
პარტნიორული შეთავაზება



ჩვენ შესახებ

ინოვაციური განათლების ცენტრი დაარსდა 2020 წელს, ცენტრის მიზანია, ხელი 
შეუწყოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინსტიტუციურ განვითარებასა და 
ავტორიზაცია/აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისად სწავლების 
მეთოდების დახვეწას. 

ინოვაციური განათლების ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა შინაარსისა და 
ხანგრძლივობის პროექტებს, სასერტიფიკატო პროგრამებს, განათლების სფეროში 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ტრენინგ ცენტრების, ფიზიკური პირებისა 
და კომპანიებისთვის.

კურსების დასრულების შემდგომ მონაწილეებს შეეძლებათ მოქმედი 
სტანდარტების მიხედვით ეფექტიანად  წარმართონ სასწავლო პროცესი.



ინოვაციური განათლების ცენტრის დირექტორი.
ბიოლოგიის დოქტორი, პროფესორი.
საგანმანათლებლო სფეროში საქმიანობის 24 წლიანი გამოცდილება, როგორც საჯარო,ისე კერძო სექტორში. 
გამოცდილება საექსპერტო საქმიანობაში, ავტორიზაცია/აკრედიტაციის ექსპერტის რანგში.
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარე (2019 წელი).
აქვს გამოცდილება სამხედრო განათლებაში. სსიპ-დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული 
თავდაცვის აკადემია, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.
მსოფლიო ნეირომორფოლოგთა კავშირის წევრი.
მსოფლიო სამხედრო სკოლების კონსორციუმის წევრი.
სამეცნიერო სტატიების, სახელმძღვანელოს, გაიდლაინების ავტორი.
ლოკალური და საერთაშორისო პროექტების ავტორი, მენეჯერი, მონაწილე.
ფონდი საქმიანი ქალები ქველმოქმედებისათვის, საპატიო წევრი.
ღირსების ორდენის კავალერი 2013 წელი.

საჯარო მმართველობის დოქტორი (Ph.d.), ასოცირებული პროფესორი. მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო 
სასწავლო უნივერსიტეტის ,,ალტერბრიჯი” რექტორი. საგანმანათლებლო ცენტრის ,,PR აკადემია” დამფუძნებელი.
კომუნიკაციის ექსპერტი საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში, პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული 
განვითარების პროგრამების შემუშავებისა და იმპლემენტაციის შეფასების მიმართულებით. ტრენერი და კონსულტანტი 
საქართველოს დემოკრატიული მმართველობის გაძლიერების პროგრამებში.
15 წლიანი გამოცდილება კორპორაციული კომუნიკაციებისა და სტრატეგიული განვითარების სფეროში. ვარშავის 
მენეჯმენტის უნივერსიტეტის პარტნიორი და ლიცენზირებული პროფესორი. 8 + წლიანი გამოცდილება ორგანიზაციულ 
მართვასა და მენეჯმენტში.
სერტიფიცირებული ბიზნეს ტრენერი 10 წლიანი გამოცდილებით. საავტორო პროგრამები: ინტერპერსონალური 
კომუნიკაცია, გუნდურობა და თანამშრომლობა; მიზნის მიღწევის ტექნიკები; არავერბალური კომუნიკაცია და 
ზეგავლენის ჟესტები; ურთიერთობის ფსიქოლოგია და ადამიანების მართვა; საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მენეჯმენტი და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია; დროის მენეჯმენტი; მენტალური ალქიმია და სხვ.

პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი, PH.D., ასოცირებული პროფესორი, მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო 
სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“ ვიცე რექტორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში უმაღლესი 
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი, საკონსულტაციო კომპანია „სევენთის“ 
დამფუძნებელი/დირექტორი, ინოვაციური განათლების ცენტრის ონლაინ სწავლების პროექტის თანაავტორი, 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დარგისა და განათლების ექსპერტი, ღონისძიების 
ორგანიზების მოდულური პროგრამებისა და პროფესიული სტანდარტის, სტუდენტური სახელმძღვანელო „ღონისძიებათა 
დაგეგმვის“ ავტორი, ბლოგერი, ლექტორობის 10 წლიანი და ტრენერობის 12+ წლიანი გამოცდილებით, მენტორი, 
ფასილიტატორი.



ინოვაციური განათლების ცენტრის მარკეტინგის და 
საზოგადოებასთან ურთიერთბის მენეჯერი. კავკასიის 
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ტურიზმისა და 
მარკეტინგის მიმართულებით. ტურისტული სააგენტო 
Fellini Travels-ის დამფუძნებელი. კონტენტ მეიქერი და 
სოციალური მედია მარკეტინგის მენეჯერი.

ინოვაციური განათლების ცენტრის იურისტი.
სამართლის მაგისტი. მართვისა და კომუნიკაციის 
საერთაშორისო სასწავლო 
უნივერსიტეტ,,ალტერბრიჯის“ იურისტი .

ინოვაციური განათლების ცენტრის ფინანსური მენეჯერი. 
ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული 
- ბიზნეს ადმინისტრირება და მენეჯმენტი. თავისუფალი 
უნივერსიტეტი - CFM (Certified Financial Manager). 2019 
წლიდან Alter Bridge University - ფინანსური სამსახურის 
უფროსი. Mcloud - ციფრული მარკეტინგის სააგენტო - 
გაყიდვების მენჯერი (2015-2016)
PR academy – ფინანსური მენეჯერი (2016 – 2019)

ინოვაციური განათლების ცენტრის ბრენდ მენეჯერი.
მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო 
უნივერსიტეტი "ალტერბრიჯი" ს გრაფიკული დიზაინერი
ელექტროინჟინერიის ბაკალავრი.
ტურისტული სააგენტო "Fellini Travels" 
თანადამფუძნებელი
საერთაშორისო ორგანიზაცია "Leadership 
Development Association" თანადამფუძნებელი და 
მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
სხვადასხვა ორგანიზაციაში 10 წლიანი 
მოხალისეობრივი გამოცდილება და მრავალი 
წარმატებული ღონისძიების ორგანიზატორი





,,ფსიქოლოგიური, ტექნიკური და ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლებაში!"

ეს არის სრული კურსი მათთვის, ვისაც:

   სურს მიიღოს პროფესიული ცოდნა სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენების შესახებ
   აითვისოს ონლაინ პლატფორმების ტექნიკური შესაძლებლობები
   ეფექტიანად მართოს საგანმანათლებლო/საკონსულტაციო საქმიანობა ციფრული და ფსიქოლოგიური 
უნარების გამოყენებით

    პროგრამის ხანგრძლივობა - 6 დღე, დღეში 2 საათი

პროგრამის ღირებულება :
220 ლარი - 1 მონაწილე
200 ლარი - ჯგუფური დასწრება (2-ზე მეტი მონაწილე)

ღირებულებაში შედის:
   ინტენსიური სამუშაო შეხვედრები (ონლაინ რეჟიმში);
   საინფორმაციო-საცნობარო მასალები
   სემინარის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

,სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლების დროს".

ეს არის სრული კურსი მათთვის, ვისაც:
   სურს მიიღოს პროფესიული ცოდნა სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენების შესახებ;
   აითვისოს ონლაინ პლატფორმების ტექნიკური შესაძლებლობები;
   ეფექტიანად მართოს საგანმანათლებლო/საკონსულტაციო საქმიანობა ციფრული და ფსიქოლოგიური 
უნარების გამოყენებით.

მონაწილეები მიიღებენ ინფორმაციას და პრაქტიკულად იმუშვებენ შემდეგ საკითხებზე:

   ონლაინ ლექცია/სემინარების მართვა და სწავლების აქტიური მეთოდები
   უკუკავშირის მექანიზმები და ონლაინ შეფასების სისტემები

   პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 დღე, დღეში 3 საათი
პროგრამის ღირებულება: 70 ლარი - 1 მონაწილე

ღირებულებაში შედის:
  ინტენსიური სამუშაო შეხვედრები (ონლაინ რეჟიმში);
  საინფორმაციო-საცნობარო მასალები
  სემინარის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

,,როგორ ჩავატაროთ ონლაინ ლექცია/ტრენინგი  სხვადასხვა ელექტრონული პლატფორმების  
გამოყენებით”.

სემინარის ღირებულება: 50 ლარი

ღირებულებაში შედის:

   ინტენსიური სამუშაო შეხვედრა (ონლაინ რეჟიმში);
   საინფორმაციო-საცნობარო მასალები;
   სემინარის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

   საინფორმაციო-საცნობარო მასალები
   სემინარის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

MEET, TEAMS, ZOOM 
GOOGLE DRIVE 

GOOGLE QUIZ, KAHOOT



,, როგორ დავწეროთ სასწავლო დაწესებულების მისია,ხედვა,სტრატეგიული განვითარება და 
სამოქმედო გეგმა“

ეს არის სრული კურსი მათთვის, ვისაც  სურს მიიღოს პროფესიული ცოდნა:

  როგორ უნდა დაიწეროს დაწესებულების მისია,ხედვა,ღირებულებები;
  სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;
  როგორ უნდა განხორციელდეს სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი;
  სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის ბიუჯეტირება;

პროგრამა 2 დღიანია.

პროგრამის ღირებულება :
70  ლარი - 1 მონაწილე

,,ავტორიზაცია-აკრედიტაციის პროცესისთვის გუნდის მომზადების საუკეთესო პრაქტიკა"

პროგრამის მსვლელობისას მონაწილეები გაეცნობიან:

  საავტორიზაციო განაცხადის, თვითშეფასების მომზადებას;
  ვიზიტის პროცესისათვის გუნდის მომზადებას;
  ავტორიზაცია/აკრედიტაციის ექსპერტებთან უსდ-ის/პროგრამის წარდგენის საუკეთესო პრაქტიკას;
  ავტორიზაცია/აკრედიტაციის საბჭოებზე უსდ-ის წარდგენის საუკეთესო პრაქტიკას.

ხანგრძლივობა: 2 დღე
პროგრამის ღირებულება :70 ლარი

,,პერსონალის მართვის პოლიტიკა და დაგეგმვა სასწავლო დაწესებულებებში.HR სისტემები და 
თანამედროვე მენეჯმენტი“

ეს არის სრული კურსი მათთვის, ვისაც სურს მიიღოს პროფესიული ცოდნა:

   სურს მიიღოს პროფესიული ცოდნა პერსონალის მართვის სწორი პოლიტიკისა და დაგეგმვის შესახებ;
   HR სისტემების და თანამედროვე მენეჯმენტის შესახებ;
   ადამინური რესურსებისა და საკანონმდებლო ასპექტების შესახებ;

პროგრამია 3 დღიანია.

პროგრამის ღირებულება :
100 ლარი - 1 მონაწილე



,, კვლევის  სწორად დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასების ვალიდური მექანიზმები უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში "

ეს არის სრული კურსი მათთვის, ვისაც  სურს მიიღოს პროფესიული ცოდნა:

    როგორ უნდა დაიგეგმოს და განხორციელდეს კვლევითი კომპონენტი უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებლებებში.
    როგორ შეიმუშავოს კვლევის შეფასების სამიზნე ნიშნულები;
    როგორ უნდა განახორციელოს პერსონალის კვლევითი პოტენციალის შეფასების სისტემები;                         
   როგორ განხორციელდეს კვლევის კომერციალიზაციის პოტენციალის განვითარება უსდ-ებში;

სასერტიფიკატო კურსი 2 დღიანია -1 დღე 3 საათი.

ტრენერები:
გიორგი ცხვედიანი - დარგის სპეციალისტი,ექსპერტი.
მარიამ დარბაიძე-დოქტორი,პროფესორი. დარგის სპეციალისტი.

კურსის ღირებულება : 1 მონაწილე 100 ლარი.

ღირებულებაში შედის:
   ინტენსიური სამუშაო შეხვედრები (ონლაინ რეჟიმში);
   საინფორმაციო-საცნობარო მასალები
   სემინარის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

ნინო ძოწენიძე

საგრანტო განაცხადების წერა - 
სტრატეგია და ტექნიკები

“საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები”

   ორ დღიანი ტრენინგის მსვლელობისას, მონაწილეები შეძლებენ: 

   გაეცნონ საგრანტო განაცხადის წერის საფეხურებსა და სტრატეგიებს;
   განივითარონ განაცხადის წერის ტექნიკური უნარ-ჩვევები;
   გაუზიარონ ერთამენთს პრაქტიკული გამოცდილება.

სემინარი განკუთვნილია საგანმანათლებო სექტორში მომუშავე პროფესიონალებისათვის. 

   პროგრამა 2 დღიანია
   პროგრამის  ღირებულება: 50 ლარი

ღირებულებაში შედის:
   ინტენსიური სამუშაო შეხვედრები (ონლაინ რეჟიმში);
   საინფორმაციო-საცნობარო მასალები
   სემინარის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;



Tbilisi, Georgia
FB: https://www.facebook.com/iec.edu.ge/

E-mail: info@iec.edu.ge
Mobile: +995 577 190 646; +995 598 560 879;

LinkedIn:  www.linkedin.com/company/iec-ინოვაციური-განათლების-ცენტრი/

საკონტაქტო  ინფორმაცია


