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სახელი, გვარი:
ეროვნება
დაბადების
თარიღი
საკონტაქტო
ინფორმაცია

განათლება

თეა ოსეფაშვილი
ქართველი
02.01.1967 წ.
0192, საქართველო, თბილისი. დ. გურამიშვილის გამზ. 5ბ, ბ. 59.
ტელ: (+995322) 618628; Cell (+995599)970277
ელ-ფოსტა:
teaosepa@yahoo.com;
teatsomaia21@gmail.com;

1986-1991-

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის
საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი, ქიმია-ბიოლოგიის სპეციალობა, ქიმიისა და
ბიოლოგიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია;

1986-1988-

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის
მეორადი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, კორესპონდენტის კვალიფიკაცია;

1995-1997-

პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების რესპუბლიკური
ინსტიტუტის ასპირანტურა, ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკის სპეციალობით,
მეთოდისტის კვალიფიკაცია;

1994-

ISAR Georgia ( ფონდი „ჰორიზონტი“), WWF - ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი,
საქართველოს
განათლების
სამინისტრო-სასწავლო
კურსი
„ეკოლოგიური
განათლება“, თბილისი, ტრენერთა ტრენერი;

2002-

გაეროს მოსახლეობის ფონდი - UNFPA და გაეროს ბავშვთა ფონდის - UNICEF სასწავლო
კურსი ”თანატოლთა განათლება - ჯანსაღი ცხოვრება” _ თურქეთი, სტამბული,
ტრენერთა ტრენერი;

2004-

გლობალური ფონდი - The Global Fund, პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და
გადამზადების რესპუბლიკური ინსტიტუტი, აივ/ინფექცია შიდსის და ინფექციური
პათოლოგიების ს/კ ინსტიტუტი, სბფ
– სასწავლო კურსი „ჯანსაღი ცხოვრება“,
თბილისი, ტრენერთა ტრენერი;

2005-

WHO, UNICEF, UNAID, The Global Fund, CDC, The World Bank - „პროექტების
მონიტორინგი და შეფასება“, თბილისი, ტრენერი;

2006-

პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების
ინსტიტუტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
„სამოქალაქო განათლება“, თბილისი, ტრენერთა ტრენერი;

2011-2012-

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო,
ფონდი „საქართველოს ბავშვები“, Save The children, World Vision, USAID Georgia „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრების საგანმანათლებლო
პროგრამების ადმინისტრირება და მომსახურება“; „პირველი სამედიცინო დახმარება“
- ტრენერი;

რესპუბლიკური
სამინისტრო -

2013 -2015 - სბფ, გაეროს განვითარების პროგრამა - UNDP in Georgia –პროექტი
„საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში პროფესიული განათლების და
გადამზადების, საკონსულტაციო მომსახურების სისტემების მოდერნიზაცია“- „
აგრარული პროფესიების სტანდარტების და საგანმანათლებლო პროგრამების
შემუშავება“- თბილისი, სასწავლო ტრენინგ -კურსები, ტრენერი, ტრენერთა ტრენერი;

„
DACUM მეთოდოლოგია-პროფესიული სტანდარტების ანალიზი და
შემუშავება“

“

ავტობიოგრაფია - (CV)

2016

2017
2018

DACUM მეთოდოლოგია-მოდულური სასწავლო პროგრამების შემუშავების
მეთოდოლოგია“

„
შეფასების ფორმები და მეთოდები, შეფასების ინსტრუმენტები პროფესიულ
განათლებაში“

„
მოდულური
საგანმანათლებლო
პროგრამებისათვის
სასაწავლო
რესურსების, სახელმძღვანელოების და გზამკვლევების, სასწავლო
ელემენტების შემუშავება“

„
მოდულური
სასწავლო
პროგრამების
პილოტირების/დანერგვის
მონიტორინგის და ხარისხის უზრუნველყოფის მეთოდოლოგია“
„სასტუმრო
მენეჯმენტის“
კურსი,
თბილისის
სასაწავლო
უნივერსიტეტი
(საქართველო), ესპინიონის უმაღლესი ინსტიტუტი (ესპანეთი), გრენობლის აკადემია
(საფრანგეთი) - სერტიფიკატი;
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ტრენინგები „განათლების
ხარისხი“, სერტიფიკატი.
თიბისი ბანკი, ბიზნესის მხადაჭერის პროგრამა, ტრენინგები:
„ინოვაციების მართვა“, „დაგეგმვა და ანალიზი“, „სურსათის უვნებლობა“,
სერტიფიკატები.

პუბლიკაციები:
1.

„საბუნებისმეტყველო დისციპლინები და სამყაროს მეცნიერული სურათი“, პედაგოგთა კვალიფიკაციის
ამაღლებისა და გადამზადების რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომების
კრებული, თბილისი, 1997 წ.;

2.

„თეორიული ბიოლოგიის კანონები და ბიოლოგიურ დისციპლინათა კავშირები“, „XXI საუკუნის ახალი სახელები“
- ახალგაზრდულ შრომათა კრებული, მეცნიერება, 1996 წ.;

3.

„განათლების შინაარსის ცვლილება და მისი მიმართულებების განსაზღვრა ინტეგრირებული სწავლებისას,
ეკოლოგიის, როგორც სისიტემაწარმომქმნელის როლი ამ პროცესში“, „XXI საუკუნის ახალი სახელები“,
ახალგაზრდულ შრომათა კრებული, მეცნიერება, 1996 წ.;

4.

“თავისუფლება ეკოლოგიური აუცილებლობის ფარგლებში” III საერთაშორისო ეკოლოგიური პროექტების
სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია“ – UNESCO, ნაშრომთა კრებული, მიუნხენი, გერმანია, 1995 წ.;

ავტორი:
პროფესიული სტანდარტები, ჩარჩო დოკუმენტები, მოდულები, გზამკვლევები, შეფასების ინსტრუმენტები, სასაწავლო
ელემენტები მოდულური სწავლებისათვის პროფესიულ განათლებაში:
1.

„რძის გადამმუშავებელი“, „ფერმერი“, „მემცენარე“, „ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი“, “მეცხოველე“,
„მეხილე“, „ხილსა და ბოსტნეულის გადამმუშავებელი“, ღვინე-მევენახე”- სბფ, გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP
Georgia, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ფასილიტატორი – 2013/2015 წ. წ.;

2.

“მეწარმეობის საფუძვლები” - სბფ, გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP Georgia, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო – 2014/2015 წ. წ.;

3.

„ყასაბი“, „ს/ს ცხოველთა ხელოვნური განაყოფიერების სპეციალისტი,“„ვეტფარმაცევტის თანაშემწე განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ფასილიტატორი, 2015 წ. ;

4.

„საფეხმავლო გამყოლი“, „ალპური გამყოლი“, „სამთო გამყოლი“, “სათხილამურო გამყოლი“ - პროფესიული
სტანდარტები, ჩარჩო დოკუმენტი, მოდულები, გზამკვლევები, შეფასების ინსტრუმენტები, სასაწავლო
ელემენტები, გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP Georgia , საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია,
საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია, 2015-2016 წ. წ.;

5.

ჩარჩო დოკუმენტი „მეთევზეობა“, პროფესიული სტანდარტი „თევზის მოშენების ოპერატორი“- სბფ, ფოთის კოლეჯი
„ფაზისი“, ფინეთის კოლეჯი „ლივია“, პროექტი „ინოვაციური პროფესიული განათლების დანერგვა საქართველოს

ავტობიოგრაფია - (CV)
მეთევზეობის ინდუსტრიაში“ ათასწლეულის გამოწვევების ფონდი, 2016 -2017 წ.წ.;
6.

დარგობრივი მიმართულების სახელმძღვანელოს „აგრონომია“ ექსპერტი-ავტორი, საქართველოს განათლების და
მეცნიერების სამინისტრო, სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა, სახელმწიფო
ენის სწავლების პროგრამა, 2018 წ.

7.

სოფლის
მეურნეობისა
და
სასურსათო ტექნოლოგიების
სფეროს35-საგანმანათლებლო რესურსის
მეთოდოლოგიური
ექსპერტი,
კოორდინატორი,
სარედაქციო
საბჭოს
წევრი,
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრი და გაეროს განვითარების პროგრამა-პროექტი
„საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და პროფესიული განათლების
მოდერნიზაცია“, „საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება“, 2016-2018 წ.წ.

 სახელმძღვანელო“ „ბანაკების ორგანიზება
სკოლისათვის, სბფ, 1996 წ.;

და

ბანაკის

პედაგოგიურ-მეთოდური

საფუძვლები“

-

ლიდერთა

 „პროფესიულ განათლებაში მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის კონცეფცია“- გაეროს
განვითარების პროგრამა-UNDP Georgia, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების პროგრამა, 2015 წ.
ჯილდოები:







საქართველოს პრეზიდენტის მადლობა - „სახელმწიფო პროგრამის „საქართველოს მომავალი“ წარმატებით
შესრულებაში შეტანილი პირადი წვლილისა და ნაყოფიერი ორგანიზაციულ-პედაგოგიური საქმიანობისათვის“ 1999 წ.;
ქ.თბილისი მერის სამახსოვრო სიგელი „ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის კამპანიის
ორგანიზებისათვის“ – 2009 წ.;
ქ. თბილისი მერის სამახსოვრო სიგელი „ბავშვთა აღზრდისა და განვითრების სფეროში განსაკუთრებული
ღვაწლისათვის“ – 2010 წ.;
საპატიო თასი „ახალგაზრდების აღზრდის საქმეში შეტანილი წვლილისათვის“ - სბფ, გაეროს განვითარების
პროგრამა UNDP, რუმინეთის მთავრობა - 2011 წ.;
დიპლომები - 2000-2015 წ. წ. სხვადასხვა პროექტებისა და პროგრამების წარმატების ორგანიზებისა
და ხელმძღვანელობისათვის;

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრის დირექტორის მადლობა - 2016 წ.
 პრეზენტაციები ტრენინგ-მოდულები: „სამოქალაქო განთლება“, „თანატოლთა განათლება“, „ტრენერთა ტრენინგი“,
„ადვოკატირება და სამოქალაქო ჩართულობა“, „საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაცია’, „ლიდერობა და გუნდური
მუშაობა“, „კომუნიკაცია“, „ეკოლოგიური განათლება“, „ჯანსაღი ცხოვრება“, „პროექტების წერა და ანგარიშგება“,
„პროექტების მონიტორინგი და შეფასება“, „ბანაკების ორგანიზება და მისი პედაგოგიურ-მეთოდური
საფუძვლები“, „ახალგაზრდების მონაწილეობა და ჩართულობა სამოქალაქო ცხოვრებაში“, „ზრდასრულთა
განათლება ”, „მოდულური სწავლება პროფესიულ განათლებაში“, ’’პროფესიული სტანდარტების შემუშავება
DACUM მეთოდოლოგიით“ , „ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულების წერის მეთოდოლოგია“, „მონიტორინგი და
შეფასება პროფესიული განათლებაში-მოდულური და სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დროს“,
„საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება“,“ინტერაქტიული სწავლა-სწავლება“, „სწავლების და შეფასების
მეთოდები და ინსტრუმენტები“, “ხარისხის განვითარება პროფესიულ განათლებაში“.
სამუშაო გამოცდილება:
2018 წ.

ა(ა)იპ „სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა“

 განათლების ხარისხის მართვის მენეჯერი

2018 წ.

ა(ა)იპ „ტრისდორფ აგრობიზნეს კონსალტინგი,
Triesdorf Agribusiness Consulting – TABCO“,
ათასწლეულის გამოწვევების ფონდი

 განათლების ექსპერტი სოფლის მეურნეობაში
 ტრენინგების სპეციალისტი

2018 წ.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსსიპ - 112, ათასწლეულის გამოწვევების ფონდი

 განათლების ექსპერტი
 ტრენინგების სპეციალისტი

ავტობიოგრაფია - (CV)
2017-2018 წ. წ.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია

2018 წ.

საქართველოს განათლების და მეცნიერების
სამინისტრო, სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის
სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა,
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა

2017-დღემდე

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრი და გაეროს განვითარების პროგრამა პროექტი „საქართველოში სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებული სისტემების
გაფართოება და პროფესიული განათლების
მოდერნიზაცია“

მე-4 კომპონენტის ხელმძღვანელი
„საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება“ - 35
საგანმანათლებლო რესურსის მეთოდოლოგიური
ექსპერტი და კოორდინატორი

2017

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრი "პროფესიული განათლების
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა",
პროფესიული განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური, საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის ექსპერტი,
განათლების ექსპერტი

2011-2017

ააიპ, ასოციაცია „ტრენერთა საერთაშორისო
კლუბი“

გამგეობის თავმჯდომარე, დამფუძნებელი,
საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი

2017

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო, საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო, ლიმეს აკადემია
„რობოტოტექნოლოგიების ბანაკი“
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიულ
კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის
პროგრამა

საგანმანათლებლო პროგრამის კოორდინატორი,
კონსულტანტი, ტრენერი

2015

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიულ
კვალიფიკაციათა განვითარების პროგრამა

ტექნიკური-ექსპერტი, ფასილიტატორი, ტრენერი,
მეთოდოლოგიური საბჭოს წევრი

2016-დღემდე

ათასწლეულის გამოწვევების ფონდი,საქართველოს პროექტი „პროფესიული
განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ კოლეჯი „ფაზისი“ , ფინეთის კოლეჯი „ლივია“
- ერთობლივი პროექტი „ინოვაციური
პროფესიული განათლების დანერგვა
საქართველოს მეთევზეობის ინდუსტრიაში“

ექსპერტი, ფასილიტატორი, ტრენერი,
პროგრამების სასწავლო-მეთოდური მუშაობის
კოორდინატორი-ხელმძღვანელი, პროფესიული
სტანდარტების, ჩარჩო დოკუმენტის, მოდულების,
გზამკვლევების, სასწავლო ელემენტების,
შეფასების ინსტრუმენტების, სასწავლო
ელემენტების ავტორი, მონიტორინგის და
შეფასების ექსპერტი

2017

ათასწლეულის გამოწვევების ფონდი,საქართველოს პროექტი „პროფესიული
განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ საქართველოს რკინიგზის კოლეჯი

ექსპერტი, ფასილიტატორი, ტრენერი,
მოდულების ავტორი

2015-2016

ფასილიტატორი, ტრენერი, კოორდინატორისამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების საკითხებში
დარგობრივი მიმართულების სახელმძღვანელოს
„აგრონომია“, ექსპერტი-ავტორი

პროფესიული სტანდარტების კოორდინატორი

ავტობიოგრაფია - (CV)
2015-2017-2018

2013-2015

2016

2014

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

გაეროს განვითარების პროგრამა - UNDP in
Georgia, „საქართველოს დამსაქმებელთა
ასოციაცია“- პროექტი: „ფორმალური და
არაფორმალური პროფესიული განათლების
სისტემასა და შრომის ბაზრის საჭიროებებს
შორის კავშირების გაღრმავება მთელი
ცხოვრების მანძილზე სწავლების კონტექსტში“,
„საქართველოს სათავგადასავლო ტურიზმი“,
„სასტუმრო საქმე“

ექსპერტი, ფასილიტატორი, ტრენერი, პროგრამების
სასწავლო-მეთოდური მუშაობის კოორდინატორიხელმძღვანელი, პროფესიული სტანდარტების,
ჩარჩო დოკუმენტების, მოდულების,
გზამკვლევების, სასწავლო ელემენტების, შეფასების
ინსტრუმენტების ავტორი, მონიტორინგის და
შეფასების ექსპერტი.

გაეროს განვითარების პროგრამა - UNDP
Georgia, სბფ, - „პროფესიული სტანდარტების
(OS) და მოდულური საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავება აგრარული
პროფესიებისათვის საქართველოს პროფესიულ
განათლებაში“.
გაეროს განვითარების პროგრამა -UNDP Georgia,
სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის
თანამშრომლობის ოფისი, ავსტრიის
განვითარების სააგენტო. ააიპ „ალბიონი“ - მცირე
გრანტების პროგრამა ‘’რეგიონული და
ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა
საქართველოში“, პროექტი „ჯანსაღი ცხოვრებაჩვენი არჩევანია“.

პროგრამების სასწავლო-მეთოდური მუშაობის
კოორდინატორი-ხელმძღვანელი, პროფესიული
სტანდარტების, ჩარჩო დოკუმენტების,
მოდულების, გზამკვლევების, სასწავლო
ელემენტების, შეფასების ინსტრუმენტების
ავტორი, მონიტორინგის და შეფასების ექსპერტი.
საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი,
ტრენერი;

ფონდი „საქართველოს ბავშვთა ფედერაცია“,
დასასვენებელი სახლი „თბილისი:, ქ. თბილისის
მერიის საზაფხულო გამაჯანსაღებელი ბანაკი.
ფონდი „საქართველოს ბავშვთა ფედერაცია“,
„საქართველოს დებატებისა და განათლების
ინსტიტუტი“, PH International Georgia, ამერიკის
განვითარების სააგენტო - USAID Georgia
პროექტი „სამოქალაქო განათლებისა და
პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა“ პროგრამა
„დებატებისა და საჯარო გამოსვლების ტრენინგბანაკი და ბანაკის შემდგომი აქტივობები.“
ფონდი „საქართველოს ბავშვთა ფედერაცია“, PH
International Georgia, ამერიკის განვითარების
სააგენტო - USAID Georgia პროექტი
„სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა
გადამზადების პროგრამა“ პროგრამა „
სოციალური მედიის ტრენინგ-ბანაკი და ბანაკის
შემდგომი აქტივობები.“
გაეროს განვითარების პროგრამა -UNDP, World
Visión International Georgia, ნორვეგიის მთავრობა,
სბფ - პროექტი: „ახალგაზრდების სამოქალაქო
ჩართულობის და ახალგაზრდული
ორგანიზაციების გაძლიერების ხელშეწყობა“.

ბანაკის საგანმანათლებლო პროგრამის ავტორი,
ლიდერ-ინსტრუქტორთა მომზადების
კოორდინატორი, ბანაკის უფროსი.
ბანაკის კონცეფციის ავტორი, საგანმანათლებლო
პროგრამის ავტორი, ბანაკის უფროსი.

გაეროს განვითარების პროგრამა_UNDP,
რუმინეთის მთავრობა, რუმინული
ორგანიზაცია „ OUR CHILDREN“, სბფ-პროექტი
„სამოქალაქო თვითშეგნების გაძლიერება

პროექტის სასწავლო-მეთოდური მუშაობის
კოორდინატორი, მთავარი ტრენერი.
პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის,
სატრენინგო მოდულებისა და პროგრამების

საგანმანათლებლო პროგრამის ავტორი, ბანაკის
კონცეფციის ავტორი, ბანაკის უფროსი.

პროექტის სასწავლო-მეთოდური მუშაობის
კოორდინატორი, მასტერ-ტრენერი; პედაგოგებისა
და მოსწავლეებისათვის, სატრენინგო
მოდულებისა და პროგრამების ავტორი

ავტობიოგრაფია - (CV)
ახალგაზრდებში“.

ავტორი

2005

შპს საქართველოს სასწავლო ცენტრი ჯი-ელსი GLC School

ბიოლოგიის მასწავლებელი

2005-2009

საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და
სოციალურ საკითხთა სამინისტროს,
საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური
პროგრამების სააგენტო, სბფ-პროგრამა
„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
დღის დასასვენებელი ცენტრი“
გლობალური ფონდი, სბფ - პროექტები:

კონსულტანტი, მოწვეული ექსპერტი და პედაგოგი

2004-2009



„ახალგაზრდებს შორის ცოდნის დონის
ამაღლება, აივ ინფექცია/შიდსის და
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების
პრევენცია“.



პროექტი: „ახალგაზრდული რადიო- FM
97.8“

 საგანმანათლებლო პროგრამის კოორდინატორი,
სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენციების
ორგანიზატორი, დირექტორი, ჟიურის
თავმჯდომარე, მთავარი ტრენერი.
 რადიო გადაცემების მთავარი პროდიუსერი და
რედაქტორი
 სასწავლო მასალების და სახელმძღვანელოს
შემუშავების „ჯანსაღი ცხოვრება-ჩვენი არჩევანი“
კოორდინატორი:
 მასწავლებლის სახელმძღვანელო
 მოსწავლის სახელმძღვანელო

2001-2002

გაზეთი „ივერია“ - აშშ, ნიუ-ორკი

კორესპონდენტი

1996-2013

საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია
საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და
სოციალურ საკითხთა სამინისტროს,
საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური
პროგრამების სააგენტო, სბფ - პროგრამა
„სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი
ბავშვების დასვენება-გაჯანსაღება’’.

ბანაკის კონცეფციის ავტორი,
საგანმანათლებლო პროგრამის ავტორი, ბანაკის
უფროსი

1994-2015
სბფ „ლიდერთა სკოლა“.

2011-2017

ასოციაცია “ტრენერთა საერთაშორისო კლუბი“ განხორციელებული პროგრამები და პროექტები:
„ჯანსაღი ცხოვრება“ ტრენინგი, PH
International, თბილისის 32-ე სკოლა - 2011 წ.
„სტუდენტების მონაწილეობა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
მართვაში“- სოციოლოგიური კვლევა - 2011 წ.
„კახეთისა და სამცხე -ჯავახეთის რეგიონში
მცხოვრები ახალგაზრდების
პრიორიტეტული პრობლემებისა და

ახალგაზრდა ლიდერების მომზადების ტრენინგმოდულის ავტორი, დამხმარე სახელმძღვანელოს
„ ბანაკების ორგანიზება და მისი პედაგოგიურმეთოდური საფუძვლები“ ავტორი, ტრენინგმოდულის „ ლიდერობა და გუნდური მუშაობა“
ავტორი, სკოლის ხელმძღვანელი
ასოციაციის შექმნისთვის წინასწარი სამუშაოებისა
და კვლევების ჩატარება, მუშაობის კოორდინაცია,
ტრენინგ მოდულებისა და პრეზენტაციების, მცირე
სოციოლოგიური კვლევების , საგანმანათლებლო
მასალებისა და პროგრამების შექმნა; გამგეობის
თავმჯდომარე.

ავტობიოგრაფია - (CV)
საჭიროებები“ - სოციოლოგიური კვლევა 2012-13 წ.წ.
„სტუდენტთა სწავლებისა და
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობისა
და ურთიერთანამშრომლობისა და
თანასწორთა განათლების შესახებ“ სოციოლოგიური კვლევა - 2013 წ.
„საქართველოში შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირების
ცხოვრებისა და პრობლემების შესახებ“ სოციოლოგიური კვლევა - 2013 წ.
„ინტერკულტურული ურთიერთობები
საქართველოს სტუდენტებში“სოციოლოგიური კვლევა -2013 წ.
ტრენინგები: „ტრენერთა ტრენინგი“ და „
თანასწორთა განათლება“ - თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
რექტორატი, სტუდენტური
თვითმმართველობა-2013 წ.
„საჯარო გამოსვლების ხელოვნება“ ტრენინგი და კონკურსი -PH International,
თბილისის მოზარდთა სახლი, თბილისის 45ე სკოლა - 2014 წ.
"ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები
პროფესიული კოლეჯების მასწავლებლის და
აკადემიური პერსონალისათვის“- ტრენინგი,
საქართველოს ბიზნესის აკადემია, 2014 წ.
‘’ჯანსაღი ცხოვრება-ჩვენი არჩევანი“ და
„თანატოლთა განათლება“- პროექტი,
ტრენინგები გაეროს განვითარების პროგრამა,
ასოციაცია „ალბიონი“ და „ნაბიჯ-ნაბიჯ“,
2015-2016 წ.წ.
„სწავლებისა და შეფასების მეთოდები
პროფესიულ განათლებაში“- ტრენინგი,
საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია,
2016 წ.
„პროფესიული განათლება. სწავლასწავლების მეთოდები პროფესიულ
განათლებაში“- ტრენინგი, „ნატალიაკადემია“, აგარის ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლა, კოლეჯი ფაზისი, 2017 წ.
1996- 2008

სახელმწიფო კანცელარია, განათლების და
მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო, სბფ, პროგრამა
„საქართველოს მომავალი“.

პროგრამის თანაავტორი, ქვეპროგრამების „მცირე
აკადემიის“ და „მომავლის ლიდერების“
კოორდინატორი, ტრენინგებისა და მოდულების
ავტორი

ავტობიოგრაფია - (CV)
სახელმწიფო კანცელარია, განათლების და
პროექტის საგანმანთლებლო პროგრამების
მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს
კოორდინატორი
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო, სბფ, პროექტი
„საქართველოს ბავშვთა და ახლგაზრდების
პარლამენტი“
1994-2010
ISAR Georgia ( ფონდი „ჰორიზონტი“), WWF
კავკასიის ეკოლოგიური მუზეუმის შექმნა,
ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი, საქართველოს
ეკოლოგიური პროექტებისა და კონფერენციების
განათლების და მეცნიერების სამინისტრო,
ჩატარება, თანადირექტორი, დამფუძნებელი,
ეკოლოგიური სასაწავლო-შემოქმედებითი ცენტრი ჟიურის თავმჯდომარე, საგანმანათლებლო
- „ვიტა-ცენტრი“
პროგრამების ავტორი
 უცხო ენების ცოდნა
 ქართული (მშობლიური), რუსული ( კარგი), ინგლისური (საშუალო).
1996-2002

 კომპიუტერული

 Microsoft Word , Microsoft Excel, Microsoft Outlook, PowerPoint , Internet /Email

უნარები
რეკომენდატორი 1

სახელი, გვარი: ნინო ბალანჩივაძე
თანამდებობა : ფონდი „საქართველოს ბავშვთა ფედერაციის“ თავმჯდომარე:
საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველო, თბილისი, ილ. ჭავჭავაძის 27/29
ტელ: : 995 599 584815Email: balanchini.ni@mail.ru

რეკომენდატორი 2

სახელი, გვარი: ნინო გულუა
თანამდებობა: „გლობალური ფონდის“ პროექტების განმხორციელებელი ცენტრის
კოორდინატორი, ააიპ ‘’ალბიონი“ დამფუძნებელი
საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველო, თბილისი, ილ. ჭავჭავაძის 10
ტელ: 995 599 77 92 20 99Email: ngulua@hotmail.com

რეკომენდატორი 3

სახელი, გვარი: რევაზ საყვარელიძე
თანამდებობა: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტის ეროვნული კონსულტანტი
საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველო, თბილისი, ზ. ფალიაშვილის 17.
ტელ: 995 599 554058Email: revaz_sakvarelidze@undp.ge
სახელი, გვარი: იოშკა ანასტასოვა
თანამდებობა: საერთაშორისო სენიორ-ექსპერტი - UNDP Georgia, მთელი სიცოცხლის
მანძილზე სწავლა და ზრდასრულთა განათლების მრჩეველი, პროფესიული განათლების
განვითარებისა და მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის ექსპერტი, კონსულტანტი,
ტრენერი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ბულგარეთი, სოფია, Email: yoto1955@yahoo.com

რეკომენდატორი 4

რეკომენდატორი 5
სახელი, გვარი: კახაბერ ერაძე
თანამდებობა: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრი "პროფესიული
განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა", პროფესიული განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
საკონტაქტო ინფორმაცია: საქართველო, თბილისი, ალექსიძის 1.
ტელ: 995 595 8288, Email: k.eradze@eqe.ge;

თარიღი:

3. 10. 2018 წ.

ხელმომწერი: თეა ოსეფაშვილი

