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                                                                             CV  

საკონტაქტო ინფორმაცია 

არინა  თავაქარაშვილი  

გორი 1400 რუსთაველის 83 

 Tavaqara20@gmail.com  

 მობ.: 599 299362 

 

 

განათლება 
 

1. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - 2017 წ - საერთაშორისო 

ურთიერთობები - დოქტორანტურა. 

2. გორის პედაგოგიური ინსტიტუტი -1979-1984 - ив№253472 - 

მათემატიკის მასწავლებელი; 

3. გორის პედაგოგიური ინსტიტუტი - 1984 - 10 ივლისი 1984 წელი -   

ხელოვნებათმცოდნე; 

4. შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი (amerikis universitetis skola) – 

2001 წ - სამართალმცოდნეობა - №0000591 - იურისტი; 

5. ნიმდის დემოკრატიული სკოლა                                                                                                                                               

 

                 

              2017-დან 

 

              1979-1984 

 

               1981-1984 

 

               1999-2001 

 

               2012-2013 

 
 

სამუშაო გამოცდილება 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 

(ასისტენტ-პროფესორი, მიწვეული ლექტორი,  დღემდე) 

2016-დან 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  

 (მიწვეული ლექტორი დღემდე) 

2018-დან 

სუხიშვილის სასწავლო  უნივერსიტეტი 

მიწვეული ლექტორი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი 

2004-2015 

სკოლა ეისი  

სამოქალაქო განათლების პედაგოგი 

 ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლა 

სამოქალაქო განათლების პედაგოგი 

შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი 

                                                                     

2015-დან 

 

2017-2019 

        

         2001-2005  

 

mailto:Tavaqara20@gmail.com
archil.gorduladze@gmail.com
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დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი  

წარმომადგენელი შიდა ქართლში (მკვლევარი) 

2019-2020/ 08-მდე 

გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი 

ექსპერტი ნატოს საკითხებში (ნატოს პროგრამით) 

 

2017/2018/2019/2020- 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული 

შეწყალების კომისია    

კომისიის წევრი 

2018 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეგიონალური საბჭო 

საბჭოს წევრი   

 

2018 

ა/ო საზოგადოებრივი დამცველი 

 რეგიონალური კოორდინატორი /  

გრძელვადიანი დამკვირვებელი 

/2013/2014/2016/2019  

ხალხის გაზეთი 

ჟურნალისტური საქმიანობა 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ეროვნული პლატფორმა  

რეგიონალური წარმომადგენელი 

გაეროს ქალთა ფონდი/ გაეროს ადამიანის უფლებათა  უმაღლესი კომისრის 

წარმომადგენლობა/ ევროკავშირის წარმომადგენლობა 

რეგიონალური წარმომადგენელი ადამიანის უფლება დაცვის სფეროში 

ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი 

კოორდინატორი ომით დაზარალებულ სოფლების კვლევის საკითხებში 

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა-მრავალეროვანი საქართველო 

რეგიონალური წარმომადგენელი  

საერთო სამოქალაქო მოძრაობა-მრავალეროვანი საქართველო 

რეგიონალური წარმომდგენელი  

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ევროპული კვლევებისა და სამოქალაქო განათლების 

ცენტრი---ექსპერტი 

საქართველოს პარლამენტი  

ექსპერტ-კონსულტანტი თვითმმართველობის საკითხებში  

ა/ო „ჯანმრთელი სამყარო 

რეგიონალური წარმომადგენელი შიდა ქართლში 

2016/2017/2018-03 

2004-2014 

2008-2010/06 

 

 

2008-2009 

 

2006-2007 

 

 

2001/2008/2016/2020 

 

2020 

 

 

1992-1997 

 

 

2010 წ-დან დღემდე 

 

კონფერენციები / კვლევები 

 
კათოლიკეთა ცხოვრება გორში მეოცე საუკუნის დასაწყისში                                                     2021         

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 

 

 დეზინფორმაციის კვალდაკვალ“  

გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი                                                                2020                                                                   

 

ირედენტიზმის საფრთხე ქართულ-ოსურ კონფლიქტში საერთაშორისო 

სამეცნიერო ტელე-სიმპოზიუმი „ახალი გამოწვევები;   კონსოლიდაცია 

       .2020 
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უსაფრთხოებისა და მშვიდობისათვის’ კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი თბილისი ონლაინ კონფერენცია 

   

სახელმწიფო მოწყობა-გზა სტაბილურობისა და პოლიტიკური 

წესრიგისაკენ მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი- თბილისი  

 

როგორ აისახა მცოცავი ოკუპაცია მოსახლეობის დენადობაზე 

                კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   
 

        2019  

 

 

 

          2019 
 

  

სახელისუფლებო პოლიტიკური პარტიების კვლევა პოსტსაბჭოთა 

საქართველოში კავკასიის საერთშორისო უნივერსიტეტი- თბილისი 

 

თავისუფლება და კანონი, როგორც დემოკრატიული ღირებულება ბრუნო 

ლეონთან სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ქსელის (CELA) 

საერთაშორისო კონფერენცია- თსუ თბილისი 

 მცოცავი ანექსიით დაზარალებული სოფლების კვლევა  მოქალაქე და 

სამოქალაქო ჩართულობა საქართველოში დამოუკიდებლობიდან 23 წლის 

შემდეგ. სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ქსელის (CELA) კონფერენცია 

თსუ-თბილისი  

  მცოცავი ოკუპაციით დაზარალებული სოფლების კვლევა პოლიტიკის   

დოკუმენტი საქართველოს მთავრობისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული 

პლათფორმის კონფერენცია საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 

შეთანხმების განხორციელების შესახებ 

  

2018 

 

 

2017 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

  

 

 
  

 

 

ტრენინგები  სემინარები 

 
დეზინფორმაციის კვალდაკვალ“ გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი    2020 

პროექტის კოორდინატორი 
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ძლიერი პოლიტიკური პარტიები დემოკრატიული არჩევნებისთვის 

საზოგადოებრივი დამცველი, ცესკო, საარჩევნო სისტემების განვითარების 

რეფორმებისა  და სწავლების ცენტრი 

იყალთოს ზამთრის აკადემია  

ახალი ეკონომიკური სკოლა-საქართველო 

ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი-იყალთო 

სალექციო კურსი რას იტყოდნენ დიდი მოაზროვნეები დღეს 

მოწვეული ლექტორი, ახალი ეკონომიკური სკოლა 

ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი                                                                                                      

  

სტუდენტზე  ორიენტირებული სწავლება  SABAUNI-თბილისი 

   

ნატო-საქართველოს ურთიერთობები  პერსპექტივები და სამომავლო 

საქმიანობა                  ბრიუსელი ნატოს ოფისი 

ნატოს პოლიტიკა და საქმიანონობა  NATO-QGS                                                                  

 

დემოკრატია და მოქალაქეობა        IFES –USED 

 

ლიდერი და ლიდერობის ხელშეწყობა დემოკრატიული საზოგადოების 

ფორმირებისათვის“ ინვალიდ მეომართა და დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა 

კავშირი 
 

სამოქალაქო განათლების სიღრმისეული სწავლება CTC სატრენინგო და 

საკონსულტაციო ცენტრი 

მონიტორინგი და პოლიტიკის კეთების პროცესი  ევროკავშირი 

საქართველოსთვის, საქართველოსთვის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა,  

ლიბერალური აკადემია 

 

სიღრმისეული ადვოკატირების დაგეგმვა  ევროკავშირი საქართველოსთვის, 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის 

საქართველოს ეროვნული პლატფორმა,  ლიბერალური აკადემია 

 

ნიდერლანდების სკოლა მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის --  

„ქალაქები“  

 

ნიდერლანდების სკოლა მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის---

„თვითმმართველობა“                                                                                         

        
გენდერული სწავლება--გაეროს ქალთა ფონდი 

                                                                   

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთო მექანიზმის შექმნა  

ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი (შვეცია, სტოკჰოლმი) 

ადამიანის უფლებათა დაცვის რაულ ვალერბერგის სახელობის ინსტიტუტი  

 

ევროპული საგანმანათლებლო სისტემის დახვეწა რობერტ შუმანის ფონდი 

(ვარშავა, პოლონეთი)--21-27 მაისი 2007 წელi 

პოლიტიკის ანალიზის საფუძვლები--2008 

ქართულ ოსური ურთიერთობების განვითარებისთვის--სტამბული-- 

2020/17-20/08 

 

 

      

       2020/02 

 

 

2020/05-06 

 

 

  2019 

 

2016 

 

               2014 

 

2013/08 

 

 

2012/19-25/03 

 

 

 

2016/2019 

 

2017/06 

 

 

 

 

2017/05 

 

 

2015 

 

2014 

 

2011 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

      2011/2012 
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ქალთა უფლებების დაცვა--გაეროს ქალთა ფონდი-- სტამბული                      
 

ადამიანის უფლებათა სტანდარტების დამკვიდრება ჟურნალისტიკაში 

ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრის ოფისი, საჯარო 

ინფორმაციის განყოფილება  UN 

 

ბრიტანეთის საბჭო 

მედიის როლის გაზრდა, სახელმწიფო პროგრამების გამჭვირვალობის 

დამკვიდრება მედიაში და მთავრობის ანგარიშვალდებულება (საჯარო 

მმართველობა) 

 

 

 

   ენები  

                                                          
ქართული-მსობლიური   ინგლისური-საშუალოდ,  რუსული-კარგად 

 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 
წევრი, (დამფუძნებელი) სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ქსელი CELA 

წევრი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი                       

წევრი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორიცო ცენტრი 

წევრი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია დაფუძნებიდან დღემდე 

 

დამატებითი ინფორმაცია 
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 სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი  

USAID / PH internacional  

ესეების კონკურსი „მასაწავლებლები კობსტიტუციაზე“ გამარჯვებული      2017                        

საგანმანათლებლო პორტალი edu.aris.ge 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 

 

დემოკრატიის ლიდერი  პრიზის მფლობელი                            2017                                                                 
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