
ნათია ზაბახიძე 

ხოშარაულის ქ. №27 თბილისი, საქართველო 
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განათლება : 

 

2019 წ -  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ამერიკის ქცევით ანალიტიკოსთა საბჭოს მიერ 

აღიარებული სასერტიფიკატი კურსი -  ქცევის გამოყენებით ანალიზში  

 

2013წ. - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია სასწავლო კურსი ინგლისურ ენაზე - The Foundations of Grant 

Writing - საპროექტო განაცხადის წერის საფუძვლები 

 

2007-2009 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო ინივერსიტეტი, სამაგისტრო 

პროგრამა - სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია 

 

2002-2006 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო ინივერსიტეტი, 

ბაკალავრიატი - ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგია 

  

სამუშაო გამოცდილება: 

2019 სექტემბერი - პედაგოგთა სუპერვიზორი - საბავშვო ბაღი „ფელიქსი“ 

2019 აპრილი - ქცევითი თერაპევტი - „საქართველოს ბავშვების“ აუტიზმის კლინიკა 

2017-2018 - სპეციალიზებული მინდობით აღზრდის სისტემის გაძლიერება საქართველოში - პროექტის 

კოორდინატორი, ფსიქოლოგ-ტრენერი; 

2016წ. დეკემბერი - ქცევის მართვის საკითხებში საგანმანათლებლო სისტემაში ჩართული 

სპეციალისტების/მასწავლებლების მომზადების (ტრენერთა ტრენინგი) პროგრამა - კოორდინატორი; 

2016წ. ივლისი - დეკემბერი - მინდობით აღზრდის მომსახურების გაძლიერება 

დეინსტიტუციონალიზაციის ხელშეწყობისათვის - პროექტის კოორდინატორი, ფსიქოლოგ-ტრენერი; 

2016 წლიდან - საქართველოს ბავშვები - ფსიქოლოგი  

2016წ. ივნისი - გორის კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი - ტრენერი, შშმ ახალგაზრდების 

პროფესიული განათლებისა და დასაქმების პერსპექტივა; 

2016წ. თებერვალი - აპრილი - ტრენერი, პროექტის კოორდინატორი - შშმ ბავშვთა მშობლების 

გაძლიერება ქცევითი თერაპიის მომსახურების დასანერგად, ადვოკატირების უნარებში; 

2015-2017 - საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის - 

აღმასრულებელი მდივანი 

2015წ. სექტემბერი-ოქტომბერი - ტრენერი, მცირე საოჯახო ტიპის სახლების აღმზრდელებისა და 

სოციალური მუშაკების პროფესიული გადამზადება; 

2015წ. თებერვალი-ივნისი - ტრენერი - მხარდამჭერი ჯგუფები შშმ ბავშვთა მშობლებისათვის; 

2014-2016 - “საქართველოს ბავშვები” – განათლებისა და ახალგაზრდული მიმართულების 

კოორდინატორი; 

2013-2105 - საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის - 

კოალიციის ახალგაზრდული საბჭოს მენტორი, ტრენერი ადვოკატირების საკითხებში; 
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2013-2015 -“საქართველოს ბავშვები” - პროექტის კოორდინატორი - პროექტი „ძლიერი კოალიცია 

ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის“ 

2011- 2013 - ‘საქართველოს ბავშვები’ - მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ფსიქოლოგი, პროექტი 

„დეინსტიტუციონალიზაციის ხელშეწყობა საქართველოში“ 

 

 

2010-11 - საზოგადოებრივი გაერთიანება ‘ბემონი’ - პროექტი “Georgia HIV Prevention Project” – 

ნარკოტიკებისა და აივ/შიდსის საკითხებზე ცხელი ხაზის კონსულტანტი, ტრენერ-ფსიქოლოგი; 

2009 - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, პროექტი “Mental Health and Psychosocial Support to 

Conflict-Affected Populations” - ტრენერ-ფსიქოლოგი, კონსულტანტი დევნილი მოსახლეობისათვის; 

2008 - არასამთავრობო ორგანიზაცია ‘ბავშვი და გარემო’, პროექტი “Rebuilding New Life”- ფსიქოლოგი 

ქუჩის ბავშვებისათვის; 

2007-09 - 155 -ე საჯარო სკოლა - ფსიქოლოგი. 

 

ტრენინგები 

2018-2019  - ინდივიდუალური ტრენინგი და სუპერვიზია ქცევის გამოყენებით ანალიზში ( 95 საათი) - 

ჯეიმს მედისონის უნივერსიტეტის (ვირჯინია, აშშ) პროფესორ - ტრევორ სთოუქსთან; 

2016 - ბავშვის უფლებების დარღვევებზე მუშაობა სამართლებრივი ადვოკატირების გზით 

საქართველოში, CRIN 

2015 - ადვოკატირება - ცვლილებების შექმნის პროცესი, UNICEF  

2015 -  Inclusion of youth with special needs in EVS project – Open Space Foundation, Veliki Preslav, Bulgaria  

2015 - Contact Seminar – on Alternatives of Leisure Time for Youth - Open Space Foundation, Sofia, Bulgaria 

2014 - Training Course on Volunteering as a Key to the Development of Civil Society,   Ferso, Lodz, Poland 

2014 - Training Course – SOHO, Erasmus +, Brussels, Belgium 

2013 – Training Course on Responsible Citizenship for Community Development, Erasmus+, Yerevan, Armenia 

   

ენები და დამატებითი უნარები 

ინგლისური - სრულყოფილად 

რუსული - კარგად 

Windows / Microsoft Office Programs / Internet /Google Documents/ SPSS 


