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ონლაინ გამოცემა Venue თებერვალი 2021 — აპრილი
2021

ახალი ამბების სააგენტო
DailyInfo

ოქტომბერი 2020 —
თებერვალი 2021

არასამთავრობო ორგანიზაცია
OneHealthGeorgia

ივნისი 2020 — ოქტომბერი
2020

საინფორმაციო სააგენტო
Kutaisipost

აპრილი 2017 — სექტემბერი
2018

საინფორმაციო სააგენტო
topnews.com.ge

მარტი 2017 — აპრილი 2017

ჟურნალისტი
ახალი ამბების მოძიება განათლების, ტექნოლოგიებისა და მარკეტინგის
სფეროებზე, უცხოენოვანი სტატიების თარგმნა და მასალის მომზადება.

ახალი ამბების ჟურნალისტი
ახალი ამბების მოძიება და მომზადება, სოციალური ქსელების მართვა.

მულტიმედია ჟურნალისტი
ინფორმაციის  მოძიება სხვადასხვა თემაზე, ვიდეო-ბლოგის მომზადება, ვიდეოს
გადაღება, მონტაჟი, სოციალური ქსელის მართვა.

მულტიმედია ჟურნალისტი
ახალი ამბების მოძიება, სტატიების წერა.
ასევე ჩართული ვიყავი პროექტში, რის ფარგლებშიც მიწევდა გადაცემების
დაგეგმვა, სიუჟეტების მომზადება, გადაღება, მონტაჟი, გადაცემის წაყვანა.

ჟურნალისტი
ახალი ამბების მოძიება, სტატიების მომზადება.

განათლება მულტიმედიური
ჟურნალისტიკა და მედია
მენეჯმენტი

2018 — 2020

ჟურნალისტიკის სასწავლო
პროგრამა

2016 — 2017

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)
მაგისტრი

ქუთაისის მედია სკოლა
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სოციალური მეცნიერებების
ფაკულტეტი - ჟურნალისტიკა

2014 — 2018

მედია სკოლა ქუთაისის ახალგაზრდულ ცენტრში 2015 წლიდან ფუნქციონირებს,
სადაც სტუდენტები ჟურნალისტიკის პრაქტიკულ ცოდნას იღებენ, ამზადებენ
სტატიებს, სატელევიზიო სიუჟეტებს, ეუფლებიან მონტაჟის ხელოვნებას.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბაკალავრი

პროექტები Femicide.ge (ჯიპას პროექტი)
2018-2019 წწ

ჯიპაში სწავლის პერიოდში ქალთა მიმართ ძალადობის მონიტორინგის პროექტში
ვიყავი ჩართული, ვამზადებდი სტატიებს ფემიციდზე.

Europe On Air (ჯიპას პროექტი)
2019 წელი

ჯიპაში სწავლის პერიოდში რადიო პროექტში ვმონაწილეობდი, ევროპის
სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუდენტებთან და ჟურნალისტებთან ერთად
რადიო-ჯიპასთვის ვამზადებდი გადაცემას.

ენები: ქართული - მშობლიური
ინგლისური - კარგად
რუსული - საშუალოდ

კომპიუტერული
უნარები

Adobe Audition 
Adobe Illustrator
Adobe Premiere Pro
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excell
Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Powerpoint
Microsoft Teams

პერსონალური
უნარები

პასუხისმგებლიანი;
სამართლიანი;
ორგანიზებული;
კომუნიკაბელური;
კრეატიული.
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