განვითარების ასოციაცია, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი „კავკასიური 

სახლი", ივლისი- სექტემბერი, 2015 წ.) 

„ხატისსოფლელი მოსწავლეები სტუმრად თბილისში" (პროექტის დირექტორი, საქართველოს 



სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი 

„კავკასიური სახლი", თებერვალი-მაისი, 2015 წ.) 

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის პროექტები ოჯახში ძალადობის, ბავშვთა მიმართ 

ძალადობის, კვლევებისა და გამოცემების მიმართულებით (2007-2013 წ. წ.)  

„სიღრმისეული სტატიის მომზადება თემაზე: „ბუნებრივი კატაკლიზმები და თემთა მზაობა" 

(საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, იანვარი-აპრილი, 2011 წ.) 

„სამხრეთ კავკასიაში გარემოსდაცვითი დიალოგის ხელშეწყობა მასობრივ საინფორმაციო 

საშუალებებს, სახელმწიფო სტრუქტურებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის“ (ტრენერი 

მედიისა და გარემოსდაცვით საკითხებში, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი, 

2011 წელი)   

„ტრეფიკინგი და მედია“ (ტრენერი მედიის საკითხებში, ა/ო „ქალები მშვიდობისათვის“, 2010 

წლის ნოემბერ-დეკემბერი) 

„გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლება ქვემო ქართლის სკოლებში“ (ტრენერი 

გარემოსდაცვით საკითხებში, საქველმოქმედო-ჰუმანიტარული ფონდი „აფხაზეთი“, 2010 

წლის ოქტომბერ-დეკემბერი); 

„განათლების რეფორმის საკითხები ჟურნალისტებისთვის“ (ტრენერი, საქართველოს 

რეგიონული მედიის ასოციაცია, 2007 წლის ივნისი-ივლისი) 

„ხატისოფლიდან ოზურგეთმდე“ (ქ. ოზურგეთის მესამე საჯარო სკოლისა და ბოლნისის 

რაიონის სოფ. ხატისოფლის საჯარო სკოლების მონაწილეობით, „სასკოლო პარტნიორობის 

პროგრამა“, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2007 წელი) 

„სტუდენტური დიალოგი“ (კავკასიოლოგიური უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო, 2007 წლის მაისი-ივნისი) 

„სამხრეთ კავკასიაში გარემოსდაცვითი დიალოგის ხელშეწყობა მასობრივ საინფორმაციო 

საშუალებებს, სახელმწიფო სტრუქტურებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის“ (ტრენერი 

მედიისა და გარემოსდაცვით საკითხებში, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი, 

2006 წელი)   

„ქალის როლი მეცნიერებაში“ (სემინარების კორდინატორი, ჰეინრიხ ბიოლის სახელობის 

ფონდი, კავკასიური სახლი, 2006-2007 წ.წ.) 

„ეკოლოგიურ-მხარეთმცოდნეობითი ბანაკი ლაგოდეხის რაიონის სოფელ მაწიმში“ (საერთო 

ინტერესით გაერთიანებული ჯგუფი, გარემოს გლობალური ფონდისა და მსოფლიო ბანკის 

„საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარების პროექტის“ მცირე გრანტების 

პროგრამა, 2005 წლის ივლისი-ნოემბერი) 



„კოსტა ხეთაგუროვის ძეგლის აღდგენა“ (ლაგოდეხის რაიონის სოფელ არეშფერანში, 

ორგანიზაცია „დამოუკიდებელი მედიის განვითარების კავშირი“, დონორი „ღია საზოგადოება  

-  საქართველო“, 2005 წლის აპრილი - ნოემბერი) 

„ოთხი რაკურსი - ოთხი ჟურნალისტის თვალით დანახული პრობლემა“ (რეპორტაჟები 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რაიონებიდან, პროექტის ავტორი, ჟურნალისტთა 

საინციატივო ჯგუფი, დონორი „ღია საზოგადოება - საქართველო“’, 2004 წლის სექტემბერი - 

2005 წლის თებერვალი) 

„სამაგიდო წიგნი გარემოსდაცვით თემებზე მომუშავე ჟურნალისტებისთვის“ (კავკასიის 

რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი, 2004 წლის ივნისი-დეკემბერი) 

 

პრემიები და პრიზები:  

მადლობის სიგელი გარემოსდაცვითი მიმართულების ჟურნალისტური საქმიანობისთვის 

(საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, 5 ივნისი 2015 წ.) 

გენდერული და ქალთა საკითხების საუკეთესო გაშუქებისთვის (გაეროს მოსახლეობის 

ფონდის პროგრამის „დავძლიოთ გენდერული ძალადობა სამხრეთ კავკასიაში“ II პრემია, 2010 

წელი).    

თბილისის სამთო, სათავგადასავლო და ექსტრემალური სატელევიზიო ფილმების ფესტივალ 

„ნიამორი - 2007-ის“ ლიტერატურული კონკურსის პირველი პრემია დოკუმენტური 

მოთხრობისათვის. 

საუკეთესო ნაშრომისათვის ნარკომანიასთან ბრძოლისა და შიდსის პრევენციის საკითხებზე 

(ფსიქო-სოციალური ინფორმაციისა და კონსულტაციის ცენტრი „ახალი გზა“, მეორე პრემია, 

2004 წელი); 

კოლეგების აღიარების დასტური გაზეთ „მთავარი გაზეთის" ყველაზე რეზონანსული 

სტატიისთვის („დილის გაზეთი", 2003 წელი) 

კონკურსის  „ქალთა და ბავშვთა დაცვა ძალადობისაგან“’ მესამე პრემია (ფონდი „ღია 

საზოგადოება – საქართველო“, 2002 წლის ნოემბერი) 

ადამიანის უფლებების სფეროში საუკეთესო ჟურნალისტური პუბლიკაციისთვის 

(საქართველოს სახალხო დამცველის პრემია, 2002 წლის დეკემბერი); 

პირველი პრემია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის 

ფაკულტეტის სტუდენტთა და ასპირანტთა კონფერენციაზე (ნაშრომი „საქართველოს 

ატლასი“,  ჯგუფური ნამუშევარი, 1994 წელი) 



 

უცხო ენები:  

რუსული - თავისუფლად  

ინგლისური  -  საშუალოდ    

გერმანული - საშუალოდ 

აზერბაიჯანული - ელემენტარული   

 

კომპიუტერი:  

საოფისე პროგრამები (Word, Excel, PowerPoint) 

 

ჰობი:  

მოგზაურობა (მაქვს ტურების ორგანიზებისა და მეგზურობის რამდენიმეწლიანი 

გამოცდილება, ჩატარებული მაქვს 150-ზე მეტი ტური), ალპინიზმი, ლიტერატურა, 

ფოტოხელოვნება.   


