
   

 

 

Curriculum Vitae 

სახელი და გვარი:   გიორგი ჩერქეზიშვილი 

ელექტრონული ფოსტა:  cherkezatravel@gmail.com 

ტელეფონი:    +995 599  97 43  72 

 

განათლება 
 

კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი  

მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტი /2010/ 

 

USAID-ისა და COMMUNITY CONNECTION-ის პროექტი 

„ღვინო და ტურიზმი“ (აშშ, ვაშინგტონის შტატი)  /2007/ 

 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი 

სპეციალობა: კინოდოკუმენტალისტიკა /2004/ 

 

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი /1990-1995/ 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

CENN კავკასიის გარემოსდაცვითი არასემთავრობო ორგანიზაციების ქსელი   /2015-დღემდე/ 

ტურიზმისა და უსაფრთხოების ექსპერტი 

 

ახალციხის ციხე „რაბათი“ /2013 - დღემდე/ 

ტურიზმის სამსახურის მენეჯერი. 

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა /2013-2015/ 

საერთაშორისო ფონდებთან ურთიერთობისა და ტურიზმის სამსახურის უფროსი 

 

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი CENN /2014 - დღემდე/ 

ტურიზმისა და ლაშქრობების ექსპერტი 

ვიდეოლექციების ციკლი ,,ტურიზმისა და ლაშქრობების უსაფრთხოება’’, სატყეო პორტალი 

 

 

საზაფხულო სტუდენტური ბანაკების ხელმძღვანელი  /1997 - დღემდე/ 
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/ვარძია, ჭულე, ოზაანის ამაღლება, ნასამხრალი, დუმაილა/ 

 

ახალციხის ციხე „რაბათი“ /2012-2013/ 

დირექტორის მოადგილე კულტურისა და ტურიზმის დარგში 

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  /2012-2014/ 

ტურიზმისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი 

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე აკადემია“ /2012-დღემდე/ 

დამფუძნებელი, გამგეობის თავმჯდომარე, პროექტების კოორდინატორი 

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ /2011-2012/ 

ტურიზმის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი, ლექტორი, ტუროპერატორების პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი 

 

ტურისტული კომპანია „გუდთრეველი“ /2010-დღემდე/ 

ინსტრუქტორი და გამყოლი 

 

ტურისტული კომპანია  ,,გეორგიკა ტრეველი’’ /2030-დან 2010-მდე/ 

ინსტრუქტორი და გამყოლი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება „წნორის კოლეჯი“ /2010-2011/ 

ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება „წნორის კოლეჯი“/2008-2010/ 

სოციალურ მეცნიერებათა და ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი 

 

კერძო სკოლა-ლიცეუმი /2008-2010/ 

ქართული ენისა და ლიტერატურის, ქრისტიანული კულტურის ისტორიის მასწავლებელი 

  

კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი „კავკასიური სახლი“ /2000-2005/ 

საზაფხულო ბანაკების კონსულტანტი, ვიდეოოპერატორი 

 

ბიოლოგიური მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“ /2007-დღემდე/ 

წევრი 

 

თბილისის  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სიღნაღის (კახეთის 

მხარის) ფილიალი /1997-1999/ 

ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი 

 

 

 

 



   

 

ტრენინგები 

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 

ტრენინგი: ტურიზმის სასწავლო მეთოდიკა /2014/ 

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი (CTC)  

ტრენინგი: მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა /2007/ 

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“ 

ტრენინგი: „თემი და სათემო მობილიზაცია“ /2006/ 

ფონდი „ჰორიზონტი“ 

ტრენინგი: „მასმედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები” /2007/ 

 

 

 

ენები 

ქართული - მშობლიური;  რუსული - თავისუფლად  
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