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დაბადების თარიღი, ადგილი:
ოჯახური მდგომარეობა

19/11/58წ. ქ.სოხუმი

დაოჯახებული

განათლება
o
o
o
o

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014- 2016.
სპეციალიზაცია: პოლიტიკური მეცნიერებები
თემა: „სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში, რეალობა და პერსპექტივები“.
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა მაგისტრატურა.(მაგისტრთან გათანაბრებული დიპლომი)
1978–1983. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
o სპეციალიზაცია: ისტორია. დამატებითი სპეციალობა სამართალი.
o კვალიფიკაცია:ისტორიის,საზოგადოებათმცოდნეობის,სახელმწიფოს
და
სამართალმცოდნეობის მასწავლებელი.
სამუშაო გამოცდილება
o ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის მინისტრის პირველი მოადგილე. 2014 წლიდან.
o საერთაშორისო პროექტი
„კულტურათაშორის დიალოგი აღმოსავლეთ პარტნიორობის
პროგრამის ფარგლებში“ პროექტის ავტორი და დირექტორი. 2015-2016. Fondazione Romualdo
Del Bianco. ფლორენცია (იტალია).
o საერთაშორისო პროექტის „ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული და ევროპული
ასპექტები“. პროექტის ავტორი და კოორდინატორი. 2014. Fondazione Romualdo Del Bianco.
ფლორენცია (იტალია).
o „საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
პოპულარიზაცია,
მშვიდობიანი
თანაარსებობის ხელშეწყობა“. პროექტის ავტორი და კოორდინატორი. 2014. აფხაზეთის
მთავრობა, Fondazione Romualdo Del Bianco. ფლორენცია (იტალია).
o „სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება - მოძრაობა, დავეხმაროთ ერთმანეთს“ პროექტის ავტორი
და კოორდინატორი. 2014.აფხაზეთის მთავრობა.
o აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე. 2013.
o „სასკოლო მზაობის ალტერნატიული ცენტრები გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში“
პროექტის თანაავტორი და კონსულტანტი.2013.პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო,
საგანმანათლებლო ორგანიზაცია “Edukator”- პოლონეთი, კივიტას საქართველო.
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o „სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების“ პროექტის მენეჯერი. 2011-2013
აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID და PH international.
o საერთაშორისო კონფერენცია - „სკოლამდელი განათლება საქართველოში, რეალობა და
პერსპექტივები“, მოდერატორი.2013. საქართველოს განათლების სამინისტრო, იუნისეფი.
o „ხელოვნება მშვიდობისათვის“,პროექტის თანაავტორი და ორგანიზატორი,2013. ევროკავშირი.
სტრასბურგი (საფრანგეთი).
o „ახალგაზრდული ასამბლეა გაეროში“,პროექტის თანავტორი და ორგნიზატორი.2013 წელი ნიუ იორკი აშშ.
o შვეიცარიის,ბერნის უნივერსიტეტის მსოფლიო ვაჭრობის ინსტიტუტი. პროექტი --„გაეროს
ათასწლეულის განვითარების მიზნების ხელახალი გააზრება, სტიქჰოლდერების აღქმა და
სტრატეგიული არჩევანი“, კვლევების მონაწილე.2011.
o „სამოქალაქო განათლება საქართველოს სკოლებისათვის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
სამსახურში“. პროექტის ავტორი და მენეჯერი. 2010.International Organization for Migration
(IOM ).
o სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარების ცენტრი. მოხალისე. 2010 წელი
ნებრასკა,ლინკოლნი (აშშ).
o ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების პროექტის ფარგლებში ასაკობრივი ვალიდაციის
პრეტესტის დამკვირვებელი და ექსპერტი. 2009 -2010. საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო.
o „პროფესიული განათლება დასაქმებისათვის“. პროექტის კოორდინატორი. 2008.General Board
for Global Ministries (GBGM), მსოფლიო სამღვდელოების მთავარი საბჭო.
o „ახალგაზრდული ცენტრები საქართველოში, ორგანიზაციული მენეჯმენტი და მართვა“.
პროექტის ფასილიტატორი.2008–2010. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP).
o „მშვიდობის სასკოლო ქსელები“,პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი. 2008 – 2009.
o „სამაჩაბლოდან დევნილთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია“, პროექტის კოორდინატორი.
2008-2009. ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE).
o „განათლების ხელშეწყობის პროგრამა“ . პროექტის კოორდინატორი. 2010. The Clobal Fund for
Children (GFC) მხოფლიო ბავშვთა ფონდი.
o მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების აკრედიებული (6 მოდული) პროგრამების ავტორი
და მენეჯერი. 2009 – 2011.
o „განათლება დასაქმებისათვის“, პროექტის კოორდინატორი. 2008 -2009. Church world Service
(CWS).
o 2007–2008 - საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის ექსპერტი.
აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი.
o ტესტური დავალებების მომზადება და მისი პილოტირება საქართველოს სკოლებში. 2008.
ს.ს.ი.პ. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი. პროექტის კონსულტანტი.
o ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვისა და პოლოტირების მწვრთნელი/კონსულტანტი.
2008. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
o ოლიმპიადა საქართველოს სკოლებში გუნდურ, ინტეგრირებულ პროექტებში - პროექტების
ექსპერტი. 2007.საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
o ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვის პროექტის კონსულტანტი/მწვრთნელი. 2005–
2007.საქართველოს განათლების სამინისტროს რეფორმის ცენტრი.
o „ინკლუზიური განათლება“. პროექტის მენეჯერი. 2004 – 2006. UMCOR-საქართველო.
o „ინტეგრირებული მშვიდობის გაკვეთილები საქართველოს სკოლებისათვის“. 2004 -2005.
პროექტის კონსულტანტი . ევროკავშირი.
o ასოციაცია „მშვიდობა და განათლება“ თავმჯდომარე. 2004-2011
o „ეთნიკური უმცირესობების მოზარდთა ცენტრები საქართველოში“. პროექტის ექსპერტი,
კონსულტანტი. 2004. world vision.
o „ახალგაზრდა ლიდერები მშვიდობისა და განვითარებისათვის სამხრეთ კავკასიაში“. პროექტის
კოორდინატორი.2002–2004. აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), ამერიკის
მშვიდობისა და განვითარების აკადემია (AED).
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o „საქართველოს ქალთა ლიდერობის პროგრამა“.პროექტის ფასილიტატორი. 2001-2002.
Educational and Professional Programs. Ph-International.
o პროექტი „ილია ჭავჭავაძე“ მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების მწვრთნელი. 2001 –
2003. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,მსოფლიო ბანკი.
o „სამოქალაქო განათლება საქართველოს სკოლებისათვის“. პროექტის ფასილიტატორი. 2001.
აშშ საელჩო საქართველოში, აიოვას უნივერსიტეტი (აშშ).
o „სამოქალაქო

განათლება

საქართველოს

სკოლებისათვის“.პროექტის

მონიტორინგის

ხელმძღვანელი საქართველოში. 2001 წელი. აიოვას უნივერსიტეტი (აშშ).
o „მოზარდთა

განვითარება“.

პროექტის

ფასილიტატორი.1998–2001.აშშ-ს

საერთაშორისო

განვითარების სააგენტო (USAID).
o აფხაზეთის განათლების სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი.1993 – 2005.
o ისტორიის,საზოგადოებათმცოდნეობის,

სახელმწიფოსა

და

სამართალმცოდნეობის

მასწავლებელი. 1983 – 1993. ქ.სოხუმის №11 საშუალო სკოლა.
პედაგოგიური გამოცდილება
o 10 სტუდენტის მომზადება საერთაშორისო სტუდენტური ვორქშოფისათვის „კულტურული
მემკვიდრეობის ეროვნული და ევროპული ასპექტები“ ფლორენცია (იტალია) 2015.
o 15 სტუდენტის მომზადება საერთაშორისო ინტერკულტურული ვორქშოფისათვის „საერთო
წარსულით, საერთო მომავლისაკენ“. ფლორენცია (იტალია) 2016.
o სტუდენტებისა და მოსწავლეების მომზადება (20 კაცი) გაეროს ახალგაზრდული ასამბლეაში
საპროექტო კონკურსისათვის. 2012-2014. ნიუ იორკი (აშშ).
o აკრედიტებული მოდულის (2 კრედიტი), 2009-2011. განათლება და კანონმდებლობა, ავტორი,
ხელმძღვანელი და ტრენერი. 2009-2011.
o

აკრედიტებული მოდულის (2 კრედიტი), 2009-2011. მასწავლებლის უფლებები და
მოვალეობები.ავტორი, ხელმძღვანელი და ტრენერი. 2009-2011.

o

აკრედიტებული მოდულის (2 კრედიტი), 2009-2011. მოსწავლის უფლებები და
ვალდებულებები. ავტორი, ხელმძღვანელი და ტრენერი.

o აკრედიტებული მოდულის (2 კრედიტი), 2009-2011. მშობლისა და მასწავლებლის
ურთიერთობები.ავტორი, ხელმძღვანელი და ტრენერი.
o აკრედიტებული მოდულის (3 კრედიტი), 2009-2011. ურთიერთობა კოლეგებთან, საგნობრივი
კათედრების მუშაობა, განვითარებისა და სწავლის თეორიები.ავტორი, ხელმძღვანელი და
ტრენერი.
o აკრედიტებული მოდულის (2 კრედიტი), 2009-2011. მასწავლებლის პროფესიული უნარები,
განვითარებისა და სწავლის თეორიები, კლასის მართვა. ავტორი, ხელმძღვანელი და ტრენერი.
o

ტესტური დავალებების მომზადება და მისი პილოტირება საქართველოს სკოლებში.
პროექტის კონსულტანტი. ს.ს.ი.პ. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი.
2008.

o ეროვნული

სასწავლო

გეგმების

დანერგვის

პროექტის

კონსულტანტი/მწვრთნელი.

საქართველოს განათლების სამინისტროს რეფორმის ცენტრი.2005–2008.
o ქ.სოხუმის

№11

საშუალო

სკოლის

ისტორიის,

საზოგადოებათმცოდნეობის

და

სამართალმცოდნეობის მასწავლებელი. 1983 -1993.
გამოქვეყნებული შრომები
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წიგნი / მონოგრაფია
o კოპალიანი ბ. 2017. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება. თბილისი: ინტელექტი.
o კოპალიანი ბ. 2010. მასწავლებლის სამაგიდო წიგნი. თბილისი: უნივერსალი.
o კოპალიანი ბ. 2005.სამოქალაქო განათლება (მასწავლებლის წიგნი)თბილისი:ინტელექტი.
o კოპალიანი ბ. 2005. სამოქალაქო განათლება (მოსწავლის წიგნი)თბილისი:ინტელექტი.
o კოპალიანი ბ. 2005. მშვიდობის გკვეთილები. თბილისი: ჯეოარტი.
სამეცნიერო სტატია
o კოპალიანი

ბ.

2016.

შესაძლებლობების

სამოქალაქო

განვითარების

განათლება,
და

როგორც

ჩართულობის

სამოქალაქო

საზოგადოების

განმსაზღვრელი

ინსტრუმენტი,

დემოკრატიის მდგრადობის შენარჩუნების საშუალება“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი
,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №33 , 145-151.
o კოპალიანი ბ. 2016. სამოქალაქო კულტურის ჩამოყალიბება და სამოქალაქო განათლების
პრობლემები

საქართველოში.

საერთაშორისო

სამეცნიერო

ჟურნალი

,,საისტორიო

ვერტიკალები’’, №33, 196-204.
o კოპალიანი ბ. 2014. კონფესიური ურთიერთობა თანამედროვე საქართველოში. საერთაშორისო
სამეცნიერო ჟურნალში „ხელისუფლება და საზოგადოება“ № 4, (32) 34-47.
o კოპალიანი

ბ.

2014.

რელიგიურ

განზომილებათა

ტრანსფორმაცია

თანამედროვე

საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენციის, ძირითადი რელიგიური კონფესიები და
კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები. მასალები. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრი,
2015, გვ.57 -67.
o კოპალიანი ბ. 2013. სამოქალაქო განათლება საქართველოში, ტრადიციები და რეალობა.
International Journal of Progressive Education № 9 International Association of Educators (INASED)
gv.100-121.

კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები
o კოპალიანი

ბ.

2016.

შესაძლებლობების

სამოქალაქო

განვითარების

განათლება,
და

როგორც

ჩართულობის

სამოქალაქო

საზოგადოების

განმსაზღვრელი

ინსტრუმენტი,

დემოკრატიის მდგრადობის შენარჩუნების საშუალება“ სტუ.
o კოპალიანი ბ. 2016. სამოქალაქო კულტურის ჩამოყალიბება და სამოქალაქო განათლების
პრობლემები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სტუ.
o კოპალიანი ბ. 2016. კონფესიური ურთიერთობა თანამედროვე საქართველოში საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“ სტუ.
o კოპალიანი ბ. 2014. კონფესიური ურთიერთობა თანამედროვე საქართველოში. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი.
o კოპალიანი ბ. 2014. „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური
უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები. სამეცნიერო კონფერენცია - „რუსეთის ინტერესები
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სამხრეთ კავკასიაში“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების
კომპლექსური კვლევის ცენტრი.
ამჟამინდელი სამეცნიერო- კვლევითი ინტერესები (კვლევები / პროექტები/გრანტები)
o საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება და პრობლემები
o საქართველოს

ახალგაზრდების

და

პროფესორების

ჩართულობა

საერთაშორისო

ინტერკულტურულ პროგრამებში
o

განათლების პრობლემები და გამოწვევები

o საქართველოს (აფხაზეთის), კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები
o საქართველოს სამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა
ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესებში
მიღებული გრანტები
o პროექტი - „კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული და ევროპული ასპექტები“. რომუალდო
დელ ბიანკოს ფონდი, აფხაზეთის მთავრობა, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო.საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. 2015.
პროექტის მიზანი იყო: საქართველოს აქტიური ჩართულობა ინტერკულტურულ დიალოგში.
o პროექტი - „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია“. საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. აფხაზეთის მთავრობა. პროექტის მიზანი იყო:
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.2015.
o პროექტი - „აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების შიდასახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო
მექანიზმები“. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, აფხაზეთის მთავრობა.
პროექტის მიზანი იყო: ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის
ეფექტურობის ანალიზი, ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესებში საერთაშორისო
დონეზე აპრობირებული მიდგომებისა და ინსტრუმენტების გაცნობა და გამოყენების
შესაძლებლობის განსაზღვრა.2015.
o პროექტი -

„სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, ნდობის აღდგენისა და შერიგების

პროცესებისათვის“. აფხაზეთის მთავრობა.
პროექტის მიზანი იყო: საქართველოში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, მოხალისეობრივი
კულტურის ხელშეწყობა. 2016.
o პროექტი

-

„ინტერკულტურული

დიალოგი

აღმოსავლეთ

პარტნიორობის

პროგრამის

ფარგლებში. “რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდი“, საქართველოს პრეზიდენტის ფონდი.
აფხაზეთის მთავრობა, 21 უნივერსიტეტი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან.2016.
პროექტის მიზანი იყო: აღმოსავლეთის პარტნიორ ქვეყნებთან კულტურული თანაშრომლობისა და
ინტეგრაციული პროცესების გაღრმავება.
დიალოგისა

და

თანამშრომლობის

ევროინტეგრაციის საერთო კონტექსტში კულტურულ

ხელშეწყობა.

აღმოსავლეთ

პარტნიორობის

სხვადასხვა

საზოგადოებას შორის ტოლერანტული განწყობის ჩამოყალიბება და სოციალური სოლიდარობის
განვითარება.
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პროექტი - „საერთო წარსულით, საერთო მომავლისაკენ“. აჭარის მთავრობა, აფხაზეთის მთავრობა,
რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდი, ქართულ-აფხაზური საგა, სკოლა „გორდა“.2016.
პროექტის

მიზანი

იყო:

სახელმწიფო

და

სამოქალაქო

საზოგადოებრივი

ორგანიზაციების

თანამშრომლობის გაძლიერება, ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესების ხელშეწყობისათვის.
სახალხო დიპლომატიის და ინტერკულტურული დიალოგის ხელშეწყობა.
პროფესიული განვითარება
o „სამოქალაქო კურიკულუმის განვითარება და მისი დანერგვა საქართველოს სკოლებში“
2001. აშშ. აიოვას უნივერსიტეტი. აშშ საელჩო საქართველოში, ამერიკის სახელმწიფო
დეპარტამენტი.
o

„ინტეგრირებული

მშვიდობის

გაკვეთილები

საქართველოს

სკოლებისათვის“

2005. ევროკავშირი.
o

„ პრაქტიკული სამართალი და ადამიანის უფლებები“ 2005.საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია.

o პროფესიული მომზადება. 2002-.2004.მსოფლიო ბანკი,

საქართველოს განათლებისა და

მეცნიერების სამინისტრო.
o .„ლიდერობა“, „მუშაობა გუნდში”, „კონფლიქტების მოგვარება და მედიაცია”, „კომუნიკაციის
უნარ-ჩვევები“ „გადაწყვეტილების მიღება”, “გუნდის შეკვრა“, “ფასილიტაცია“,1999-2001. აშშ
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), მშვიდობისა და განვითარების აკადემია
(AED) აშშ.
o “ადამიანის უფლებები”, 2001. ინდიანას შტატის უნივერსიტეტი. აშშ.
o „სამოქალაქო განათლების კურიკულუმის შექმნა და მისი პრაქტიკაში დანერგვა“ 2001.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი. აიოვას უნივერსიტეტი აშშ.
o „პროექტების წერა“, „ფონდების მოძიება და ურთიერთობა დონორებთან“. 1999. ევრაზიის
ფონდი.
o „არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარება და მენეჯმენტი“,1999 ევრაზიის ფონდი.
o

„მულტიკულტურული განათლება“ 2008–2009. ევროკავშირი, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო.

თემის ხელმძღავნელობა / რეცენზენტობა/ ოპონენტობა
o

სამაგისტრო თემის ოპონენტობა: ბელა კოპალიანი, 2015 წელი, კულტურათაშორისი
ურთიერთობები , როგორც დიალოგის ენა.თბილისი.

სამთავრობო/ არასამთავრობო კომისიებში მონაწილეობა
o

აფხაზური ენის სწავლების უწყებათაშორისი კომისიის წევრი. 2016. თბილისი.

o

საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებით
საპარლამენტო კომისიასთან არსებული სამუშაო ჯგუფის წევრი. 2014. თბილისი.

o

„ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის“ უწყებათაშორისი კომისიის წევრი. 2014.
თბილისი.

o

„ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის“ სამთავრობო კომისიის სამუშაო ჯგუფის წევრი.
2013. თბილისი.

o

საგანმანათლებლო რესურს ცენტრთან არსებული მუნიციპალური კომისიის წევრი. 2008 – 2009.
თბილისი.
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o

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული ბავშვთა და ახალგაზრდობის
საკითხების საკოორდინაციო საბჭოს წევრი. 2006. თბილისი.

საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობა ნაშრომის წარდგენით
o საერთაშორისო

კონფერენცია

„ძირითადი

რელიგიური

კონფესიები

და

კავკასიის

რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“. მომხსენებელი. 2014. თბილისი.
o საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“ მომხსენებელი. 2014. თბილისი.
o „ინტერაქტიური მეთოდები და სოციალური ქსელების როლი სწავლებაში“.2010. აშშ.
ნებრასკას უნივერსიტეტი.
o საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „უფლებამოსილებითი განათლების გამოცდილება და
პერსპექტივები“. მომხსენებელი. 2006. თბილისი.
o აფხაზი და ქართველი მასწავლებლებისათვის კონფერენცია თემაზე -„ინტეგრირებული
მშვიდობის გაკვეთილები საქართველოს სკოლებისათვის“ მომხსენებლი. 2005. თურქეთი.
o მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციის დელეგატი. 2001. სიეტლი.აშშ.
სტიპენდია, სამეცნიერო მივლინება ( fellowships)
o სკოლამდელი

განათლების

მხარდაჭერის

პროგრამა.

პოლონეთის

საგარეო

საქმეთა

სამინისტრო, ევროკავშირი. 2014.
o სამოქალაქო განათლების კურიკულუმის შექმნა საქართველოს სკოლებისათვის. ამერიკის
სახელმწიფო დეპარტამენტი. აიოვას უნივერსიტეტი. აშშ. 2001.
Aაკადემიური /საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრობა
o ტერიტორიული განვითარებისა და ინტერკულტურული დიალოგის საკითხებში, აკადემიური
საერთაშორისო საზოგადოების წევრი. იტალია. 2017 წელი.
o “რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდის”, სამეცნიერო, კვლევითი მიმართულების საერთაშორისო
ექსპერტი. 2017. იტალია.
o ცხუმ - აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის წამყვანი მეცნიერი, 2014. თბილისი.
o აფხაზეთის ისტორიკოსთა კავშირის წევრი. 2010. თბილისი.
o სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის წევრი. 2013. თბილისი.
o ასოციაცია „მშვიდობა და განათლება“ (APE) წევრი. 2004. თბილისი.
ჯილდოები
o აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საპატიო სიგელი. განათლების
სისტემაში ნაყოფიერი პედაგოგიური საქმიანობისათვის, ახალგაზრდა თაობის აღზრდის
საქმეში შეტანილი წვლილისათვის და აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიციისათვის.2013.
თბილისი.
o აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მადლობის სიგელი - სამსახურეობრივი
მოვალეობის კეთილსინდისიერად შესრულებისა და წარმატებული საქმიანობისათვის. 2015.
თბილისი.
o ნებრასკას შტატის საპატიო მოქალაქე. 2011.აშშ.
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უცხოური ენები:
რუსული-სრულყოფილად
ინგლისური -კარგად
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები
Windovs, Word, Excel, Pover Point,
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