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ეროვნება: ქართველი 
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განათლება: 
 

2002 წლიდან – ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი. 

1994-1996 წ.წ.-დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტი. 

1998-2002წ.წ- თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ინგლისური ენის სპეციალობით. 

1986-1991წ.წ თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტი ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. 
  

გავლილი ტრენინგები: 
   

1.   ააიპ.სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი.2016-2017წლებში პროექტის ,,სკოლის 

ახალგაზრდული ჯგუფის მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი 

გადაწყვეტილებებისათვის‟‟ ფარგლებში ჩატარებული სამოქალაქო კვლევის ხუთ 

დღიანი ტრენინგი14/10/2017წ 

 

2.   პროექტი ,,ბავშვთა ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან დაცვა საქართველოში‟‟ -

ტრამვაზე ფოკუსირებელი შეფასება და თერაპიული მუშაობა  2015წ 
 

3.   სამხრეთ კავკასიის  რეგიონალური კონფერენცია  ,,ვიმუშაოთ ერთად ბავშვზე ძალადობის 

შასაჩერებლად „‟ ფარგლებში/ ,,ბავშვებთან და ოჯახებთან ურთიერთობა‟‟2013წ.1მაისი. 

 

4.  კავკასიის ქვეყნების საერთაშორისო ტრენინგ სემინარი-“ბავშვთა    

დაცვა ძალადობისაგან”-ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო”. საქართველოს 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მედიცინის განვითარების ფონდის მიერ 

ორგანიზებული (27-29 აპრილი, 2011წ. თბილისი. 

 

5. ნიდერლანდების საგარეო სამინისტროს მატრა პროგრამის მიერ ფსიქოლოგების 

მოსამზადებელი ტრენინგი- “ბავშვთა ძალადობა და უგულებელყოფა; ტრამვაზე 

ფოკუსირებული შეფასება და თერაპიული მუშაობა.(ტრენერები; ფრანსიენ ლამერსი, 

მარგრიტ ვისერი და მონიკა ვან ჰაუელინგენი) 
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6. ევროკავშირის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ხელშეწყობის პროექტისა და 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთობლივი სემინარი. პროგრამა ‟‟ბავშვზე 

ზრუნვა 2009”(2009წ.ივნისი.თელავი). 

7. “პროექტი და პროექტის მენეჯმენტი” (თბილისი 2009 აპრილი. გრიგოლ 

რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. 
 

8. “ბავშვთა დაცვის მიმართვის სისტემა”. სისტემის პრაქტიკული სიმულაციები. 

ფედერაცია “გადავაჩინოთ ბავშვები”, 2008წლის ოქტომბერი. 
 

9. პრაქტიკული ტრენინგ-სემინარი თემაზე – “ძალადობა ოჯახში და ძალადობის       

მსხვერპლთან მუშაობის სპეციფიკა”. კავშირ - “საფარის” მიერ ორგანიზებული 

ტრენინგი.  (2004 წელი) 
 

10. კომფლიქტებისა  და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული ტრენინგი (2002 წლის იანვარში)  “მშვიდობის მშენებლობა და 

კომფლიქტების მართვა.” 

11. ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს მიერ ორგანიზებული ტრენინგ-სემინარი 

(2002წლის 23-27 აპრილი, ახმეტა ჩეჩენ ლტოლვილებთან ერთად.) 

“ინტერაქტიული სწავლებასა და პედაგოგიურ ფსიქოლოგიაში.“ 
 
 
 

12. ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი 

(1998წლის 1 მაისი – აპრილი). “პრაქტიკული ტრენინგ სემინარი შემდეგ 

საკითხებზე: 

1. ეფექტური კომუნიკაცია 

2. გუნდის შექმნა 

2. ინოვაციური აზროვნება 

3. კომფლიქტების მართვა 

4. პრობლემურ ბავშვებთან მუშაობა. 
 
 

სამუშაო გამოცდილება: 
 

2009წ.მაისიდან 2015წ: სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის რეგიონალურ 

საკოორდინაციო ცენტრში - რეგიონალური კონსულტანტი (ფსიქოლოგი). 

2008-2010წ- თელავის ი.გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს წევრი. 

2006-2008წ – ამავე უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის კათედრის გამგის მოვალეობის 

შემსრულებელი. ასოცირებული პროფესორი. 

2003-2006წ -  ამავე უნივერსიტეტის ფსიქოლლოგიის კათედრის ასოცირებული 

პროფესორი. 

1994-2003წ -  ამავე უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის კათედრის უფროსი 

მასწავლებელი. 



1993-1994წ -  თელავის ი.გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

ფსიქოლოგიის კათედრის მასწავლებელი. 
samecniero interesebi: 

 

სკოლამდელი ასაკის ბავშვის კვლევა. 

ექსპერიმენტული სწავლების ფსიქოლოგიური საკითხები დაწყებით კლასებში. 
 

სამეცნიერო პუბლიკაციები: 
 

სულ 35 სამეცნიერო შრომა მათგან 5 აკადემიური თანამდებობის დაკავების 

შემდეგ. 
 

ენები: 

ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (თავისუფლად). 
 
 
 
 
 
 



 


