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განათლება: 

1987 – 1992 წწ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ავტომატიკა-გამოთვლითი 
ტექნიკის ფაკულტეტი, სპეციალობით – ბიოტექნიკური და სამედიცინო აპარატები და 
სისტემები ; 

1972 – 1982 წწ. _ ქ. ლაგოდეხის #3 ექსპერიმენტული სკოლა; 

 

სამუშაო:  

2009 წლიდან დღემდე იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო                    
უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი; 

2005-2009 წლის მარტამდე სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს კახეთის რეგიონალური 
საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი სოციალური მუშაკი. 

1999 წლიდან - კავშირის _ “თელავის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაციის” გამგეობის 
წევრი; 

1998 წლიდან - კავშირის _ “საგანმანათლებლო სისტემის განვითარების კახეთის რეგიონული 
ცენტრი”-ს გამგეობის წევრი; 

1998 წლიდან _ ქ. თელავის IV საშუალო სკოლის ინფორმატიკის მოწვეული მასწავლებელი. 

 

 

ვმონაწილეობდი პროექტებში: 



2005წ. - ფონდი “ღია საზოგადოება _ საქართველო”-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის 
“კახეთის” დირექტორი 

2003 წ. – ფონდი “ღია საზოგადოება _ საქართველო”-ს მიერ ტექნოლოგიურ გრანტზე 
წარდგენილი კოალიციური პროექტის “ პ I*EARN როგრამის ტექნიკური უზრუნველყოფა და 
განვითარება საქართველოში” ქვეგრანტის კორდინატორი. 

2003 წ. _ ფონდი “ევრაზია”-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის “ღია სკოლა”-დირექტორი 

2003 წ. _ სამოქალაქო ინტერესების დაცვის პროგრამის ფარგლებში ფონდების “Save the 
Children”  (გადავარჩინოთ ბავშვები) და “USAID”  (ამერიკის საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო) მიერ დაფინანსებული კოალიციური პროექტის “განათლების სისტემის 
დემოკრატიზაცია და ფინანსური გამჭვირვალობა” ქვეგრანტის მონაწილე; 

2002 წ. ფონდი “ჰორიზონტის მიერ დაფინანსებული კოალიციური პროექტის – “კოალიცია 
სუფთა გარემოსათვის” ქვეგრანტის კორდინატორი; 

2001 წ. – აღმოსავლეთ საქართველოს სათემო მობილიზაციის პროგრამის ფარგლებში, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია “მერსი ქორი”-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის – “SOS-სკოლა-
ოჯახი-საზოგადოება” კოორდინატორი; 

1999 – 2000 წწ. - ფონდი “ღია საზოგადოება _ საქართველო”-ს მიერ დაფინანსებული 
პროექტის _ ინტერნეტის ცენტრი “2000 წელი” _ მონაწილე; 

1999 წ. _ ფონდი “ღია საზოგადოება _ საქართველო”-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის _ 
”საზაფხულო სკოლა “თელავი 99” _ ავტორი და დირექტორი; 

1998 – 1999 წწ. – ფონდი “ღია საზოგადოება _ საქართველო”-ს მიერ დაფინანსებული 
პროექტის _ კომპიუტერული ცენტრი “ჯადოსნური სამყარო” -კორდინატორი; 

 

 

 

საზოგადოებრივი აქტივობები: 

1998 წლიდან ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”-ს მიერ ჩატარებულ 
ორგანიზაციული მართვისა და განვითარების; ტრენინგი ტრენერებისათვის; სკოლის 
განვითარების; სასკოლო ურთიერთობებისა და მასთან დაკავშირებული შესაძლო 
კონფლიქტების გადაჭრის; ღია სათემო სკოლის განვითარების; წერა და კითხვა კრიტიკული 
აზროვნებისათვის ტრენინგებში. ფონდი “ჰორიზონტი”-ს მიერ ჩატარებულ ადამიანური 
რესურსების მოძიების; მასმედიასთან ურთიერთობის; გრანტზე წარსადგენი განაცხადის 



მომზადების ტრენინგებში. ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის  მიერ  (CTC) 
ჩატარებულ ტრენინგში – “ინსტიტუციური გაძლიერება”. 

17 (საპრეზენტაციო და გაღრმავებული) ტრენინგი მშობელთა და მასწავლებელთათვის.  

2006, 2007, 2008 წლებში ”გამოცდების ეროვნული ცენტრის” კურატორი. 

ენები: 

ქართული – მშობლიური.  

რუსული – თავისუფლად.  

 

კომპიუტერის ცოდნა: Windows, Ms Word, Ms Excel, Internet Explorer. 

 


