
მზია კვინიკაძე  
 

განათლება: 
 

2011- 2013 წწ.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,     
 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა - განათლების მართვა და 
ადმინისტრირება, მაგისტრი 
 

2006 - 2010 წწ.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,      
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია, ბაკალავრი 
 
06/2010 –09/2010წწ.  თურქეთი,  ანკარის უნივერსიტეტი  „ Tömer”, გაცვლითი საგაზაფხულო 
პროგრამა. 
 

1995 - 2006 წწ.  ლაგოდეხის რაიონი, ვარდისუბნის საშუალო სკოლა  
 
 
 

სამუშაო გამოცდილება: 
2017წ- nace . საგამოცდო ცენტრის. 
2017 წ- ბავშვთა და ახლაგაზრდობის ცენტრის ლიდერი. 
2017წ-  LEGO რობოტიკის სკოლა, Newton Free School / ნიუტონის თავისუფალი 
სკოლასთან არსებული , რობოტიკის სკოლა. 
2013 სექტემბერი - დღემდე    Newton Free School / ნიუტონის თავისუფალი სკოლა - 
ტუტორი (დამრიგებელი). 
 
01.2012 – 12.2012წწ -განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პროექტი „ქართული ენა 
მომავალი წარმატებისთვის“ , მარნეული, სოფელი ყიზილაჯლო(ეთნიკური უმცირესობა, 
პედაგოგი). 

2010 -2011 წწ - თბილისის N-186  საჯარო სკოლა, მაძიებელ-მასწავლებელი. 
 
2005-2006 წწ -   რადიო მაუწყებლობა -„ჰერეთი“,  მოხალისე_ჟურნალისტი. 
 

 
 
სერთიფიკატები და ტრენინგები: 
2017წ- წითელი ჯვრის ეგიდით ჩატარებული ტრენინგები - პირველადი დახმარების 
კურსი 
2017წ-ბავშვთა და ახალგაზრდობის ტრენინგები ; ლედერობა, ჯგუში მუშაობა, 
ენერჯაიზერები, სწორი კონუნიკაცია  
2016წ- მზიანი სახლის ტრენინგი , ლიდერობა, ჯგუფური მუშაობა,  დროის მართვა. 
2012 დეკემბერი-   მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის (მაკ),ინკლუზიური განათლება; 
განვითარების დარღვევა; სწავლების სტრატეგიები; ქცევის დარღვევები; ფსიქო-ემოციური 



დარღვევები; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება; განათლების 
ინდივიდუალური გეგმა; 

2012 სეტემბერი-დეკემბერი , სიაიესვი-საქართველო/CISV-Georgia და განათლების და მართვის 
გუნდი 
ლიდერობის, გუნდურობის, პროექტის მენეჯმენტის საბაზისო უნარების კურსი. 
 
 01/2012-12/2012წწ.- განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ბილინგური სწავლება, 
ეთნიკური უმცირესობა,  თანამედროვე მეთოდების სწავლება სისტემაში. 
 
2010-1011წწ.- განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სასწავლო პროცესის დაგეგმა, დროის 
მართვა, ინკლუზიური სწავლება. 
 
2008;2009;2010 წწ- თურქეთის საეჩო,  ენის შემსწავლელი კურსები, (A.B. C.) 
2010წ- თურქეთი, ანკარის უნივერსიტეტი, კომუნიკაცია ენობრივ სისტემაში. 
 
 

2010 დეკემბერი სერთიფიკატი პროექტში: ”აფხაზეთის განათლებისა და დასაქმების ფორუმი 
2010” მონაწილეობისთვის 
 
2009; 2010; 2011  
სერთიფიკატი პროექტში“Georgia Race for the Cure” მონაწილეობისთვის 
 
2005-2006წწ- რადიო მაუწყებლობა „ჰერეთი“ ,  ახალ ამბებში მუშაობა, პრაქტიკული კურსი 
ჟურნალისტიკაში და რადიოსპეციფიკის გაცნობა. 
 
2012 წ ჩავაბარე დირექტორობის გამოცდები, 2011 ჩავაბარე მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო 
გამოცდები „ პროფესიული უნარები“ 
 
 პუბლიკაციები: 
1. „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, მოსწავლეთა განათლების პრობლემა 
საქართველოსი“, სამაგიტრო ნაშრომი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი (თსუ). 
 

ენები: 
ქართული - მშობლიური  
ფრანგული- საშუალო 
რუსული - საშუალო 
თურქული - კარგად  
აზერბაჯანული- კარგად 

 
კომპიუტერული პროგრამები:                                             ჰობი: 
 
Word, Excel, Access, PowerPoint                                   მოგზაურობა;  ცეკვა;  სიმღერა;   


