
ბაია ბოლქვაძე

მობილური: 599070503

ელ-ფოსტა baia.bolkvadze@gmail.com

ოჯახური მდგომარეობა: არ არის მითითებული

დაბადების თარიღი: 24.08.1998

განათლება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2020 -
განათლების ადმინისტრირება, ბიზნესის,ტექნოლოგიისა და განათლების
მაგისტრანტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2016 -
08.2020
ისტორიკოსი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ბაკალავრი, მიმაგრებული ფაილი

სამუშაო გამოცდილება

მედიაწიგნიერების ტრენერი, ისწავლე ,რათა ამოიცნო, 08.2020 - - დღემდე (8 თვე - 0
წელი და 8 თვე)

მოვალეობები:

დებატების ტრენერი; დისტაცნიური დებატების მენტორი რეგიონებში , საქართველოს
საგანმანათლებლო დებატების ასოციცაცია - EDAG, 09.2019 - - დღემდე (19 თვე - 1 წელი
და 7 თვე)

მოვალეობები:

სტაჟიორი , თსუ ახალგაზრდული ცენტრი , 02.2019 - 06.2019 (4 თვე - 0 წელი და 4 თვე)

მოვალეობები: , მიმაგრებული ფაილი

ტუტორი , თსუ ახალგაზრდული ცენტრი , 09.2018 - 03.2019 (6 თვე - 0 წელი და 6 თვე)

მოვალეობები:

სრული სტაჟი 28 თვე (2 წელი და 4 თვე)

ენები

ქართული (მეტყველება: C2, წერა: C2) ინგლისური (მეტყველება: B2, წერა: B2) გერმანული
(მეტყველება: A1, წერა: A1)

კომპიუტერული პროგრამები

https://www.hr.gov.ge/files/c0e6bbb6-3c20-4f20-9581-971ca2c564c9
https://www.hr.gov.ge/files/66162165-dab2-41af-8639-728bb443cbf6


Microsoft Office Word (კარგი), Microsoft Office PowerPoint (კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

საქართველოს გაეროს ასოციაცია , 11.2018-11.2018
"მულტიმედიის თემატური სკოლა"

თსუ-სსოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტური
თვითმართველობა, 04.2017-04.2017
"ორატორული ხელოვნება"

"ორბელიანი საქართველო" და ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში, 03.2017-
04.2017
"სიძულვილის ენა და თანასწორობა"

არაფორმალური განათლების ცენტრი, 06.2016-06.2016
ადამიანი სუფლბებების სწავლება HUMRA- ს ანიმაციების გამოყენებით

თავისუფალი უნივერსიტეტი , 01.2016-02.2016
დიპლომატიის სკოლა

ბერილუ , 02.2014-02.2014
"სათემო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა"

ნაშრომები, პუბლიკაციები

საბაკალვრო ნაშრომი, 05.2020გენდერის პრობლემა ძველ შუამდინარეთში,

პროექტები

დებატების ონლაინ-კურსი, 10.2020-10.2020,
ტრენერი
პროექტის ფარგლებში წალკის სკოლის მოსწავლეებს ონლიან-ფორმატში ჩავუტარე
ტრენინგები კარლ-პოპერის ღირებულებითი ფორმატის დებატებთან დაკავშირებით,შემდეგ კი
მოვაწყეთ დებატების სიმულაციები.

ევროპარლამენტის მოდელირება , 05.2020-05.2020,
ადამაინის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი
ჩავატარე რამდენიმე შეხვედრა ჩემი კომიტეტის მონაწილეებთან, რის შემდეგაც გვქონდა
მუდმივი კონსულტაციები რეზოლუციის სრულფასოვნად წარდგენისთვის.

"ჩვენი ფარაჯანოვი"- ფილმის გადაღება , 03.2019-07.2019,
მონაწილე
პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები, ინტერვიუები, შეხევდრები,
ტრენინგები,ფილმების ჩვენებები და განხილვა და ა.შ. ყველა ამ აქტივობის მიზანს
წარმოადგენდა ფარაჯანოვზე ცოცხალი მოგონებებისა და ინფორმაციის შეგროვება და
ფილმის გადაღება,რომელიც დაკავშირებული იყო კულტურული მრავალფეროვნების დღის
აღნიშვნასთან.



ევროპარლამენტის მოდელირება , 06.2018-06.2018,
მონაწილე , გამარჯვებული
პროექტის ფარგლებში სტუდენტები გადანაწილდნენ სხვადასხვა სექციებში , შემეგ კი
შესაძლებლობა მიეცათ თავისი ჯგუფის თემატიკიდან გამომდინარე შეედგინათ რეზოლუციები
და წარედგინათ ის აუდიტორიისათვის.

იდებატე უკეთესი განათლებისთვის , 02.2018-02.2018,
მონაწილე , გამარჯვებული
ჩატარდა შესარჩევი ტურები, შემდეგ კი საუკეთესო გუნდების დაპირისპირების შედეგად
გამოვლინდა ორი ფინალისტი, რომლებიც კამათობდნენ განათლების რეფორმებთან
დაკავშირებით.

არაფორმალური განათლების ცენტრის დებატ-ტურნირი, 02.2018-02.2018,
მსაჯი
პროექტის ფარგლებში დავესწარი სხვადასხვა თამაშებს და მონაწილეთა მიმართ
წარმოვადგინე ინდივიდუალური და გუნდური შეფასების ფორმები.

საქართველოს რესპუბლიკური ტურნირი დებატებში, 12.2017-12.2017,
მონაწილე, გამარჯვებული ,საუკეთესო მოდებატე
რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ტრენინგები და მოსამზადებელი ეტაპი .
შემდეგ ჩატარადა შესარჩევი ტურნირი, რომლის დროსაც სხვადასხვა ქალაქის გუნდებს
მოუწიათ ერთმანეთთან დაპირისპირება. ბოლოს გამოვლინდა ორი საუკეთესო გუნდი და
მათი შეჯიბრი გაიმართა პრეზიდენტის რეზიდენციაში.

ახალგაზრდული დებატები ეკონომიკურ რეფორმებზე , 12.2017-09.2018,
მონაწილე,სუპერფინალისტი
თავდაპირველად ჩატარდა შესარჩევი ეტაპი , რომლის შედეგადაც 600 მონაწილიდან
აარჩიეს 50 ადამიანი. სწორედ ამ სტუდენტებს რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩაგვიტარდა
ტრენინგები სხვადასხვა თემატიკაზე : ემოციების მართვა , დებატების ხელოვნება,გუნდური
მუშაობა,საჯაროდ გამოსვლის ხელოვნება და ა.შ. ბოლო ეტაპს წარმოადგენდა დებატები-
შესარჩევი რქაუნდები,ნახევარ-ფინალი, ფინალი და სუპერ-ფინალი.

დებატების ჩემპიონატი , 06.2017-06.2017,
მონაწილე , საუკეთესო მომხსენებელი
თავდაპირველად ჩაგვიტარდა ტრენინგები , დებატების ფორმატის სწავლებასთან
დაკავშირებით, შემდეგ კი ჩატარდა შესარჩევი თამაშები.

იმიტირებული სასამართლო პროცესი სკოლის მოსწავლეებისთვის , 12.2015-12.2015,
მონაწილე , გამარჯვებული
პროექტის ფარგლებში ჩაგვიტარდა ტრენინგები , რომლებმაც გვასწავლეს იმიტირებული
სასამრთლო პროცესისთვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები და მონაწილე პირთა
ფუნქცია-მოვალეობები; რის შემდეგაც დაგვირიგეს ქეისები და გაიმართა იმიტირებული
სასამრთლო პროცესი.

"ბავშვთა უფლებების კვირეული ", 11.2015-11.2015,
მონაწილე , საუკეთესო თემის ავტორი
პროექტის ფარგლებში მივიღეთ ინფორმაცია ბავშვთა უფლებების შესახებ , შემდეგ კი
წარმოვადგინეთ ჩვენ მიერ დამუშავებული თემები. გამოვლინდა საუკეთესო მომხსნებლები
და თემის ავტორები.

კარლ-პოპერის პოლიტიკური ფორმატის დებატ-ტურნირი , 03.2015-03.2015,
მოდებატე , ნახევარფინალისტი
პროექტის მიმდინარეობისას ჩაგვიტარდა ტრენინგები , რომლეიც მიზნად ისახავდა
მონაწილეთთათვის კარლ-პოპერის პლიტიკური ფორმატის დებატების წესების შესწავლას.
შემდეგი ნაბიჯი იყო სადებატო თემების შერჩევა და დებატების წარმართვა: შესარჩევი ტურები
, ნახევარ-ფინალი და ფინალი.



საკონტაქტო ინფორმაცია

მამის სახელი: ლევანი

სქესი: მდედრობითი

მოქალაქეობა: საქართველო

პირადი ნომერი: 46001021896

ფაქტობრივი მისამართი: , თბილისი, საქართველო

რეგისტრაციის მისამართი: , , საქართველო

ვებ-გვერდი: https://www.facebook.com/baia.bolkvadze.77


