
მარიამ გოგავა  
სამრეკლოს 36, 0103, თბილისი, საქართველო; 

mariam.gogava@gmail.com (+995 557) 317 713 ;  

განათლება   
ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
2018  

განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

2015  
კულტურის კვლევების საბაკალავრო პროგრამა 
 
 

სამუშაო გამოცდილება:  

 

თანამედროვე განათლების აკადემია 

„სასკოლო მომზადების პროგრამის მენეჯერი“ 

 

ათასწლეულის სკოლა 

„მკითხველთა კლუბის“ ხელმძღვანელი 

 

ათასწლეულის სკოლა  
ბიბლიოთეკისა და რესურსების მენეჯერი 

 
 
სექ. 2020 - დღემდე 
 

 

სექ 2019 – დეკ 2019 

 

 

სექ, 2017 - იან, 2020 

 

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი  
„ანაკლიის მომავლის ბანაკი“ - ლიდერთა ტრენინგის ფასილიტატორი 

 

3 ივლ - 29 აგვ, 2019 

 

IRIS Group მრავალფეროვნების მართვა 

სოციალური პროექტის მენტორი 

 

აგვ - სექტ, 2019 

 

World Vision Georgia  
SKYE პროგრამის ტრენერი და მენტორი 

 

თებ, 2019 - სექ, 2020 

 

SOS ბავშვთა სოფელი და World Vision Georgia 

ლიდერთა მოსამზადებელი ტრენინგის ტრენერიგ - 

 

11 - 16 თებ, 2019 

 

World Vision Georgia  
SKYE ლიდერთა მოსამზადებელი ტრენინგის ტრენერი 

 

საბჭოთა კვლევების ლაბორატორია 

 

              1 – 8 აგვ,  

              1 – 9 ოქტ, 2018  
              27 - 31 იან, 2019 

 

1 აპრ - ოქტ, 2018  
უმცროსი მკვლევარი 

 

ბრიტანულ- ქართული აკადემია 
 

მარ - ივნ, 2017  
მასწავლებლის დამხმარე 

 

ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი  
ფსიქოლოგის ასისტენტი სამოქალაქო განათლების საკითხებში 

 

ნოე, 2016 - მარ, 2017 



 

Skye club Georgia  
SKYE Darths Club ფასილიტატორი 

 

ნოე, 2016 - ივლ, 2018 



ტრენინგები/კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები 
 
 

კრეატიული განვიათრების ცენტრი                                                   17-20 სექტემბერი, 2020  

Mindfullness - საკუთარი თავის შეცნობა 

 

მზიანი სახლი  

არაფორმალური განათლების მეთოდთა მრავალფეროვნება         6-9 აგვისტო,2020 ბაკურანი 

 

Theodor Heuss Kollege:  

Make at Visual – Training Course of graphic Facilitation                         16-22 ნოემბერი, 2019, 

ლიეტუა        

 

ირის ჯგუფი - მრავალფეროვნების მართვა 

ტრენინგი მენტორინგში                                                                             13-16 აგვისტო, 2019; 

 

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 

მოხალისეობა, თანატოლგანამათლებლობა და პროექტის წერა            ივნისი 2019 

 

Armenian Progressive Youth 

Everyone Matters" Capacity Building Workshop                                           9-15 აგვისტო, 2018 

 

ასოციაცია „ანიკა“ 

ტრენინგი - შშმ პირებთან მუშაობის საჭირო უნარების განვითარება    24-25  მაისი, 2018 

 

ირის ჯგუფი - მრავალფეროვნების მართვა 

მრავალფეროვნების სკოლა                                                                          2016/მაისი- ნოემბერი 2016 

 

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი 

ტრენინგი „ახალგაზრდების როლი გენდერულ თანასწორობაში“        6-10 ნოემბერი 2015 წელი 
 

 

უნარ-ჩვევები 
  

ენები - ქართული (მშობლიური), ინგლისური (კარგად); 

კომპიუტერული პროგრამები - Microsoft Office პროგრამები, Adobe Reader; 

 

ინტერესის სფერო 
  

კულტურის მეცნიერებები, მეხსიერება, სამოქალაქო აქტივიზმი, 

არაფორმალური განათლება, ფორმალური განათლება 


