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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

პროექტში ,,50 საჯარო მოხელე“ ჩართული ტრენერები 

სპეციალური ტრენინგები 

 
 ტრენინგის თემა ტრენერი 

 მეტყველების კულტურა ზეინაბ დვალიშვილი 

 წერა და სტილის საკითხები (მართლწერა)  ნინო შარაშენიძე 

 კიბერ უსაფრთხოება ლაშა პატარაია 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 
ტრენინგის თემა: კიბერ-უსაფრთხოება 

ტრენერი: ლაშა პატარაია 

 
ინფორმაციული უსაფრთხოების, კიბერ-
დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის ექსპერტი, 
ავტორი, სპიკერი, სერტიფიცირებული 
ტრენერი. სამხედროების, 
სამართალდამცავების, უმსხვილესი 
კომპანიებისა და სხვადასხვა სპეციალობის 
სტუდენტების მომზადების 6 წლიანი 
გამოცდილებით. 
 
უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია 
- (CASE) დამფუძნებელი და დირექტორი. აშშ-ს 

კიბერ საინიციატივო ფორუმის წევრი და სერტიფიცირებული სპეციალისტი ინფორმაციული 
უსაფრთხოების, რისკების მართვის, პოლიტიკისა და სტანდარტიზაციის საკითხებში.  
2007 წელს დაამთავრა საქართველოს დიპლომატიური აკადემიის ლიცეუმი, ხოლო შემდეგ 
სწავლა თბილისის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და სამართლის ფაკულტეზე განაგრძო. 
გავლილი აქვს არაერთი ტრენინგი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში და 
სერტიფიცირებულია ლიდერი საერთაშორისო კომპანიების მიერ, როგორებიცაა IFS, FORS, 
ORACLE, QUALYS, KEYSTONE. 2007 წელს პარტნიორთან ერთად დააფუძნა იურიდიული 
კომპანია MILLENNIUM GROUP. პარალელურად მუშაობდა TRANSAT CORPORATION UK-ში, 
სადაც ხელმძღვანელობდა ERP სისტემების საერთაშორისო ბრენდების დანერგვას კავკასიაში. 
2010 წელს ჩამოაყალიბა ინფორმაციული უსაფრთხოების კვლევებისა და ანალიზის ცენტრი. 
არის ტრანსნაციონალური უსაფრთხოების ქსელის საქართველოს წარმომადგენლობის 
თავმჯდომარე და ამერიკის უმსხვილესი ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმის 
ინსტრუქტორი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კიბერ უსაფრთხოების საკითხებში. 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
2011 წელს ISSAC-ის გუნდთან ერთად დაარსა უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია, 
რომლის ფარგლებშიც ეწევა პედაგოგიურ და კვლევით საქმიანობას ინფორმაციული 
უსაფრთხოების მიმართულებით.  
გამოცემული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები ინფორმაციული უსაფრთხოების, დაზვერვისა და 
ანტიკორუფციის შესახებ.  
არის საქართველოში კიბერ უსაფრთხოების პირველი სახელმძღვანელოს ავტორი "კიბერ 
კრმინალი - ლეგალური და სადაზვერვო ასპექტები".  
2014 წელს დაარსა ელექტრონული გამოცემა ტექნოლოგიების შესახებ. ამჟამად ასევე 
მოღვაწეობს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატთა მომზადების ცენტრში 
კიბერ უსაფრთხოების ლექტორად.  
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

ტრენინგის თემა: მეტყველების კულტურა 

ტრენერი: ზეინაბ დვალიშვილი 

1977 წელს დაამთავრა შოთა რუსთაველის 
სახელობის საქართველოს თეატრალური 
ინსტიტუტი, რეჟისორ გიზო ჟორდანიას 
სახელოსნო და მინიჭებული აქვს დრამის 
მსახიობის კვალიფიკაცია. 1977 წლიდან 1985 
წლამდე მუშაობდა კონსტანტინე გამსახურდიას 
სახელობის სოხუმის ქართულ დრამატულ 
თეატრში მსახიობად. 

 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 
1986 წლიდან 1989 წლამდე მუშაობდა სასოფლო 
სამეურნეო ინსტიტუტის თეატრალური სტუდიის 
მეტყველების პედაგოგად. 1995 წლიდან 2005 

წლამდე კი - 123-ე სკოლის ეკო. კლასების სასცენო ხელოვნების და მეტყველების პედაგოგად. 
2012 წლამდე იგი დგამდა სპექტაკლებს და ასწავლიდა მეტყველებას თბილისის პირველ საჯარო 
გიმნაზიაში, 52-ე საჯარო სკოლაში, მე-9 საჯარო სკოლაში, კერძო სკოლა - ქორალში. 2012 
წლიდან დღემდე მუშაობს UG-კერძო სკოლაში მეტყველების და სასცენო ხელოვნების 
პედაგოგად. 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 
ტრენინგის თემა: აკადემიური წერა, 
წერისა და სტილის საკითხები, 
წერა და ფუნქციური სტილი 

ტრენერი: ნინო შარაშენიძე 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა 
დოქტორი, ლინგვისტი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის ასოცირებული 
პროფესორი. 

ნინო შარაშენიძემ 1998 წელს 
დაიცვა დისერტაცია. 

თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში ამჟამად მიჰყავს 

რამდენიმე კურსი: აკადემიური წერა, ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები, ქართული ენა 
არაქართველთათვის, სემანტიკა.  მონაწილეობს ქართული ენის კორპუსის შექმნის პროცესში. 
2011 წელს მიიღო DAAD-ს სტიპენდია და სტაჟირება გაიარა გერმანიაში, ფრანკფურტის გოეთეს 
უნივერსიტეტში, ემპირიული ლინგვისტიკის ინსტიტუტში. 2014-2015 წლებში ლექციებს 
კითხულობდა ვილნიუსის უნივერსიტეტში. მონაწილეობს საერთაშორისო პროექტებსა და 
კონფერენციებში.  

 

გამოცდილება ტრენინგის თემასთან მიმართებაში: 

 
ავტორია მონოგრაფიებისა „ქართული ზმნის ფორმობრივი და ფუნქციური ცვლილებები 
ქართულში“, „საჩინოური ქართული“, ქართული ენის კომუნიკაციური გრამატიკა, ასევე 50-მდე 
სამეცნიერო სტატიის ავტორი. არის არაქართულენოვანთათვის ქართული ენის შესასწავლი 
რამდენიმე სახელმძღვანელოს  ავტორი. ქართული ენის გრამატიკის სასკოლო კურსის ავტორი;  
ასევე V-XII კლასების ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოს თანაავტორი;  
ასევე თანაავტორია სახელმძღვანელოსი „აკადემიური წერა“.  

 
 
 

 

 


