
 

                                                                                                                                 

ნინო ბურდული 

სამსახურის ტელ: 2 200 220 

ელ.ფოსტა: n.burduli@mandaturi.gov.ge 

 

დაბადების თარიღი : 1985 წელი 11 იანვარი  

დაბადების ადგილი : თბილისი                             

განათლება   

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2010 - დან  ,  კონფლიქტების მართვა და ანალიზი , (დოქტორანტი). 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2006 -  2009წწ-ში ,  კონფლიქტების მართვა და ანალიზი, (მაგისტრის ხარისხი) 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2002 -  2006წწ-ში  ფილოლოგი, უახლესი ქართული ლიტერატურა, კრიტიკა და 

პუბლიცისტიკა, (ბაკალავრის ხარისხი) . 
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სამუშაო გამოცდილება 

ს. ს. ი. პ. საგანმანათლებლო  დაწესებულების მანდატურის სამსახური - 2014 წლის 

იანვრიდან , ფსიქოლოგირიური  ცენტრის ( სამმართველო ) უფროსი.   

ს. ს. ი. პ. საგანმანათლებლო  დაწესებულების მანდატურის სამსახური - 2013 წლის აპრილი- 

დეკემბერი,  სოციალური მუშაკი. 

CIDA-საერთაშორისო არსამთავრობო  ორგანიზაცია, 2012წლის  მაისი - ოქტომბერი  , ტრენერი. 

ს. ს. ი. პ  ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, 2011 სექტემბერი - ნოემბერი , პროექტის 

ხელმძღვანელი, ტრენერი,   

HRIDC-ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის ცენტრი, 2011წ-ის დეკემბერი-მაისი ,  

მონიტორი. 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, , მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ცენტრი,  2010 წ-ის ივლისი- ოქტომბერი ,  ადგილობრივი კონსულტანტი. 

საერთაშორისო ფონდი, , გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში,( GIP- თბილისი) , ოჯახსა 

და ბავშვზე ზრუნვის ცენტრი,  2010 წლის ივნისი-2013 წლის  მარტი , სოციალური მუშაკი.   

 UNICEF-  2009-წის მარტი-დეკებერი  ,ტრენერი 

 

, , Terre des  Hommes”-საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია,  2009 წლის თებერვალი-

დეკემბერი  ,ტრენერი, სოციალური-მუშაკი, 

UNICEF, 2008 ნოემბერი - დეკემბერი , ტრენერი. 

ფონდი , , გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში,( GIP- თბილისი)  2008  აგვ ისტო- 

დეკემბერი, სოციალური მუშაკი. 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი რეინტეგრაციის საკითხებში, 2008 მარტი- ივლისი, 

აფხაზეთის საქმეთა კოორდინატორის თანაშემწე, ასისტენტი, სტაჟიორი, 

  

უცხო ენები   

 ინგლისური   

ფრანგული 



 

 

  

კომპიუტერული პროგრამები   

Microsoft Office Word , Microsoft Office Excel , Microsoft Office Access, Microsoft Office 

PowerPoint ,spss, Microsoft Office Project, Microsoft Office Outlook, Internet Explorer, Photoshop  

 

 

ტრეინიგები/კურსები  

NASRO-NAtional Association  of School  Resource Officers,  2013 - ოქტომბერი , მანდატურთა 

ძირითადი კურსის სახელმძღვანელო. 

რუმინეთის საგარეო  საქმეთა სამინისტროს, UNDP, ფონდი გლობალური ინიციატივა 

ფსიქიატრიაში,, 2011 წ-ის ნოემბერი  - დეკემბერი   მულტიდისციპლინური გუნდი და 

შემთხვევის მართვა. 

OSCE, ODIHR,  2010 - დეკემბერი ,ადამიანის უფლებების,  შეკრებისა და სიტყვის 

თავისუფლების საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ. 

,,საქართველოს  ბავშვები,,-არასამთავრობო ორგანიზაცია,   მარტი  2010 შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა შესახებ. 

UNICEF, მარტი  - იანვარი 2009წ.  ბავშვთა ძალადობის შესახებ,  

ტალინის  უნივერსიტეტი, ფონდი,,ღია საზოგადოება საქართველო,, სოციალური კვლევების 

ცენტრი,  2009 - იანვარი ,კრიზისის მენეჯმენტი, ტრავმის გავლენა და საფრთხე ბავშვებზე. 

 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ესტონეთის საგარეო  საქმეთა სამინისტრო, 

UNICEF,  დეკემბერი  2008, ტრეინინგი ტრენერებისათვის სუპერვიზიაში. 

 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ესტონეთის საგარეო  საქმეთა სამინისტრო, 

UNICEF,  2008 - დეკემბერი , ტრეინინგი ტრენერებისათვის კრიზისულ ფსიქოლოგიაში. 

 ფონდი,,გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში,,-თბილისი,  2008 - დეკემბერი ,იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია. 


