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აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი 

 

სამუშაო გამოცდილება:  

 

 2015 -  დღემდე, სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი; 

 2011 -  დღემდე, სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 

ასოცირებული პროფესორი; 

 2016-2017, სამოქალაქო განვითრების ინსტიტუტი, სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, პროექტის, „სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და 

მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის’’, სამცხე-ჯავახეთი, პროექტის კოორდინატორი; 

 2014 აპრილი,  კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი: 

„ჰორიზონტისგაფართოება: გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა და გოგონათა პროფესიული 

და ეკონომიკური გაძლიერებისათვის’’. ასპინძის, ახალციხის, ადიგენის, ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტები, პროგრამის ტრენერი; 

 2013, „მერსი ქორი“ ალიანსების საქართველო, რეგიონული ტრენინგი ადგილობრივი 

თვითმმართველობების წარმომადგენლობებისათვის,  სამცხე-ჯავახეთი,პროექტის ტრენერი;  

 2012 ოქტომებრი, გენდერული  თანასწორობა  და ქალთა მონაწილეობის ამაღლება 

ადგილობრივ თვითმმართველობებში. (საერთაშორისო ორგანიზაცია „მერსი ქორი’’), სამცხე-

ჯავახეთი,პროგრამის ტრენერი; 

 2012 მაისიდან -დღემდე, გაეროს ქალთა ფონდი, სამოქალაქო საზოგადოების მრჩეველთა 

საბჭოს წევრი; 

 2012 ივნისი-სექტემბერი,„მერსი ქორი“ ალიანსების საქართველო. გენდერული საკითხების  

კვლევა ასპინძის, ახალციხის, ადიგენის, ახალქალაქის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში, 

კვლევის ხელმძღვანელი; 
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 2012 თებერვალი, ტრენინგი თემაზე: „ტოლერანტობა’’ ახალციხის დემოკრატიულობის 

ჩართულობი სცენტრი (ახალაციხის რაიონის საჯარო სკოლების, სხვადასხვა ეროვნებისა და 

რელიგიური აღმსარებლობის მოსწავლეები, მათ შორის მაჰმადიანი მესხები), ტრენერი;  

  2010-2011, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევიტი ცენტრი, 

სოციოლოგიური კვლევა „ქალთა მონაწილეობის გენდერული ასპექტები სამცხე-ჯავახეთში’’, 

კვლევის კოორდინატორი;  

 2010 – 2015, საქართველოს გაეროს ასოციაცია, „ნდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში“, 

პროგრამის ტრენერი; 

 2010, ახალციხის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი; ტრენინგი „ტოლერანტობა და 

მრავალფეროვნება’’, ახალციხე, ტრენერი; 

 დაწესებულებისდასახელება, მისამართი, დაკავებულითანამდებობა; 

 2009-2014,სსიპ სოც. მომსახურების  სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის საკოორდინაციო ცენტრი, 

ფსიქოლოგი. 

 2009-2011, გაეროს ქალთა განვითარების ფონდი, პროექტი “ქალები ერთიანდებიან 

კონფლიქტებს მიღმა“, პროექტის ექსპერტი-ტრენერი; 

 2008-2013, ახალციხის ზრდასრულთა  განათლების ცენტრი, მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების პროგრამის  „სწავლების სწავლა“  ხელმძღვანელი და ტრენერი.  სამოქალაქო  

განათლების  ტრენერი;  

 2008-2010, ახალციხის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი. პროგრამა „საზოგადოება’’, 

პროგრამის ფასილიტატორი; 

განათლება: 

 1998, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერებათა კანდიდატი; 

 1991-1995, პედაგოგიური  უნივერსიტეტი, ასპირანტურა, ასაკობრივი და პედაგოგიური 

ფსიქოლოგია; 

 1988-1990, პედაგოგიური  უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჟურნალისტი; 

 1986-1990, სულხან–საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური  უნივერსიტეტი, პედაგოგიკისა  და  

ფსიქოლოგიის მასწავლებელი; 

 1983-1986, გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიური  სასწავლებელი, სკოლამდელი აღზრდის 

პედაგოგი; 

 1970-1980, ასპინძის რ-ნის სოფ. ოშორის საშუალო   სკოლა; 
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სამეცნიერონაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 

 გენდერული თანასწორობის დაცვის მექანიზმები (სასწავლო მოდულის თანაავტორი), 

გაეროს ქალთა ფონდი,2014. 

  „ვეფხისტყაოსნის’’ ზეპირად მცოდნეთა  მესამე კონკურსი უნივერსიტეტში, ჟურნალი 

„არავი’’, N8, გვ.134-140, 2016 ; 

  მშობლები და შვილები, ჟურნალი, „არავი’’, N3, გვ. 97-107, 2016 ;. 

 მოზარდთა აგრესიული ქცევა, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

განათლების, ჰუმანიტარულ  და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 

850-ე წლისთავისადმი, კონერენციის მასალები, 2016; 

 სტუდენტთა სწავლის ფსიქოლოგიური მექანიზმები, აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175-ე 

და გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი განათლების, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია,  კონფერენციის მასალები, 2015; 

 ფსიქოლოგია და განათლება,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია,  კონფერენციის მასალები, 2015; 

 შეფასების ფსიქოლოგია,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია,  კონფერენციის მასალები, 2014; 

 პრობლემების გამოვლენა და დემოკრატიული  ღირებულებების  შეფასება სამცხე-

ჯავახეთში.  საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ბიულეტენი. „ეკო-სამართალი’’, 

თბილისი,  2010; 

 პრობლემების გამოვლენა და დემოკრატიული  ღირებულებების  შეფასება სამცხე-

ჯავახეთში.  საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ბიულეტენი. „ეკო-სამართალი’’, 

თბილისი,  2010; 

 შეხვედრები  სამცხე-ჯავახეთში.  ჟურნალი „ქალთა ერთობა  მშვიდობისათვის’’, N4-გვ.11,  

გაეროს ქალთა ფონდი, 2005; 
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 სამოქალაქო განათლება - დემოკრატიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ბროშურა, „გენდერული  

თანასწორობა  სამცხე-ჯავახეთში’, სტატია, გვ.25-27, სამცხე-ჯავახეთის  ინტეგრირებული  

განვითარების  პროგრამა, 2005; 

 განათლების  ფსიქოლოგია - თანაავტორი, ფონდი „ღია საზოგადოება, საქართველი“, 2002. 

 

კონფერენციები: 

 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, ადგილობრივი კონფერენცია,2019;  

 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, ადგილობრივი კონფერენცია, 2018;  

 გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების “ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე” ს

აქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 

ვალდებულებები - მიღწევები, გამოწვევები, მიზნები, ეროვნული კონფერენცია, 2017 წ, 23 

ნოემბერი; 

 განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო , ადგილობრივი კონფერენცია, 2019;  

 სემინარი  „საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი-ევროინტეგრაცია’’,  ეროვნული 

კონფერენცია,2017; 

 განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ადგილობრივი კონფერენცია, 2016; 

 განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ადგილობრივი კონფერენცია, 2015; 

 საქართველოს სახალხო დამცველისა და გაეროს ქალთა ფონდის ერთობლივი კონფერენცია 

გენდერული თანასწორობის  ხელშეწყობისათვის, ეროვნული კონფერენცია, 2015; 

 გაეროს ქალთა ფონდი „მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ადვოკატირება’’, ეროვნული 

კონფერენცია, 2014; 

 საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია „განათლება, კვლევაპრაქტიკა“, კონფერენციის 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი, საერთაშორისო კონფერენცია, 2014; 
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 გაეროს ქალთა ფონდი, „ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა გაეროს უშიშროების 

საბჭოს რეზოლუციების 1325, 1820, 1888, 1889  განხორციელებაზე, საერთაშორისო 

კონფერენცია, 2013; 

 ეროვნული კონსულტაციები უსაფრთხოების  სექტორში გენდერული ასპექტების 

ინტეგრირების თაობაზე, ეროვნული კონფერენცია, 2012; 

 საქართველოს პარლამენტთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭო და 

საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) „გენდერული 

თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განხორციელებული 2011-2013 წლებისს ამოქმედო 

გეგმა-მიზნები და შესაძლებლობები’’,   ეროვნული კონფერენცია, 2011; 

 საერთაშორისო რეგიონალური  კონფერენცია „ქალები  უერთდებიან კონფლიქტების 

მოგვარებას“, საერთაშორისო კონფერენცია, 2010; 

 გენდერული თანასწორობა  და  ქალთა მონაწილეობა, ეროვნული კონფერენცია, 2009; 

უცხო ენა: 

 რუსული; 

 გერმანული; 

 ინგლისური; 

 


