
 

 

 

kadrebis aRricxvis furceli  

    

 

gvari, saxeli, mamis saxeli:  გელენავა ირაკლი იგორის ძე 

moqalaqeoba: საქართველო 

dabadebis ricxvi, Tve, weli:   04/07/1973 

ojaxuri mdgomareoba: დაოჯახებული  

mxedro samsaxurisadmi damokidebuleba:    

 

 

 

 

# saswavleblis dasaxeleba swavlebis wlebi fakulteti xarisxi 

1 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

სოხუმის ფილიალიალი     

 

1991-1998 

ისტორია-

იურიდიული 

ფაკულტეტი, 

ისტორიის 

სპეციალობით. 

მაგისტრი 

2 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიისა 

და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტი 

 

2000-2004   

ახალი ისტორიის 

განყოფილება 

დოქტორი 

 dasaojaxebe 

piradi informacia 

სამუშაო გამოცდილება 

 

fotosuraTi 

ganaTleba 



 

 

# 
ორგანიზაციის 

დასახელება 
თარიღი დაკავებული თანამდებობა 

1 

აფხაზეთის 

ვტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის 

სამინისტრო  
 

2014 წლიდან 
კულტურულ ფასეულობათა დაცვის 

სამსახურის უფროსი; 

2 

აფხაზეთის 

ვტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის 

სამინისტრო  
 

2012-2014 

პროგრამებისა და საინფორმაციო 

ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი; 
 

3 

აფხაზეთის 

ვტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის 

სამინისტრო  
 

2009-2012 

პროგრამების, ანალიტიკური 

საქმიანობისა და კვლევების 

სამმართველო. სამმართველოს 

უფროსი; 

4 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ბიზნეს-

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

2000 -წლიდან  მოწვეული სრული პროფესორი 

5 

აფხაზეთის 

ვტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის 

სამინისტრო  

 

2007-2009 

განათლების ტერიტორიული 

წარმომადგენლობებისა და 

საინფორმაციო უზრუნველყოფის 

სამმართველო 

                        მთავარი სპეციალისტი; 

6 

აფხაზეთის 

ვტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის 

სამინისტრო  

 

2006-2007 
განათლების სამმართველო.   

უფროსი სპეციალისტი; 

 



 

 

7 

აფხაზეთის 

ვტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის 

სამინისტრო  

 

2005-2006 

განათლების სამმართველო.  

სპეციალისტი; 

 

 

8 

დავით გურამიშვილის 

სახელობის 

საერთაშორისო სასწავლო 

უნივერსიტეტი.                              

 

2007-2011 ასოცირებული პროფესორი.  

 

9 
წმინდა გრიგოლ ფერაძის 

სახელობის თბილისის 

უნივერსიტეტი 

2005-2006 
დოცენტი 

10 
თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სოხუმის 

ფილიალი 

2005-2006 
პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის 

კათედრა, ასოცირებული 

პროფესორი. 

11 
სამეცნიერო – 

შემოქმედებითი 

გაერთიანება ,,ცხუმი” 

1998-2005 
სწავლული მდივანი; 

12 

ქ. გალის 

მრავალდარგოვანი 

პროფესიულ-

ტექნიკური 

სასწავლებელი 

1990-1991 
შრომის მასწავლებელი 

 

 

# 
treiningis 

dasaxeleba 

treiningis Catarebis 

adgili, periodi 

organizaciis 

dasaxeleba (vis mier 

iyo organizebuli) 

ra saxis codna da 

gamocdileba 

miiReT 

1 უნარ-ჩვევები       

მოზარდებისათვის: 

მოწავლეთა 

სოციალური და 

ემოციური 

უნარჩვევების 

განვითარება 

სასკოლო 

ცხოვრებაში; 

მოზარდებში 

ცხოვრების ჯანსაღი 

 2013 წ. 

თბილისი 

 

LIONS  QUEST 

GEORGIA 
 

ფსიქოლოგიურრა

დ სხვადასხვა 

ტიპის 

მოზარდებთან 

ურთიერთიერთო

ბების 

თავისებურებები 

და ა. შ. 

kvalifikaciis asamaRlebeli kursebi (treiningebi) 



 

 

წესის დანერგვის 

ხელშეწყობა; 

2 ფონდების 

მოძიება/დონორებთა

ნ ურთიერთობა; 

კვლევების დაგეგმვა 

და წარმოება; რისკის 

მართვა, შეფასება; 

სტატისტიკა; 

2013 წ.  სექტემბერი-

ოქტომბერ 

თბილსი 

საქართველოს 

საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი 

GIPA 

დონორების 

მოძიება, 

პროექტების 

მართვა და ა. შ. 

3 საქართველოს 

საბჭოთა პერიოდის 

ისტორიის 

სწავლების გზები და 

მეთოდები. 

2012-თბილისი სახალხო 

უნივერსიტეტთა  

გერმანული 

ასოციაციის 

საქართველოს 

წარმომადგენლობა.  

ისტორიის 

მასწავლებელთა 

საქართველოს 

ასოციაცია 

ისტორიის 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

4 ზოგადი 

მენეჯმენტის 

ტრენინგ-კურსი 

საჯარო მოხელეებზე 

2012  კონსულტაციისა და 

ტრენინგის ცენტრი 

CTC 

მართვისა  და 

მენეჯმენტის 

საკითხები 

საჯარო 

სამსახურში 

5 აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

საჯარო მოხელეთა 

კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი  

პროგრამა“ 

2011 საქართველოს 

საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი 

GIPA 

საჯარო 

სამსახურისათვის 

აუცილებელი 

უნარჩვევების 

განვითარება 

6 პირველადი 

ფსიქოსოციალური 

დახმარება 

კრიზისულ 

სიტუაციებში 

მომუშავე  

2008 პირველადი 

ფსიქოსოციალური 

დახმარების 

ასოციაცია ,,ნდობა” 

ფსიქოლოგიური 

დახმარება, 

კრიზისულ 

სიტუაციებში 

მყოფი 

ადამიანებისათის 



 

 

სპეციალისტებისათვ

ის. 

7 თანხების მოძიება; 

პროექტების 

მომზადება 

ლოგიკური 

მიდგომით 

2008 (განსაკუთრებულ 

დავალებათა 

საკითხებში 

აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატი 

დონორების 

მოძიება, 

პროექტის 

შედგენა 

ლოგიკური 

მიდგომით 

8 1. ,,სკოლაში 

სწავლა-

სწავლების 

თანამედროვე 

მეთოდები“. 

2. ,,სკოლის მართვა 

და სისტემური 

განვითარება“ 

3. ,,ძირითადი 

ორიენტირებისა 

და 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა 

სახელმწიფო და    

არასახელმწიფო 

ენების 

კურიკულუმების

ათვის“. 

4. ,,საგანმანათლებ

ლო 

პროგრამებისა 

პროექტების 

მართვა“. 

5. ,,სკოლების 

დაფინანსების 

სისტემა 

საქართველოში 

და   

საერთაშორისო 

პრაქტიკა“. 

6. ,,ადვოკატირების 

კამპანიის 

           2007 წ. VI  

- 2008 წ. V 

ევროკომისიის მიერ 

დაფინანსებული 

პროექტი: - 

,,დევნილთა 

ინტეგრაცია 

განათლების გზით”. 

შემსრულებლები: 

სოს - ასოციაცია - 

,,სკოლა, ოჯახი, 

საზოგადოება“, 

განათლების 

პოლიტიკის, 

დაგეგმვისა და 

მართვის 

საერთაშორისო 

ინსტიტუტი. 

CTC-ტრენინგებისა 

და კონსულტაციების 

ცენტრი; 

ჰუმანური 

განვითარების 

ფონდი; 

 

საგანმანთლებლო 

სფეროს 

ტრენერისათვის 

საჭირო 

უნარჩვევებისა და 

ცოდნის 

განვითარება 



 

 

წარმართვა“. 

7. ,,კოალიციების 

მშენებლობა და 

სტრატეგიული 

დაგეგმვა”. 

8. ,,სასწავლო 

პროგრამების 

შემუშავება და 

ტრენინგის 

წარმართვის 

ხელოვნება“. 

9. სიტუაციური 

ანალიზი და 

პოლიტიკის 

დოკუმენტის 

შემუშავება. 

 

9 ,,იძულებით 

გადაადგილებუ

ლ პირთა 

შრომითი უნარ-

ჩვევების 

განვითარება  

პროფესიული 

მომზადების 

გზით 

2007 წ. იანვარი – 

აპრილი   

ნორვეგიის 

ლტოლვილთა 

საბჭო(NRC) და 

კავშირი: 

,,განათლება 

დემოკრატიისათვის” 

პროფესიული 

უნარ-ჩვევების 

განვითარება 

10 ,,თანამედროვე 

პედაგოგიური 

ტექნოლოგიების 

გამოყენება 

სასწავლო 

პროცესში. 

სკოლის მართვა” 

2006 ნორვეგიის 

ლტოლვილთა 

საბჭოსა (NRC) და 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის 

სამინისტრო 

პედაგოგიური 

უნარ-ჩვევების 

განვითარება 

 

 

 უცხო ენები/ცოდნის დონე 



 

 

ელემენტარულად საშუალოდ კარგად ძალიან 

კარგად 

სტანდარტიზებული ტესტის ქულები 

დასახელება თარიღი ქულები 

  ინგლისური რუსული    

       

       

 

 

ელემენტარულად საშუალოდ კარგად ძალიან კარგად 

  Photoshop 7,0 Word 

  Powerpoint Excel 

   Internet 

 

 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

 

გიორგი შერვაშიძის სახელობის სახელმწიფო პრემია 

9/12/2015 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება:  - დოკუმენტების 

კრებულის: ,,ქართული პერიოდული პრერსის მასალები 1900-1921 წწ. (აფხაზეთი-რელიგია, განათლება, 

კულტურა) შედგენისა და გამოცემისათვის გიორგი შერვაშიძის სახელობის სახელმწიფო პრემიის 

მინიჭების შესახებ; 

 

30/06/2015  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება:  - დოკუმენტების 

კრებულის: ,,ქართული პერიოდული პრერსის მასალები 1900-1921 წწ. (აფხაზეთი-რელიგია, განათლება, 

კულტურა) შედგენისა და გამოცემისათვის საპატიო სიგელით დაჯილდოების შესახებ; 

 

14/12/2011 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება: -  კოლექტიური 

ნაშრომის ,,ნარკვევები საქართველოს ისტორიიდან, აფხაზეთის უძველესი დროიდან დღემდე“, მაღალ 

მეცნიერულ დონეზე  ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე მომზადებასა და გამოცემაში შეტანილი 

პირადი წვლილისათვის, საპატიო სიგელით დაჯილდოების შესახებ. 

 

კომპიუტერული პროგრამები 



 

 

2010 წ.  აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის მინისტრის სიგელი: ,,2010 წლის განმავლობაში 

ეფექტური გუნდური მუშაობისათვის, სამინისტროს წარმატებულ საქმიანობაში შეტანილი 

წვლილისათვის“. 

 

29/12/2010 აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის მინისტრის ბრძანება (№304/ძ) მადლობის 

გამოცხადების შესახებ  – სამსახურეობრივი მოვალეობათა კეთილსინდისიერად, ზედმიწევნით ზუსტად 

და ეფექტურად შესრულებისათვის.  

 

06/02/2009   აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის მინისტრის ბრძანება (№58/ძ) მადლობის 

გამოცხადების შესახებ – აფხაზეთის მე-2 კონფერენციის მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის. 

 

4 მონოგრაფიისა და 25-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. 

 

კავშირის:  - ,,დევნილთა პრობლემების კვლევისა და ადვოკატირების საგანმანათლებლო ქსელი,,    

თანადამფუძნებელი. 
 


