
სახელი და გვარი 
 

1. გვარი. სახელი:     თავაქარაშვილი არინა 

2.  დაბადების თარიღი:   (რიცხვი, თვე, წელი)  20 ივლისი, 1962 

3. საცხოვრებელი ადგილი:  გორი, რუსთაველის №83 

4.ტელეფონის ნომერი: 599299362 

5. ელექტრონული ფოსტის მისამართი: tavaqara20@gmail.com  
 

 

განათლება 

 

1. გორის პედაგოგიური ინსტიტუტი -1979-1984 - ив№253472 - მათემატიკის 

მასწავლებელი; 

2. გორის პედაგოგიური ინსტიტუტი - 1984 - 10 ივლისი 1984 წელი - 

ხელოვნებათმცოდნე; 

3. შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი (amerikis universitetis skola) – 

2001 წ - სამართალმცოდნეობა - №0000591 - იურისტი; 

4. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - 2017 წ - საერთაშორისო 

ურთიერთობები - დოქტორანტურა. 

 

 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 

1. სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი - 2016 წ (დღემდე) - 

ლექტორი; 

2. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი - 2018 დღემდე- ლექტორი. 

3. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლა-2017 წ (დღემდე)-სამოქალაქო განათლების 

პედაგოგი; 

4. სკოლა ,,ეისი“- 2015 წ (დღემდე)-სამოქალაქო განათლების პედაგოგი; 

5. suxiSvilis saswavlo universiteti-2004-2015 w.w. - 

ასისტენტ/პროფესორი; 

6. შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი - 2001 2005 - ლექტორი; 

 

სამუშაო გამოცდილება 

1. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციათან არსებული შეწყალების 

კომისიის წევრი 

mailto:tavaqara20@gmail.com


2. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საზოგადოებრივი საბჭოს რეგინული 

წარმომადგენელი-- დღემდე 

 

3. a/o sazogadoebrivi damcveli -2010-2013- 2014-2016 - koordinatori 
Sida qarTlSi. 

4. aRmosavleT partniorobis erovnuli forumi / ეროვნული პლატფორმა -

2016-2017-2018  წწ (დღემდე); 

5. fondi saqvelmoqmedo humanitaruli centri  ‘afxazeTi” - 05.2011  06. 

2011 - ტreneri (Temis mobilizacia; lideroba); 

6. gaeros qalTa fondi, gaeros adamianis uflebaTa dacvis umaRlesi 

komisas da evro kavSiris warmomadgenloba -01.12.2008  06.30.2010 -

დamkvirvebeli adamianis uflebaTa dacvis sakiTxebSi sazRvris 

pira soflebsa da devnilTa CasaxlebebSi - Sida qarTli. 

7. adamiani uflebaTa prioriteti - 01.12.2008  30.04.2009 - კordinatori 

gori; 

8. mravalerovani saqarTvelo - 2006 2007 - mowveuli სპეციალისტი 

(eTnikuri umciresobis integracia qarTul sazogadoebasTan, 

mSvidobis mSenebloba. samoqalaqo sazogadoebis ganviთareba); 

9. ა/ო მრავალეროვანი საქართველო - 2001 2008 - კოორდინატორი; 

 

კონფერენციები 

1. მცოცავი ანექსიით დაზარალებული  სოფლების კვლევა - 2014 წელი - CELA  

სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული; 

2. ე.წ. საზღვრისპირა  და მცოცავი ანექსიით დაზარალებული სოფლების კვლევა 

- 2015 წელი - პოლიტიკის დოკუმენტი; 

3. თავისუფლება და კანონი, როგორც დემოკრატიული ღირებულება ბრუნო 

ლეონთან - 2017 წელი - სამოქალაქო განათლების  (CELA) ლექტორთა ქსელის 

საერთაშორისო კონფერენცია; 

4. სახელისუფლებო პოლიტიკური პარტიების კვლევა პოსტსაბჭოთა 

საქართველოში - 2018 წ - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო კონფერენცია. 

 

სემინარები და ტრენინგები 

demokratia da moqalaqeoba5-8 Aაგვისტო 2013 – IFES-USED 

 natos politika da saqmianoba 2014 - NATO/IQGS 

სამოქალაქო განათლების სიღრმისეული სწავლება--2016-11-12-11-1311-19-11-20. CTC 

სატრენინგო და  საკონსულტაციო ცენტრი 



მონიტორინგი და პოლიტიკის კეთების პროცესი--ევროკავშირი საქართველოსთვის-

2017-05. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ეროვნული პლატფორმა--ევროკავშირი 

საქართველოსთვის--2017  
niderlandebis samefos mravalpartiuli demokratiis skola—2012-2013 

„ლიდერი და ლიდერობის ხელშეწყობა დემოკრატიული საზოგადოების 

ფორმირებისათვის“ ინვალიდ მეომართა და დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა 

კავშირი--19-25 მარტი 2012 წელი 

გენდერული სწავლება--გაეროს ქალთა ფონდი-2011 

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთო მექანიზმის შექმნაადამიანის უფლებათა 

დაცვის ცენტრი (შვეცია, სტოკჰოლმი)2009 

ადამიანის უფლებათა დაცვის რაულ ვალერბერგის სახელობის ინსტიტუტი--19 

დეკემბერი, 2008 წელი 

 

ევროპული საგანმანათლებლო სისტემის დახვეწარობერტ შუმანის ფონდი (ვარშავა, 

პოლონეთი)--21-27 მაისი 2007 წელi 

პოლიტიკის ანალიზის საფუძვლები--2008 

ქართულ ოსური ურთიერთობების განვითარებისთვის--სტამბული--2011 

ქალთა უფლებების დაცვა--გაეროს ქალთა ფონდი--2010 

 

 

 

 

 

 

გრანტები და სტიპენდიები 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - 2018-2019 წწ 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 

CELA სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ქსელი  

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი  

 

ენობრივი კომპეტენცია 

 

რუსული კარგად, ინგლისური საშუალოდ 

 

სხვა უნარ-ჩვევები 

 



 


