
  
 

პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

პროექტში ,,50 საჯარო მოხელე“ ჩართული ტრენერები 

სოციალური უნარების ტრენინგები 

 
N ტრენინგის თემა ტრენერი 

1 გუნდის ფორმირების პროგრამა თამთა ხუციშვილი, ნინო ქობალია, ცვატა 
ბერძენიშვილი, მაია ხოსიტაშვილი 

2 მომსახურების მართვა საჯარო სამსახურებში მაია ხოსიტაშვილი 

3 კომუნიკაციის მართვა ლევან ზარდალიშვილი, ნინო ქობალია 

4 საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაციული უნარები თორნიკე გურული, ცვატა ბერძენიშვილი 

5 სტრესის მართვა რენატა ცომაია 
6 დროის მართვა ირინა ბრეგვაძე 

7 პროექტის მართვა ილია რევია, თამთა ხუციშვილი 

8 კონფლიქტის მართვა და მოლაპარაკების 
წარმოება 

ჯანა ჯავახიშვილი 

9 ემოციური ინტელექტის განვითარება ხათუნა მარწყვიშვილი, მაია ხოსიტაშვილი 

10 ქოუჩინგის პროგრამა თიკა რუხაძე, გიორგი კალატოზიშვილი 

11 ლიდერობის მასტერკლასი Radu Seuche (კომპანია MindStream) 

12 ზოგადი მენეჯმენტი ირინა ბრეგვაძე 

13 ლიდერობა და გუნდის მართვა  ნანა გოგოხია 

14 სტრატეგიული დაგეგმვა ნინო კუპატაძე 

15 ორგანიზაციული სტრუქტურა, ცვლილებების 
მართვა 

პაპუნა ტოლიაშვილი  

16 პრობლემის მოგვარება და გადაწყვეტილების 
მიღება 

თეა გველესიანი, ლელა გიორგობიანი 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

ტრენინგის თემა: ემოციური ინტელქტის განვითარება, 
აკადემიური წერა 

ტრენერი: ხათუნა მარწყვიშვილი  

ფსიქოლოგიის დოქტორი, თსუ ფსიქოლოგიისა და 
განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ 
პროფესორი. ასევე, ფლობს  მაგისტრის ხარისხს 
ფსიქოლოგიურ კონსულტირებაში და ბაკალავრის ხარისხს 
ზოგად ფსიქოლოგიაში.  

2008-2014 წლებში მიღებული აქვს კვლევითი და 
აკადემიური სტიპენდიები ლონდონის საუნივერსიტეტო 
კოლეჯში (დიდი ბრიტანეთი), გრაცის (ავსტრია),  
ლუვენისა (ბელგია) და ტაუსონის (აშშ) უნივერსიტეტებში. 
არის ბიოლის ფონდის სტიპენდიანტი.  

წლების მანძილზე თანამშრომლობდა განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროსთან, როგორც ფსიქოლოგიის 
ექსპერტი. ასევე, ჩართულია საგანმანათლებლო 
საქმიანობაში - 2001 წლიდან ასწავლის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  

აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა სამეცნიერო საერთაშორისო და ევროპულ კონფერენციაში. 
არის სამეცნიერო შრომების ავტორი. მისი კვლევითი ინტერესები ძირითადად უკავშირდება 
პიროვნებისა და ინდივიდუალური განსხვავებების ფსიქოლოგიას.  

 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 

 ჩაატარა პირველი სამეცნიერო კვლევა საქართველოში 
 განახორციელა ქართულ პოპულაციაზე მორგებული ინსტრუმენტის ადაპტირება 
 გამოქვეყნებული აქვს სტატიები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში 
 გაკეთებული აქვს მოხსნებები საერთაშორისო კონფერენციებზე 
 უკანასკნელი 6-7 წლის მანძილზე  აქტიურად არის ჩართული ემოციური ინტელექტის კვლევის 
პროცესში,  მათ შორის როგორც საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო კვლევების 
ხელმძღვანელი 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

 

ტრენინგის თემა: საჯარო გამოსვლა და 
პრეზენტაციის ტექნიკა 

ტრენერი: თორნიკე გურული 

განათლება მიიღო გერმანიაში (ქალაქი 
ქემნიცი). დაეუფლა ტექნიკური 
უნივერსიტეტის მედიაკომუნიკაციის 
სპეციალობას.  
მიღებული აქვს აკადემიური სტიპენდიები 
მაინის ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის 
უნივერსიტში (გერმანია) და სამხრეთ 
კაროლაინას უნივერსიტეტში (აშშ).  
2003-2006 წლებში გავლილი აქვს ბოშის 
ფონდის პროგრამის „თეოდორ ჰოისის 

კოლეგიის“ საერთაშორისო ტრენერობის 3 წლიანი პროგრამა. 
2013 წლის ოქტომბრიდან არის თეოდორ ჰოისის კოლეგიის საერთაშორისო ტრენერი. როგორც 
საერთაშორისო ტრენერს, ჩატარებული აქვს დაახლოებით 300 ტრენინგი 10-მდე სხვადასხვა 
ქვეყანაში: ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, ასევე საქართველოში. 
თორნიკე არის მართვის აკადემიის ტრენერი და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი.  
იგი ორი სახელმძღვანელოს ავტორია. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, 
მის მიერ შემუშავდა სახელმძღვანელო ,,ინტერაქცია და კომუნიკაციის თანამედროვე ფორმები 
ტრენინგზე (ტრენერთა სახელმძღვანელო)“.  

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 

 თორნიკე წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან 
ტრენერად საჯარო გამოსვლების, პრეზენტაციის ტექნიკის, პიარისა და ბრენდინგის 
მიმართულებით 

 იგი არის  მედიაკომუნიკაციის სპეციალისტი 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

 

ტრენინგის თემა: ზოგადი მენეჯმენტი, დროის მართვა 

ტრენერი: ირინა ბრეგვაძე  

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის, შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის, 
ადამიანური რესურსის მართვის მიმართულების 
დოქტორანტი. ფლობს  მაგისტრის ხარისხს 
ნეიროფსიქოლოგიასა და ბაკალავრის ხარისხს  - ზოგად 
ფსიქოლოგიაში.  

სს სადაზღვევო კომპანია „ჯიპიაი ჰოლდინგის“ 
თანამშრომელთა სწავლებისა და განვითარების მენეჯერი.  

უკანასკნელი თექვსმეტი წლის მანძილზე 
თანამშრომლობდა სხვადასხვა ბიზნეს, სახელმწიფო და 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან, როგორც 
ორგანიზაციული განვითარების ექსპერტი, ტრენერი და 
კონსულტანტი. ასევე, ჩართულია საგანმანათლებლო 
საქმიანობაში, 2008-2014 წლებში ასწავლიდა ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2014 წლიდან თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტში. 2015 წელს გაიარა  ერიქსონის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
სასერთიფიკატო პროგრამა „ტრანსფორმაციული   ქოუჩინგის მეცნიერება და ხელოვნება“.   

  

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
 2012 წლიდან მუშაობს ფინანსურ ინსტიტუტებში, ხელმძღვანელობს სწავლებისა და 
განვითარების მიმართულებას 
 2001-2011 წლებში მუშაობდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევის და განვითარების ცენტრში, 
როგორც მართვისა და  ორგანიზაციული განვითარების სფეროს ტრენერი / კონსულტანტი  
 1999 წლიდან შეიმუშავებს და ატარებს ტრენინგებს პიროვნული და მართვის უნარების 
განვითარების მიმართულებით 
 გამოქვეყნებული აქვს სტატიები ორგანიზაციული განვითარების სფეროში 
 არის საერთაშორისო კონფერენციების მონაწილე  
 არის ერიქსონის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სერტიფიცირებული ქოუჩი 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

 

ტრენინგის თემა: კონფლიქტის მართვა და მოლაპარაკების 
წარმოება 

ტრენერი: ჯანა ჯავახიშვილი  

ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი არის კლინიკური 
ფსიქოლოგი, 1995 წლიდან მუშაობს 
ფსიქოტრავმატოლოგიის, ადიქტოლოგიისა და 
კონფლიქტის ტრანსფორმაციის საკითხებზე, ფონდში 
გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში. ხელმძღვანელობს 
ადიქტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში. არის ამავე უნივერსიტეტის 
ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ადიქტოლოგიის 
სამაგისტრო პროგრამების თანაავტორი, 
თანადამფუძნებელი და მოწვეული ლექტორი; 2013 წლის 
ივნისიდან არჩეულ იქნა ქართული ფსიქოტრავმის 
საზოგადოების პრეზიდენტად,  ხოლო ივლისიდან - 

ევროპის ტრავმული სტრესის კვლევის საზოგადოების 
დირექტორთა საბჭოს წევრად და სწავლულ მდივნად. არის 

ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარტ ცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში. ჯანა არის 
საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, ინგლისსა 
და ნორვეგიაში გამოცემული მთელი რიგი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ-ენოვანი წიგნებისა და 
სამეცნიერო სტატიების ავტორი, თანაავტორი და თანარედაქტორი. 

 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
 1995 წლიდან მუშაობს ფსიქოტრავმატოლოგიის, ადიქტოლოგიისა და კონფლიქტის 
ტრანსფორმაციის საკითხებზე 
 2010-2012 წლებში კვლევითი პროექტის „სამხრეთ კავკასიაში  მედიაციისა და დიალოგის“ 
სუპერვაიზორი 
 2002 წლიდან როგორც ფასილიტატორი აქტიურად მოღვაწეობს კონფლიქტის ტრანსფორმაციისა 
და მშვიდობის მშენებლობაში საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

ტრენინგის თემა: პროექტის მართვა 

ტრენერი: ილია რევია 

ილია რევია 1998 წლიდან IT სფეროში მოღვაწეობს, 
ხოლო 2009 წლიდან შეუერთდა "საქართველოს ბანკს", 
სადაც ამჟამად მუშაობს როგორც IT დეპარტამენტის 
დირექტორის მოადგილე პროექტების მართვის 
მიმართულებით. ილიას წარმატებით აქვს 
განხორციელებული არაერთი სტრატეგიული 
მნიშვნელობის IT და ბიზნესპროექტი საქართველოს 
სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციაში. 
დამთავრებული აქვს იონჩეპინგის უნივერსიტეტის 
(შვედეთი) მაგისტრატურა საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებსა და ბიზნესის განახლებაში, აგრეთვე 
ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის (აშშ) 
ბიზნესსკოლის სამაგისტრო კურსი პროექტების 
მართვაში, ამავდროულად არის ერთ-ერთი პირველი 

სერტიფიცირებული პროექტების მართვის პროფესიონალი (PMP) საქართველოში.  პედაგოგიური 
და ტრენინგ საქმიანობა პროექტების მართვასა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 
ილიამ დაიწყო 2011 წლიდან.  

 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 

  დაამტავრა ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის (აშშ) ბიზნესსკოლის სამაგისტრო კურსი 
პროექტების მართვაში 
  იგი არის ერთ-ერთი პირველი სერტიფიცირებული პროექტების მართვის პროფესიონალი (PMP) 
საქართველოში 
  2011 წლიდან ეწევა პედაგოგიური და ტრენინგ საქმიანობას პროექტების მართვასა და 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

ტრენინგის თემა: ქოუჩინგის პროგრამა 
“მომავლის არქიტექტორი” 

ტრენერი: თინათინ რუხაძე 

ფსიქოლოგი, ერიქსონის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის სერტიფიცირებული 
ქოუჩი, ბიზნესის მფლობელი და მენეჯერი 
20 წლიანი გამოცდილებით.  

2009-2010 წლებში თინათინმა გაიარა 
“სტრატეგიული ბიზნეს მენეჯმენტის” 
კურსი, სტოკჰოლმში, შვედეთი. 2011 წელს 
იგი იმყოფებოდა აშშ-ში International Visitor 

Leadership Program-ის ფარგლებში. 2014 წლიდან კი თინათინი ეუფლება ქოუჩის პროფესიას 
Erickson Coaching International-ის ყაზახეთის ფილიალში. 2015-ში თინათინ რუხაძე ცენტრალური 
ევრაზიის ლიდერობის აკადემიის (CELA) კურსდამთავრებული გახდა (სტამბული, თურქეთი). 

თინათინი ასევე აქტიურად არის ჩართული საგანმანათლებლო საქმიანობაში - 2007 წლიდან 
დღემდე, სხვადასხვა დროს, ის კითხულობდა ლექციებს სხვადასხვა ინსტიტუტში. იგი არის 
რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. 

2002 წელს იგი გახდა კვლევითი-საკონსულტაციო კომპანია “ეისითი” (ACT – Analysis & Consulting 
Team) თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. “ეისითი” სწორედ მისი მენეჯმენტის 
პირობებში გახდა ჯერ საქართველოს ყველაზე დიდი კვლევითი-საკონსულტაციო კომპანია და 
ბაზრის ლიდერი, ხოლო შემდეგ კი დაიწყო საერთაშორისო ექსპანსია. დღეისათვის კომპანიას 
ოფისები აქვს საქართველოში, აზერბაიჯანსა და ყაზახეთში, საიდანაც ოპერირებს 10-მდე ქვეყანაში. 
თინათინი დღესაც წარმატებით განაგრძობს “ეისითი” ჯგუფის მართვასა და ბიზნესის 
განვითარებას.   

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 

 იგი არის ერიქსონის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სერტიფიცირებული ქოუჩი 

 2015  წელს  თინათინ რუხაძემ პარტნიორებთან ერთად დააფუძნა საქართველოში პირველი 
ქოუჩინგ-კომპანია  GROWIN, რომელიც გახდა ერიქსონის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
ოფიციალური  წარმომადგენლი საქართველოში 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

ტრენინგის თემა: ქოუჩინგის პროგრამა “მომავლის 
არქიტექტორი” 
ტრენერი: გიორგი კალატოზიშვილი 

გიორგი კალატოზიშვილი საქართველოში 
ქოუჩინგის პირველი კომპანია ''გროუინის“ 
მმართველი პარტნიორია. გიორგის 
კონსალტინგში და სტრატეგიულ პიარში 
მუშაობის 12 წლიანი, ხოლო მედიაში მუშაობის 18 
წლიანი გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა დროს 
გაიარა ქოუჩინგის, სტრატეგიული პიარის, 
ადვოკაციისა და მედიაციის საერთაშორისო 
სასერტიფიკატო პროგრამები. არის ერიქსონის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტის (Erickson.edu) 

სერტიფიცირებული ქოუჩი, The MGI Management Institute-ს და აშშ-ს პიარ ასოციაციის (PRSA) 
სერტიფიცირებული სპეციალისტი კრიზისული კომუნიკაციების ეფექტიან მართვაში.  

2014-2015 წლებში იყო მარკეტინგული კვლევებისა და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის 
გლობალური კომპანია ACT-ის ბრენდის განვითარებისა და პიარ სამსახურის უფროსი.   

2012-2014 წლებში იყო საქართველოს შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო 
უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი;   

2011-2012 წლებში ტელეკომპანია ''დია“-ს დირექტორი.   

ასწავლის სხვადასხვა სასწავლებელში, მათ შორის „საჯარო გამოსვლებს“ შავი ზღვის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტში (IBSU), საზოგადოებასთან ურთიერთობას სასწავლო-
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში Public Relations College (ბერნეისის პიარ კოლეჯი), მართავს 
ტრენინგებს თემაზე „კრიზისული კომუნიკაციების ეფექტიანი მართვა“ საგანმანათლებლო 
სააგენტოში Cambridge Study. 

სხვადასხვა დროს ჩატარებული აქვს ტრენინგები ფონდ ''ღია საზოგადოება - საქართველოს“, 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკვეთით. 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

ტრენინგის თემა: გუნდის ფორმირება, პროექტის წერა 

ტრენერი: თამთა ხუციშვილი 

განათლება მიღებული აქვს ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 
სადაც 2007 წელს მიენიჭა სოციალურ და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი, ჟურნალისტიკის 
(ძირითადი) და რომანისტიკის (მაინორი) 
სპეციალობით. 2015 წელს ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მიერ მიენიჭა საჯარო მმართველობის 
მაგისტრის ხარისხი.  

2012 წელს გახდა ევროპის ახალგაზრდული სერვისის 
მონაწილე და მუშაობდა რუმინეთში, ქალაქ ბუქარესტში 
ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში “Voluntar Artfusion” 
პროექტების მენეჯმენტისა და ტრენინგების კუთხით. 

2012 წლიდან დღემდე არის სპორტისა და 
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის 
უფროსი სპეციალისტი. მისი მოვალეობაა სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების მენეჯმენტი 
(წერა, მართვა და მონიტორინგი), ასევე ტრენინგ მოდულების შემუშავება ტრენერთა ტრენინგების 
ორგანიზება და მართვა. კარგად იცნობს საჯარო სამსახურის სპეციფიკასა და საჭიროებებს. 

2014 წელს გახდა რობერ ბოშის ფონდის, გერმანული ორგანიზაციების CRISPდა MitOst-ის 
კურსდამთავრებული სექტორული და საზღვრისპირა თანამშრომლობის საკითხებში. 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
 აქვს საჯარო და არასამთავრობო სექტორში მუშაობის 7 წლიანი გამოცდილება. მისი საქმიანობა 
ძირითადად დაკავშირებულია პროექტების მართვასა და ადმინისტრირებასთან 
 2013 წლიდან დღემდე არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,Youth for Society”-ს აღმასრულებელი 
დირექტორი. ორგანიზაციაში მისი მოვალეობა გულისხმობს მოკლე და გრძელვადიანი პროექტების 
დაგეგმვასა და მონიტორინგს, ახალგაზრდებთან მუშაობას, ევროპულ ორგანიზაციებთან ერთად 
ევროკომისიის პროგრამის ფარგლებში ტრენინგების, გაცვლითი პროგრამების, სემინარებისა და 
კონფერენციების უზრუნველყოფას როგორც რეგიონალურ, ასევე საერთაშორისო დონეზე 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

 

ტრენინგის თემა: სტრესის მართვა 

ტრენერი: რენატა ცომაია 

კლინიკური ფსიქოთერაპევტი, ტრენერი, 
ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წევრი. 

2009-2011 წლებში იყო საქართველოს 
ფსიქოანალიტიკური ასოციაციის წევრი. 2014 
წელს გავლილი აქვს ტრენერების ტრენინგის 
სერტიფიცირებული კურსი ჩრდილო 
ირლანდიის საერთაშორისო მოგზაურობის 
აკადემიაში. 2014  წელს სერტიფიცირებულია 
როგორც ფსიქოლოგიური თამაშის 
„ტრანსფორმაციის“ ფაცილიტატორი  და ეფ სი ფი 
ბიზნეს ქოუჩინგის ტრენერი  დიდი ბრიტანეთის 
ფინდჰორნის საზოგადოებაში - ინნერლინქსში. 

2015 წელს დაასრულა მენეჯმენტის კურსი დიდი ბრიტანეთის ღია უნივერსიტეტში. 

წლეების მანძილზე თანამშრომლობდა სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და ატარებდა ტრენინგებს. 
2009 წლიდან არის სატრენინგო და საკონსულტაციო ცენტრის ასოცირებული ტრენერი. 2014 
წლიდან არის ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლის „დენდრონის“ თანამშრომელი. 
მონაწილეობს სხვადასხვა კონფერენციებში. აქტიურად ეწევა კერძო პრაქტიკას როგორც 
კლინიკური ფსიქოთერაპევტი. 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
 იგი არის კლინიკური ფსიქოთერაპევტი, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წევრი 
 აქტიურად ეწევა კერძო პრაქტიკას როგორც კლინიკური ფსიქოთერაპევტი 
 წლების მანძილზე თანამშრომლობდა სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და ატარებდა სტრესის 
მართვის ტრენინგს 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

ტრენინგის თემა: კომუნიკაციის მართვა 

ტრენერი: ლევან ზარდალიშვილი 

ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგ-
კონსულტანტის ლიცენზიის მფლობელი 
ჩეხეთში. პრაღაში ფსიქოლოგიური 
საკონსულტაციო ცენტრის „აპერტა ვიას“ 
დამაარსებელი და ხელმძღვანელი. 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 
ინსტიტუტის (GIPA) გამოყენებითი 
ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის 
ხელმძღვანელი და კომუნიკაციის 

ფსიქოლოგიის ლექტორი. განათლების სამინისტროს სსიპ მანდატურის სამსახურთან არსებული 
ფსიქოლოგიური ცენტრების დამაარსებელი და კურატორი, აქტიური ფსიქოლოგ-კონსულტანტი. 

 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
 იგი არის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი და 
კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის ლექტორი 
 ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგ-კონსულტანტის ლიცენზიის მფლობელი ჩეხეთში 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

ტრენინგის თემა: სტრატეგიული დაგეგმვა 
ტრენერი: ნინო კუპატაძე 
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, 
სპეციალიზაცია ზოგადი მენეჯმენტი 
(მენეჯმენტის ევროპული სკოლა, თბილისი).  
მას აქვს მართვის სფეროში პრაქტიკული 
გამოცდილება. იგი არის შპს GAA მენეჯმენტი, 
"ჯორჯიან მანგანეზის" ხელმძღვანელი, ხარისხის 
განვითარების მიმართულებით.  

 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
სხვადასხვა დროს მუშაობდა კონსულტანტის 
პოზიციაზე ორგანიზაციებში -   ინტეგრირებული 
მენეჯმენტის ჯგუფი (IMG); „ფონდი ღია 

საზოგადოება - საქართველო“. იყო ტექნიკური სამდივნოს მთავრობის კომისიის ადგილობრივი  
კოორდინატორი ბავშვთა დაცვისა და დეინსტიტუციონალიზაციის სამთავრობო კომისიაში;  
მუშაობდა დირექტორის თანამდებობაზე ფონდში „პირველი ნაბიჯი“.  
USAID - ის პროგრამა დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში G3 პროექტის ,,ტრენინგები 
საჯარო მოხელეებისათვის“ ფარგლებში, როგორც IMC-ის კონსულტანტი - ნინო კუპატაძე 
უძღვებოდა სტრატეგიული დაგეგმვის ტრენინგებს საჯარო მოხელეებისათვის. 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

ტრენინგის თემა: ლიდერობა და გუნდის მართვა 

ტრენერი:  ნანა გოგოხია 

მშვიდობის ელჩი (სპეციალური სტატუსით 
გაეროში), ცვლილებების აგენტი, სამშვიდობო 
ინიციატივების ცენტრის დამფუძნებელი. 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  
მთავრობის თავმჯდომარის თანაშემწე. 

ფლობს ფილოლოგიის მაგისტრის ხარისხს. არის 
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო 
დეპარტამენტის გაცვლითი პროგრამის 
კურსდამთავრებული (სეტონ ჰოლის 
უნივერსიტეტი, დეპარტამენტი - ლიდერობა, 
მენეჯმენტი და პოლიტიკა). ფლობს საერთაშორისო 
დიპლომს  საერთაშორისო  ბიზნესის მარკეტინგის 

განხრით (Escola Univesitaria de Saria and Saint Diodor Foundation). არის კონფლიქტის მენეჯმენტის 
კურსის თანაინსტრუქტორი (დიპლომატიისა  და საერთაშორსიო ურთიერთობების სკოლა, სეტონ 
ჰოლის უნივერსიტეტი, აშშ.). 

 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 

ჩართულია საგანმანათლებლო საქმიანობაში  1999 წლიდან. არის ევროპული უნივერსიტეტის 
ასისტენტ-პროფესორი, მოწვეული ლექტორი, ქოუჩი/ტრენერი შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტში, ასევე ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერ -თანამშრომელი. 

აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენციაში. არის 
სამეცნიერო შრომების ავტორი. მისი კვლევითი ინტერესები ძირითადად უკავშირდება  მშვიდობის 
კულტურის პოპულარიზაციას. აქვს საავტორო პროგრამები: ,,ლიდერობა & ეთიკა’’,  ,,ეფექტური 
კომუნიკაციები’’,  ,,მომავალ ლიდერთა პროგრამა’’, ,,მშვიდობა განათლების გზით’’.   
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

 

ტრენინგის თემა: ორგანიზაციული 
სტრუქტურა და ცვლილებების 
მართვა  

ტრენერი: პაპუნა ტოლიაშვილი  
 
სინერჯი ჯგუფის ხელმძღვანელი და 
ერთ-ერთი დამფუძნებელი. 
განხორციელებული აქვს 200-ზე მეტი 
პროექტი 50-ზე მეტ საქართველოს 
წამყვან ორგანიზაციებთან. 
განსაკუთრებული გამოცდილება აქვს 
დაგროვილი ორგანიზაციული 

სტრუქტურების დამუშავებასა და განვითარებაში. 100-ზე მეტი სტატიის ავტორია ქვეყნისთვის 
მნიშვნელოვან მართვის თემებზე. იყო სინერჯის “სკოლა ლიდერთათვის” დაფუძნების 
ინიციატორი. არის რამდენიმე სასწავლო პროგრამის თანაავტორი. სხვადასხვა დროს 
კითხულობდა ლექციებს ლიდერობასა და სტრატეგიულ მენეჯმენტზე. ყოველი თვის ბოლო 

პარასკევს უმაღლესი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის უძღვება სემინარს თემაზე - 
ქართულ ორგანიზაციულ სტრუქტურებში გავრცელებული პრობლემები და მათი გავლენა 
საქმიანობის შედეგებზე.  

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 

ტრენერი, 100-ზე მეტი სტატიის ავტორი ჟურნალში “სტრატეგია და ორგანიზაცია”. მისი 
პუბლიკაციები თავმოყრილია 7 წიგნში. ამასთანავე არის მმართველობითი საკონსულტაციო 

კომპანია “სინერჯი ჯგუფის” დამფუძნებელი, რომელმაც1999 წლიდან დღემდე განახორციელა 
300-ზე მეტი პროექტი 10-ზე მეტ განსხვავებულ სფეროში. პაპუნა არის თანაავტორი კურსისა 
“პრაქტიკული მენეჯმენტი” ლიდერობისა და სტრატეგიული მენეჯმენტის მიმართულებით, 

აგრეთვე ატარებს სემინარებს ორგანიზაციული დიზაინის შესახებ სხვადასხვა კომპანიის 
საშუალო და მაღალი რანგის მენეჯერებისათვის. ბოლო რამდენიმე წელია აქტიურად მუშაობს 
ორგანიზაციული სტრუქტურის თემაზე. 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

 
 

ტრენინგის თემა: პრობლემის მოგვარება და 
გადაწყვეტილების მიღება 

ტრენერი: ლელა გიორგობიანი 

უფროსი ტრენერ-კონსულტანტი ორგანიზაციაში 
,,პარტნიორები-საქართველო“. ფლობს მაგისტრის 
აკადემიურ ხარისხს ადამიანური რესურსების მართვაში 
(პრესტონის უნივერსიტეტი, აშშ). 1996 წელს, კარიერა 
დაიწყო, როგორც მკვლევარმა ეროვნული ეკონომიკის 
მენეჯმენტის ინსტიტუტში. იგი მუშაობდა მენეჯმენტის 
ევროპულ სკოლაში ბიჰევიორიზმის დეპარტამენტის 
უფროსად; 2007 წლიდან მუშაობს როგორც 
ასოცირებული პროფესორი და აქტიურად არის 
ჩართული საგანმანათლებლო საქმიანობაში. 

 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
აქვს 20-ზე მეტ წლიანი გამოცდილება ტრენინგებისა და კონსულტირების სფეროში სხვადასხვა 
თემებზე, მათ შორის:  ეფექტური კომუნიკაცია; ლიდერობა და გუნდური მუშაობა; ეფექტური 
პრეზენტაცია და საჯარო გამოსვლა; შემოქმედებითი აზროვნება; კონფლიქტის მართვა; 
მოლაპარაკებები; მედიაცია; პრობლემის გადაჭრა და გადაწყვეტილების მიღება; პერსონალის 
მოტივირება; ტრენერთა ტრენინგი; ეფექტიანი მომსახურება, ეფექტური გაყიდვები. 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

 

 

ტრენინგის თემა: პრობლემის მოგვარება და 
გადაწყვეტილების მიღება 

ტრენერი: თეა გველესიანი 

უფროსი ტრენერ-კონსულტანტი 
ორგანიზაციაში ,,პარტნიორები-
საქართველო“. ფლობს მაგისტრის 
აკადემიურ ხარისხს ორგანიზაციულ 
ფსიქოლოგიაში (თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო). 1999 წელს, 
დაიწყო კარიერა, როგორც ფსიქოლოგმა 
პროგრამაში "დევნილი ბავშვების ფსიქო-

სოციალური რეაბილიტაცია " არასამთავრობო ორგანიზაცია FDHR. ორგანიზაციაში 
,,პარტნიორები-საქართველო“ მუშაობის პერიოდში, თეამ არაერთ საზაფხულო ბანაკი 
უზრუნველყო ტრენინგების ჩატარება სხვადასხვა თემაზე, მათ შორის TOT სხვადასხვა სამიზნე 
ჯგუფთან - ახალგაზრდებთან, ქალებთან, სხვადასხვა უმცირესობებთან, ლიდერებთან. 

როგორც უფროს ტრენერ-კონსულტანტს,  აქვს არაერთი გუნდური და კორპორატიული 
ღონისძიებების ჩატარების გამოცდილება ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციების ტოპ 
მენეჯმენტისათვის.   
 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
აქვს 10 წლიანი გამოცდილება ტრენინგებისა და კონსულტირების სფეროში სხვადასხვა თემებზე, 
მათ შორის:  ეფექტური კომუნიკაცია; ლიდერობა და გუნდური მუშაობა; ეფექტური პრეზენტაცია 
და საჯარო გამოსვლა; შემოქმედებითი აზროვნება; კონფლიქტის მართვა; მოლაპარაკებები; 
მედიაცია; პრობლემის გადაჭრა და გადაწყვეტილების მიღება; პერსონალის მოტივირება; 
ტრენერთა ტრენინგი; ეფექტიანი მომსახურება, ეფექტური გაყიდვები. 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

ტრენინგის თემა: მომსახურების მართვა საჯარო 
სამსახურში, ემოციური ინტელექტის განვითარება, გუნდის 
ფორმირება 

ტრენერი: მაია ხოსიტაშვილი  

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სოციალური 
ტრენინგების სამსახურის უფროსი. ინოვაციური პროექტის 
,,50 საჯარო მოხელე“ მენეჯერი. ამავე დროს, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი უზნაძის 
ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელი, ასისტენთ 
მკვლევარი.  

ფსიქოლოგიის დოქტორანტი.  ფლობს  მაგისტრის ხარისხს 
შრომისა და ორგანიზაციულ ფსიქოლოგიაში, ასევე 
ბაკალავრის ხარისხს - ზოგად ფსიქოლოგიაში.  

2013 წელს გაიარა გადამზადება დიდ ბრიტანეთში - 
ლონდონის მენეჯმენტის ცენტრში (London Management 
Centre), ადამიანური რესურსების მართვისა და კარიერის 
განვითარების საკითხებზე. ასევე, 2015 წელს - ბორმუთის 

საერთაშორისო ბიზნეს სკოლაში (Bournemouth Business School International-BBSI) მენეჯმენტისა და 
ლიდერობის საკითხებზე. 

2012 წელს მას მიენიჭა დისტანციური სწავლების ეროვნული სპციალისტის კვალიფიკაცია. 2013 
წელს კი  -  ამერიკის ბავშვის ჯანმრთელობისა და ადამიანის განვითარების ნაციონალური 
ინსტიტუტის (NICHD) დაკითხვის სტრუქტურული პროტოკოლის ტრენერის კვალიფიკაცია 
საქართველოში.  

აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო პროექტებში. 2014 წელს პროექტის ,,სოციალურ 
ლიდერობის ფორუმი“ ფარგლებში გახდა რობერ ბოშის ფონდის, გერმანული ორგანიზაციების 
CRISP - MitOst-ის კურსდამთავრებული სექტორული და საზღვრისპირა თანამშრომლობის 
საკითხებში. 

მისი საქმიანობა დაკავშირებული იყო შემდეგ სფეროებთან: პროექტის მართვა, ხარისხის 
უზრუნველყოფა, ადამიანური რესურსის მართვა, სწავლებისა და განვითარების პროგრამების 
მართვა. იგი ჩართული იყო საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ხარისხის მართვის 
სისტემის ISO 9001 დანერგვის პროცესში. 

მას აქვს სასწავლო/სატრენინგო და კვლევითი 8 - წლიანი გამოცდილება. მისი თანაავტორობით 
გამოქვეყნდა კვლევითი სამეცნიერო სტატია და სახელმძღვანელო. 

 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
 იგი არის სასწავლო ცენტრის I რანგის ტრენერი/ტრენერ კონსულტანტი, რომელსაც აქვს 
საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ტრენინგების ჩატარების 7 წლიანი გამოცდილება 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 აქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის 7 წლიანი გამოცდილება 
 აქტიურად არის ჩართული სამეცნიერო საქმიანობაში. მისი კვლევითი ინტერესები ძირითადად 
უკავშირდება ემოციური შრომისა და მომსახურების საკითხების კვლევას საჯარო სამსახურში, ასევე 
დაინტერესებულია ემოციური ინტელექტისა და ემოციური შრომის კონცეფციების შესწავლით 
 აქვს  საჯარო სამსახურებში მომსახურების ხარისხის სტანდარტების შემუშავებისა და დანერგვის 
გამოცდილება 
 უკანასკნელი 7 წლის განმავლობაში აქტიურად ატარებს ტრენინგებს სხვადასხვა საჯარო და 
კერძო დაწესებულებაში მომსახურების თემაზე 

 

ტრენინგის თემა: კომუნიკაციის მართვა 
(პრაქტიკული ნაწილი), გუნდის ფორმირება 

ტრენერი: ნინო ქობალია 

ნინო ქობალია სსიპ „საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრში“ 2013 წლის ოქტომბრიდან 
საქმიანობს, როგორც სოციალური უნარების II 
რანგის ტრენერი. 

ფლობს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, განათლების 
პოლიტიკის მიმართულებით. არის სოციალურ 
და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ბაკალავრი. სანამ „საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრს“ შეუერთდებოდა, ხუთი 

წლის განმავლობაში მუშაობდა სოციალურ და განათლების საკითხებზე როგორც საჯარო, ისე 
არასამთავრობო სექტორში. აქვს რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის 
გამოცდილება. პროფესიული განვითარების კუთხით, გავლილი აქვს ტრენინგები და სასწავლო 
კურსები როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. ეწევა მოხალისეობრივ საქმიანობას, 
სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მხარდასაჭერად. 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
იგი არის სასწავლო ცენტრის II რანგის ტრენერი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა თემაზე 
ტრენინგების ჩატარების 5 წლიანი გამოცდილება: ეფექტიანი კომუნიკაცია და მომსახურება; 
პრეზენტაციული უნარები; ტრენერთა ტრენინგი; გუნდური მუშაობა; გუნდური შეჭიდულობა; 
დასაქმების ხელშეწყობა.  
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

ტრენინგის თემა: პრეზენტაციული უნარები 
(პრაქტიკული ნაწილი), გუნდის ფორმირება 
ტრენერი: ცვატა ბერძენიშვილი 

ცვატა ბერძენიშვილი არის სსიპ „საქართველოს 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ I რანგის 
ტრენერი. მას  მიღებული აქვს განათლება ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2011 წელს 
მიენიჭა სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის 
ხარისხი ფსიქოლოგიის სპეციალობით და 
იმავე წელს განაგრძო სწავლა სამაგისტრო 
პროგრამაზე „განათლების ფსიქოლოგია და 
კვლევა“. 

ცვატა ბერძენიშვილს აქვს როგორც კერძო, 
ასევე საჯარო სტრუქტურებში მუშაობის 5-წლიანი გამოცდილება. სხავადასხვა დროს მუშაობდა 
GIP (გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში)-ში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
აკადემიაში, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში (NAEC), კავკასიის კვლევითი 
რესურსების ცენტრში (CRRC), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. არის 
სამეცნიერო სტატიის ავტორი. 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
იგი არის სასწავლო ცენტრის I რანგის ტრენერი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა თემაზე 
ტრენინგების ჩატარების 3 წლიანი გამოცდილება: ეფექტიანი კომუნიკაცია და 
მომსახურება; პრეზენტაციული უნარები; ტრენერთა ტრენინგი; გუნდური მუშაობა; 
გუნდური შეჭიდულობა; რაოდენობრივ მონაცემთა ანალიზი SPSS-ს გამოყენებით.  
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პროფესიონალთა დასაქმებისა და განვითარების 
კომპანია Mindstream 2009 წლიდან ოპერირებს 
ქართულ ბაზარზე და თანამშრომლობს მუდმივ 

განვითარებაზე ორიენტირებულ ბიზნეს და სახელწმიფო სექტორის წარმომადგენლებთან. 

2014 წლიდან Mindstream–ის ტრეინინგ პარტნიორია ნეორო ლინგვისტური პროგრამირების 
ამერიკული საბჭოს სერტიფიცირებული ტრენერი და მასტერ პრაქტიკოსი - რადუ სეუკე.   

 

ტრენინგის თემა: ლიდერობის 
მასტერკლასი 
ტრენერი: რედუ სეუკე (Radu Seuche) 
 
რადუ სეუკე (Radu Seuche –  Accelerated 
performance) - ნეირო ლონგვისტური 
პროგრამირების სერტიფიცირებული 
ტრენერი, მასტერ ქოუჩი და მასტერ 
პრაქტიკოსი, ბელგიური კომპანია Wide 
Circle-ის სწავლებისა და ლიდერობის 
განვითარების დირექტორი. 
რადუ სეუკე Performance Partnership-ის 
მიერ სერტიფიცირებული ერთადერთი 
ტრენერია, რომელიც ნეირო 
ლონგვისტური პროგრამირების 
ლიდერობის თემაზე ადაპტირებულ 
მასტერკლასს ატარებს საქართველოში. 

რადუ სეუკეს აქვს 5000–ზე მეტი მონაწილისათვის  ჯამურად 7000 საათზე მეტი ხანგრლივობით 
საერთაშორისო ტრეინინგების ჩატარების 8 წლიანი გამოცდილება; არის  Harrison Assessments Talent 
Solutions (HATS)–ის აკრედიტებული კონსულტანტი და Lean Six Sigma მწვანე ქამრის მფლობელი.  

რადუ სეუკეს მასტერკლასებს  ესწრებიან ევროპის წამყვანი ბიზნეს კომპანიებისა და სახელმწიფო 
სექტორის წარმომადგენლები. ის ატარებს ახალგაზრდული ლიდერობის განვითარების პროექტებს 
და აქვს ახალგაზრდებთან მუშაობის 7 წელზე მეტი გამოცდილება.  
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