kadrebis aRricxvis furceli
piradi informacia

gvari, saxeli, mamis saxeli: ლობჟანიძე ნინო გიორგის ასული
moqalaqeoba: საქართველო
dabadebis ricxvi, Tve, weli:

22 ნოემბერი 1974

ojaxuri mdgomareoba: დასაოჯახებელი

ganaTleba
#
1

saswavleblis dasaxeleba

swavlebis wlebi
1991–1997

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის

fakulteti

xarisxi

ბიოლოგია-გეოგრაფიის
ფაკულტეტი

მაგისტრთან
გათანაბრებული

სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სოხუმის ფილიალი
2

საქართველოს მეცნირებათა

1997-2001

ასპირანტურა

აკადემიის რადიაციული
ბიოლოგიისა და რადიაციული
ეკოლოგიის სამეცნიერო
ცენტრი

სამუშაო გამოცდილება
#

dasaojaxebe

ორგანიზაციის დასახელება

თარიღი

დაკავებული თანამდებობა

განათლების,

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა

1

2012 -2014

და კულტურის სამინისტრო

კულტურისა და სპორტის

დეპარტამენტის განათლების სამმართველოს
უფროსი

2

3

4

5

6

7

ივლისი

განათლების,
კულტურისა და სპორტის
დეპარტამენტის
განათლების
სამმართველოს
მთავარი სპეციალიტი

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა
და კულტურის სამინისტრო-

2009 სექტემბერი -

პროგრამების, ანალიტიკური საქმიანობისა და

2012 ივნისი

კვლევების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა

2007 აპრილი - 2009

და კულტურის სამინისტრო -

მარტი

აფხაზეთის
ა/რ
განათლებისა
და
კულტურის სამინისტრო

2006 თებერვალი -

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა
და კულტურის სამინისტრო

აფხაზეთის ა/რ განათლებისა
და კულტურის სამინისტრო
აუდიოლოგიისა და სმენის
რეაბილიტაციის ცენტრი

2012 წელი მაისი-

განათლების ტერიტორიული
წარმომადგენლობებისა და საინფორმაციო
მართვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

განათლების სამმართველოს სპეციალისტი

2007 მარტი
2005 იანვარი - 2006
იანვარი

სასწავლო დაწესებულებების
უფროსი სპეციალისტი

2005 - 2006 წელი

მკვლევარი

სამმართველოს

kvalifikaciis asamaRlebeli kursebi (treiningebi)

treiningis Catarebis
adgili, periodi

organizaciis dasaxeleba
(vis mier iyo
organizebuli)

#

treiningis dasaxeleba

1

,,საჯარო მოხელეების

თბილისი, 2012 წელი

აფხაზეთის ა/რ

ზოგადი მენეჯმენტის

დეკემბერი

განათლებისა და

ტრენინგ-კურსი“

კულტურის
სამინისტრო,
კონსულტაციისა და
ტრენინგების ცენტრი
CTC

2

,,აფხაზეთის

თბილისი, 2011 წელი

ავტონომიური
რეპუბლიკის

საჯარო

აფხაზეთის

ა/რ

განათლებისა

და

კულტურის სამინისტრო,

მოხელეთა

საქართველოს

კვალიფიკაციის

საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტი (GIPA )

ასამაღლებელი

ra saxis codna da
gamocdileba miiReT

პროგრამა“
3

განათლების მართვის

თბილისი, 2011 წელი

(USAID / EMP

ბაკურიანი, 2010 წელი

პროექტი დაფინანსების ახალი
ფორმულა და
რესურსცენტრების
უფლება მოვალეობები
ფორმულის
წარმატებით
განხორციელებაში)

4

სამოქალაქო

აფხაზეთის

ა/რ

განათლების

განათლებისა

და

ტრენინგი ევროსაბჭოს

კულტურის სამინისტრო,

მეთოდური

არასამთავრობო

სახელმძღვანელოს

ორგანიზაცია ,,ადამიანის

,,კომპასიტო“

უფლებათა

მიხედვით

საგანმანთლებლო
ცენტრი“

5

ეროვნული სასწავლო

თბილისი, 2008 წელი

აფხაზეთის განათლებისა

გეგმა - კონცეფცია,

და კულტურის

სტანდარტები და

სამინისტრო

პროგრამები

6

7

,,თანხების

მოძიება,

თბილისი, 2008 წელი

განსაკუთრებით

პროექტების

დავალებათა საკითხებში

მომზადება ლოგიკური
მიდგომით“

აფხაზეთის მინისტრის

,,თანხების

მოძიება,

აპარატი

თბილისი, 2008 წელი

პროექტების მომზადება
ლოგიკური მიდგომით“

განსაკუთრებით
დავალებათა საკითხებში
აფხაზეთის მინისტრის
აპარატი

8

,,გაეროს

თბილისი, 2008 წელი

ნორვეგიის

სახელმძღვანელო

ლტოლვილთა

პრინციპები

კავკასიასა

იძულებით

ცენტრალურ
(NRC)

გადაადგილების
შესახებ“

საბჭოს
და
აზიაში

9

თბილისი, 2008 წელი

პირველადი

საქართველოს

ფსიქოლოგიური

ფსიქოლოგიური

დახმარება კრიზისულ

დახმარების
ასოციაცია ,,ნდობა“

სიტუაციებში მომუშავე
სპეციალისტებისათვის

უცხო ენები/ცოდნის დონე
ელემენტარულად

საშუალოდ

კარგად

ძალიან

სტანდარტიზებული ტესტის ქულები

კარგად
დასახელება

თარიღი

ქულები

რუსული
ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამები
ელემენტარულად

საშუალოდ

კარგად

ძალიან კარგად

Powerpoint

Word

Photoshop 7,0

Excel
Internet

