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სამუშაო გამოცდილება

➢ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი (გადაცემა „42-ე პარალელისა“ და

„თავისუფალი ხედვის“ თანაწამყვანი) - 2017 წლის ივლისი - დღემდე.

➢ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ „ბავშვთა და ახალაზრდობის
განვითარების ფონდის“დირექტორის მოადგილე - 2017 წ. დეკემბერი-დღემდე.

➢ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ “ბავშვთა და
ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის” დირექტორის მოადგილე - 2015 წ. მარტი–

2017 წ. დეკემბერი.

➢ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზროდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ “ბავშვთა
და

ახალგაზრდობის

განვითარების

ფონდის”

სამოქალაქო

ურთიერთობების კოორდინატორი - 2014 მარტი –2015 მარტი წწ.

ორგანიზაციებთან

➢ არასამთავრობო

ორგანიზაცია

„რადარამის”

საზოგადოებასთან

ურთიერთობის

ოფიცერი - 2012 თებერვალი–2014 მარტი წწ.

➢ სასწავლო ინსტიტუტ „მასკი“ს ბიბლიოთეკის დირექტორის თანაშემწე - 2010

სექტემბერი - 2012 ოქტომბერი.
➢ სარესტონო ქსელის მმართველი კომპანია “GMC group”, მიმტანი, სომელიე - 2009-

2011

განათლება

2014-2015 - კალიფორნიის უნივერსიტეტი (ირვინი). კონფლიქტის მოგვარებისა და
მედიაციის დისტანციური სწავლების კურსი.

2011-2013 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დიპლომატიისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების სამაგისტრო კურსი.

2007-2011 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დიპლომატიისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების ბაკალავრის ხარისხი.

სტაჟირება და სხვა ტიპის გამოცდილება

2013-2016 - ინტერნეტ ანალიტიკური პორტალ “European.ge“-ს მთავარი რედაქტორი.
მაისი-ივნისი, 2011 - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ერთიანი სასკოლო
გამოცდების კოორდინატორი რუის-ურბნისის #2 საჯარო სკოლაში.
2011 - აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის სტიპენდიანტი და პროექტის -

„საუნივერსიტეტო თვითმმართველობების კვლევა და ალტერნატივები - ამერიკული და
კონტინენტური ევროპის გამოცდილება“ - კოორდინატორი.
2012 თებერვალი-2012 აგვისტო - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროპულ
საქმეთა დეპარტამენტის სტაჟიორი.

2008-2010 - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტის "მასკი"
ადმინისტრაციის სტაჟიორი.

კონფერენციები და სემინარები.

➢ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ოფისის მიერ ორგანიზებული საზაფხულო
სკოლის „მწვანე აკადემიის“ მოწვეული მომხსენებელი/სპიკერი ორ თემაზე: 1. „რა
არის ევროპული კეთილდღეობის სახელმწიფო? ისტორია და პრაქტიკა“ და 2.
„განვითარებადი ქვეყნების ბედი სწრაფად მზარდი ფინანსიალიზაციის ეპოქაში“ – 2429 ივლისი, 2017.
➢ მიწვეული სპიკერი კიევის საერთაშორისო კონფეენციაზე: „აღმოსავლეთ ევროპის
ახალგაზრდების გამოწვევები (საქართველოს ქეისი) - ივნისი, 2017.
➢ ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ოფისის მიერ ორგანიზებული
საზაფხულო სკოლის მოწვეული მომხსენებელი/სპიკერი თემაზე: „საგადასახადო
პოლიტიკა:

როგორ

შეუძლია

საგადასახადო

პოლიტიკას

სოციალური

სამართლიანობისა და კეთილდღეობის წახალისება“ – 13-17 ივლისი, 2016.
➢ ჩეხეთის განვითარების სააგენტოსა და ორგანიზაცია „ადამიანები გაჭირვებაში“ მიერ
ორგანიზებული სასწავლო ვიზიტი პრაღაში ხელსეწყობითი დასაქმების და
სოციალური მეწარმეობის სფეროში გამოცდილების გაზიარების მიზნით - 25-28
ნოემბერი, 2015.
➢ საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ „ბავშვთა და
ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის“ მიერ ორგანიზებული კონფერენციის
ორგანიზატორი, თემაზე „ახალგაზრდების დასაქმება – არსებული გამოწვევები და

მიდგომები;“ - 2014 წლის 19 დეკემბერი.

ენები

ქართული - მშობლიური.
ინგლისური - ძალიან კარგი.
რუსული - საშუალო.

IT უნარები

➢ Windows Operating Systems, Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint,

