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განათლება 

2014 – 2016 წელი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - კლინიკური ფსიქოლოგია - 

მაგისტრის ხარისხი; 

2010 – 2014 წელი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სოციალურ მეცნიერებათა 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში; 

 
სამუშაო გამოცდილება 

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის, ფსიქოლოგიური 

მომსახურების ცენტრი - სამმართველოს უფროსი - 2017 წლის 1 დეკემბერი - დღემდე; 

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის, ფსიქოლოგიური 

მომსახურების ცენტრი - სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 2017 

წლის სექტემბერი - 2017 წლის 1 დეკემბერი; 

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის, ფსიქოლოგიური 

მომსახურების ცენტრი - ფსიქოლოგი - 2015 წლის აპრილი - 2017 წლის სექტემბერი; 

ა(ა)იპ ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი მომავლის კვლევის და განვითარების 

ცენტრი „არს ვივენდი“ - ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი - 2015 წლის ოქტომბერი - 

2015 წლის აპრილი; 

წიგნის სახლი „ლიგამუსი“ - კაფეს მენეჯერი  2012-2014 წელი; 

CENN - საინფორმაციო მენეჯერი 2012 წლის აგვისტო; 

გამოცდების ეროვნული ცენტრი - A ტიპის დამკვირვებელი 2010 – 2013 წელი; 

 

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები (ტრენინგები) 

 

“INTEGRATING CARE: DEPRESSION, ANXIETY AND PHYSICAL ILLNESS” - KING'S 

COLLEGE LONDON (Online Course) – 2018 წლის სექტმბერი - ოქტომბერი; 

   “სექსუალური ძალადობა ბავშვზე - კოორდინირებული რეაგირება ბავშვზე 

სექსუალური ძალადობის შემთხვევებში“ – BICE INTERNARIONAL CATHOLIC CHILD 

BUREAU DIGNITY AND RIGHTS OF THE CHILD – 2017 წელი; 
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საზოგადოების ჩართულობისა და თანამშრომლობის პროგრამა სამართლებრივი 

განათლებისთვის - HP INTERNATIONAL – 2015 წლის დეკემბერი; 

ბავშვთა დაცვა სექსუალური ძალადობისა და სექსუალური ექსპლუატაციისგან - 

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი - 2015 წლის 28-29 აპრილი; 

კომუნიკაციის ხელოვნება თერაპიულ დისკურსში - 2014 წლის ფსიქოლოგიური 

სკოლა  (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

ხელოვნება თანამედროვე ფსიქოთერაპიაში - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

„არტ-თერაპიისა და ფსიქოდრამის კლუბი“ -  2013 წლის მაისი - ივნისი; 

პრეზენტაციის, დისკუსიისა და კომუნიკაციის ტექნიკები -ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი - 2011 წელი; 

 

       

 

სტატია: 

 Violent Video Games Cause Aggression in Young Females – Journal of Law 

and Criminal Justice pp. 151-160/ December of 2014 

ძალადობრივი ვიდეო თამაშები, როგორც აგრესიის გამომწვევი ფაქტორი 

მდედრობითი სქესის მოზარდებში - სტატიის თანაავტორი   

 

     

 

 ენების ცოდნა 

ქართული  

ინგლისური 

რუსული  

 

კომპიუტერული უნარები 

Microsoft Office (full pack) - ძალიან კარგად 

Internet User - ძალიან კარგად 


