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განათლება 
  

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 

02. 2000 - 02. 2004 წწ. - ასპირანტურა 
სპეციალობა - მემცენარეობა, მიწათმოქმედება    
 

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი 

 
 01.1998 - 06.2000 წწ. – მაგისტრატურა (წითელ დიპლომზე) 
 სპეციალობა - აგროტექნოლოგია 
 

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი 

 
09.1993 - 06.1998 წწ. - ბაკალავრიატი (წითელ დიპლომზე) 
სპეციალობა - აგროტექნოლოგია 
 

სამუშაო გამოცდილება 

  

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (EQE) 

დარგობრივი საბჭოს წევრი, 10.2016 - 10.2018  

მოვალეობები: მრეწველობის, კვების პროდუქტების გადამუშავების 

მიმართულებით პროფესიული სტანდარტების, საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხილვა დამტკიცებაში მონაწილეობა. 
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განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (EQE) 

ავტორიზაცია-აკრედიტაციის ექსპერტი -  2017 წლიდან დღემდე 

მოვალეობები:        პროფესიული სასწავლო დაწესებულებების  ავტორიზაცია 
აკრედიტაციის პროცესებში მონაწილეობა. 

 
 
გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP) 
  
ექსპერტი/დარგის სპეციალისტი -  07.2015 - დან  დღემდე 

მოვალეობები: ზრდასრულთა მომზადება/ გადამზადების სასწავლო 

პროგრამების,მოდულების, გზამკვლევების, შეფასაბის 

ინსრტრუმენტების , სახელმძღვანელოების და სხვა სასწავლო 

რესურსების შემუშავება აგარარული მიმართულების 

პროფესიებისათვის. 

 

შპს ჩირინა,  მეფრინველეობის ხორცპროდუქტების მწარმოებელი კომპანია 
  
ნედლეულისა და საკვების ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი  
 
 06.2014-დან -  დღემდე 

 

მოვალეობები: მარცვლეულის სარეზერვო ფონდის კონტროლი. დამზადებული 

საკვების და ნედლეულის ხარისხის მონიტორინგი. 

 

შპს ჩირინა,  მეფრინველეობის ხორცპროდუქტების მწარმოებელი კომპანია 
 
მარცვლეულის საშრობი და საწყობი კომპლექსის ხელმძღვანელი -  08.2012 - 06.2014 

მოვალეობები: მარცვლეულის საშრობი და საწყობი კომპლექსის ეფექტიანი 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მარცვლეულის მიღების, 

შრობის, შენახვის და გატანის მონიტორინგი. მარცვლეულის 

ხარისხის კონტროლი. შრობისა და შენახვის რეჟიმის რეგულირება 
და კონტროლი. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი 
 
მკვლევარი, საკვები და პარკოსანი კულტურების კურატორი  -  01.2011 - 12.2012,  

მოვალეობები:          მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში საკვებ და პარკოსან 

კულტურებზე მუშაობა.ექსპედიციებში მონაწილეობა. კულტურათა 
რეგენერაცია, იდენტიფიკაცია, გამრავლება. კოლექციების შესწავლა 
და მონაცემთა ბაზის შექმნა. 

 

 
ი.ლომოურის სახელობის  მიწათმოქმედების  სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 

ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერ მუშაკი -  03.2001 - 12.2010 

მოვალეობები: ინსტიტუტში თემატიკით გათვალისწინებულ სამეცნიერო საკითხებზე 

მუშაობა. სოფლის მეურნეობის დარგში აქტუალურ და საჭირო 

საკითხებზე პროექტების შედგენა და მიწოდება ფონდებისათვის. 

დამტკიცებული პროექტების შესრულებაში 

მონაწილეობა.კვარტლური ანგარიშების მიწოდება პროექტის 

ხელმძღვანელისათვის. 

ექსპედიციებში მონაწილეობის მიღება. მინდვრის კულტურების 

გენეტიკური რესურსების მოპოვება, შეგროვება, იდენტიფიკაცია. 
მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში მიმდინარე ლაბორატორიული 

საქმიანობის შესრულება. 
მინდვრის კულტურების თესლის კოლექციებზე მუშაობა. 
 

 

 

სრული სტაჟი  - 18 წელი 



პროექტები 

  

 
1. გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP); განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (EQE) 
 
საქართველოში სოფლის მეურნეობიასთან  დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და პროფესიული 
განათლების მოდერნიზაცია -  14.02- 11.05. 2018 

 
„მემცენარეობა“- პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელოს შექმნა.  

 
 

2. გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP); განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი (EQE) 

 

საქართველოში სოფლის მეურნეობიასთან  დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და 
პროფესიული განათლების მოდერნიზაცია -  1.06 -15.12 2017 
 

სოფლის მეურნეობის სფეროს ჩარჩო დოკუმენტების, მოდულთა დასახელებების, 
აღმწერების, სწავლის შედეგების, კომპეტენციის პარამეტრების, 
განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალური რესურსების განსაზღვრა, საჯარო 
განხილვებში მონაწილეობა, ვებ გვერდზე განთავსება. 

 
 

3. გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP); განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი (EQE) 

 
საქართველოში სოფლის მეურნეობიასთან  დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და პროფესიული 
განათლების მოდერნიზაცია -  26.06.2016 -18.11.2016 
 
დარგის სპეციალისტი 
 

I - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების საბაზო და საშუალო საფეხურების მოსწავლეთა 
საორიენტაციო და მოსამზადებელი კურსების ორგანიზებისათვის ადაპტირებული 

მოდულის შექმნა პროფესიებისათვის " მებაღეობა", "ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება" და 
"ცხოველების მოვლა" 
II - მასწავლებელთა გზამკვლევების შექმნა 
III - პრაქტიკული რეკომენდაციების მომზადება თითოეულ სწავლის შედეგთან 

მიმართებაში 

 

4. გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP); 
 

მოდულური სასწავლო პროგრამის შემუშავება ს "მეფუტკრე"-ს პროფესიისათვის. -   8.08.2016 – 
30.11.2016 

პროგრამის ფასილიტატორი - მეთოდოლოგიის  

სპეციალისტი  

 

ეტაპი I - სასწავლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის შექმნა 
ეტაპი II - მოდულების შექმნა/ჩამოყალიბება 
ეტაპი III - პროგრამისათვის სახელმძღვანელოს შედგენაში 

მონაწილეობა  



ეტაპი IV - გზამკვლევებისა და შეფასების ინსტრუმენტების 

შექმნა/ჩამოყალიბება 

 
5. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (EQE) 

 
პროფესიული სტანდარტების და სასწავლო პროგრამების შექმნა 11.2014 – 07.09.2015  
დარგის ფასილიტატორი  
 

მოვალეობები: პროფესიული სტანდარტების შემუშავება DACUM მეთოდოლოგიის 

გამოყენებით შემდეგი პროფესიებისათვის: "კვების პროდუქტების 

წარმოების დანადგარების ოპერატორი", "კვების პროდუქტების 

წარმოების დანადგარების მექანიკოსი", "მეხილე". 

აღნიშნული პროფესიებისათვის სასწავლო პროგრამების (ჩარჩო 

დოკუმენტების, სტანდარტის,  მოდულების შემუშავება/ოპტიმიზაცია)  

 

 

6. შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC) 

გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP);  

საქართველოს ბავშვთა ფედერაცია 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში პროფესიული განათლებისა და გადამზადების 

სისტემების მოდერნიზაცია - 10.2013 – 12.2015 

დარგის სპეციალისტი, შპს ჩირინას წარმომადგენელი. 

 

მოვალეობები:         პროფესიული სტანდარტების შემუშავება DACUM 

მეთოდოლოგიის გამოყენებით შემდეგი პროფესიებისათვის: 

„მემცენარეობა“,  „ფერმერი“. მოდულური სასწავლო 

პროგრამების, მასწავლებლის გზამკვლევების, შეფასების 

ინსტრუმენტების შემუშავება.  
                                   საპილოტე პროგრამების მონიტორინგი. 

 

 
7. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 
 
მინდვრისა და ბოსტნეული კულტურების გენეტიკური რესურსების მოწესრიგება და 
მონაცემთა ბაზის შექმნა -  07.2012-12.2012 
 
საკვები კულტურების კურატორი 
 
მოვალეობები:        

საკვები და პარკოსანი კულტურების კოლექციების კვლევა, გენ-ბანკში 

დაცული მასალის მონიტორინგი. ძირითადი მაჩვენებლების 

შესწავლა/იდენტიფიკაცია.  
აღმოცენების უნარის  შეფასება  ,  ნიმუშებს სიცოცხლისუნარიანობის  

მაჩვენებლების დადგენა. 
 
 



8. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

ი. ლომოურის მიწათმოქმედების სამეცნიერო/კვლევითი ინსტიტუტი 

 
მივიწყებული ფეტვნაირი კულტურების in-situ (on-farm) კოლექციების აღდგენა და 
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება    02.2009-02.2011 
 
ფეტვნაირი კულტურების კურატორი 
 

მოვალეობები:  

ექსპედიციები საქართველოს ყველა რეგიონში ამ კულტურების 

მოსაგროვებლად. სადემონსტრაციო  ნაკვეთების შექმნა კულტურათა 
წარმოშობის კერებში (ღომისათვის -იმერეთი ვანის რაიონი; 

ფეტვისათვის-ზემო სვანეთი მესტიის რაიონი).  ნიმუშების აღდგენა, 
დახასიათება და გენეტიკურ ბანკში შეტანა.შავი ყუთის სახით 

ნიმუშების დუბლიკატები გაგზავნა  სვოლბორდში(საერთაშორისო 

გენ-ბანკი).  

 

9. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 
ი. ლომოურის მიწათმოქმედების სამეცნიერო/კვლევითი ინსტიტუტი 

 
მინდვრის კულტურების გენეტიკური რესურსების მოპოვება, რეგენერაცია, დოკუმენტაცია და 
გამოყენება      01.2007-01.2008 
 
საკვები და პარკოსანი კულტურების კურატორი 
 

მოვალეობები:  

 

საკვები და პარკოსანი კულტურების კულტურული და ველური  

კოლექციების ჩამოყალიბება.  ექსპედიციებში მონაწილეობა.  
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მინდვრის კულტურების და მათი 

მონათესავე ველური წინაპრების შეგროვება, გამრავლება, 
დახასიათება. კოლექციების შექმნა  და  სამაცივრე დანადგარში 

განთავსება ხანგრძლივი შენახვის მიზნით. 

 

 

ტრენინგები 
  

გაეროს განვითარების ფონდი საქართველოში (UNDP), 03.2014-03.2014 
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის პედაგოგის გზამკვლევების 
შემუშავება. 

 
გაეროს განვითარების ფონდი საქართველოში (UNDP), 02.2014-02.2014 
შეფასების ფორმები და მეთოდები, შეფასების ინსტრუმენტები პროფესიულ განათლებაში 

 

გაეროს განვითარების ფონდი საქართველოში (UNDP), 10.2013-12.2013 

DACUM მეთოდოლოგია- პროფესიული სტანდარტების 

შესამუშავებლად. 

 
ტაჯიკეთის სოფ.მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორსო ორგანიზაცია 



ICARDA, 11.2011-11.2011 

მცენარეთა გენეტიკური რესურსების მენეჯმენტი და გერმპლაზმის 

დახასიათება. 
 
საქ.აგრარული უნივერსიტეტი. სოფ.მეურ.მეცნ.აკადემია.საერთაშორისო ორგანიზაცია 
ICARDA,  04.2011-04.2011 
მცენარეთა გენეტიკური რესურსების მენეჯმენტი და გერმპლაზმის დახასიათება 

 

 

სახელმძღვანელოები, ნაშრომები, პუბლიკაციები 

  

1. მეცხოველეობა მეფრინველეობის წარმოების ტექნოლოგია- საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, 
ფონდი „კონსტანტა“ 2018 წ. 

2. მემცენარეობა - პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელო - განათლების ხარისხის 

განვითარების ცენტრი EQE; გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP 2018 წ. 

3. ძროხის მოვლა -შენახვა, საკვებწარმოება და კვება , სახელმძღვანელო ფერმერებისათვის გაეროს 

განვითარების პროგრამა UNDP 2018 წ. 

4. ფეტვნაირი კულტურების ბიომრავალფეროვნება საქართველოში, 10.2010 

„აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ 
საერთაშორისო კონფერენცია  

 

5. ფეტვნაირ კულტურათა ატლასი,  01.2010 

საქართველოში ფერვნაირი კულტირების ისტორია, ჯერ კიდევ შემორჩენილი 

სახეობების მოკლე აღწერა. 
 

6. მცენარეთა გენეტიკური რესურსების შეგროვება, კონსერვაცია, დოკუმენტაცია და 
გამოყენება, 10.2009 
საქართველოში გავრცელებული მინდვრისა და ბოსტნეული კულტურების 

იდენტიფიკაცია და მცენარეთა გენბანკშიგანთავსება. 
 

7. სვანეთის კულტურული ფლორის აღწერა, 06.2009 

ნაშრომში გაანალიზებული ექსპედიციების შედეგები, აღწერილია აქ 

გავრცელებული მინდვრის კულტურები, 

 

8. მინდვრის კულტ. გენეტიკური რესურსების აღწერა სამხ. საქართველოში, 03.2009 

ჯავახეთში გავრცელებული მინდვრის კულტურებისა და მათი მონათესავე ველური 

ფორმების დახასიათება. 

9. მრავალწლოვანი საკვები ბალახების კოლექცია საქართველიოში,  12.2007 
მიწათმოქმედების ინსტიტუტში არსებული საკვები ბალახების 
მომოხილვა/დახასიათება, 

 

10. მუხუდოს ჯიშ „სარკინეთის“ ბიოლოგიური თავისებურებების  აღწერა, 06.2007 

ჩვენს მიერ გამოყვანილი ჯიშის დეტალური აღწერა ბოტანიკურ და 



მორფოლოგიური ნიშნების მიხედვით. 

 

11. სამარცვლე პარკოსანი კულტურების მრავალფეროვნება, 03.2007 

საქართველოში სამრცვლე პარკოსანი კულტურების სახეობებისა დ სახესხვაობების 

მიმოხილვა დახასიათება. 
 

12. თესვის ნორმების დადგენა მუხუდოს ჯიშის „სარკინეთი“ მოსავლიანობაზე, 

06.2006 ახალი ჯიშის აგროტექნოლოგიური ღონისძიებათა კომპლექსის 

დამუშავება,  

ენები 

  

ქართული  -კარგად; რუსული - საშუალოდ;  ინგლისური -საშუალოდ 

 

 

კომპიუტერული პროგრამები 
  

Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), 
Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Internet Explorer (კარგი), Outlook 
Express (კარგი) 

 

რეკომენდატორები 

  

ანა გულბანი, სოფლის მეურნეობის სამონისტროს ლაბორატორია, დირექტორის მოადგილე, 

ana.gulbani@lma.gov.ge,595222248 

 

დავით ბედოშვილი, საქ.აგრარული უნივერსიტეტი. მიწათმოქმედების 

ინსტიტუტი., დირექტორი, 

d.bedoshvili@agruni.edu.ge,599560209 

 

თამარ სანიკიძე, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, პროფესიული უნარების 

განვითარების და ექსტენციის კოორდინატორი, 

tamar.sanikidze@undp.org,595255503 
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