
 

 

სანდრო 
ასათიანი 
info@sandroasatiani.com 
www.sandroasatiani.com 

პროფესიული გამოცდილება 
თბილისი, საქართველო — 2017 
ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 
თბილისი, საქართველო — 2015 
GeoLab-ის დირექტორი და თანადამფუძნებელი  
დღემდე 
 
თბილისი, საქართველო — 2015 
ტექნოლოგიების განვითარების ფონდის დირექტორი და თანადამფუძნებელი 
დღემდე 
 
თბილისი, საქართველო — 2013 - 2017 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) 
ასისტენტ-პროფესორი, კურსის კოორდინატორი, ლექტორი -  
 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 
ტრენინგი სოციალურ მედიასა და ონლაინ კომუნიკაციაში პიარის 
განყოფილების თანამშრომლებისათვის. სამუშაო მოიცავდა სილაბუსის 
შემუშავებას, სასწავლო მასალის მომზადებას და სამინისტროს სოციალური 
მედიის არხების მუშაობის ექსპერტულ შეფასებას. საკითხავი ლიტერატურის 
სახით გამოყენებული იყო სანდრო ასათიანის სახელმძღვანელო: 
სოციალური მედია სკოლაში 
 
 
TBC ბანკი 
ტრენინგი სოციალურ მედიასა და ონლაინ კომუნიკაციაში  
 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ტრენინგი სოციალურ მედიასა და ონლაინ კომუნიკაციაში PR-ის 
განყოფილების თანამშრომლებისათვის. სამუშაო მოიცავდა სილაბუსის 
შემუშავებას და სასწავლო მასალის მომზადებას. საკითხავი ლიტერატურის 
სახით გამოყენებული იყო სანდრო ასათიანის სახელმძღვანელო: 
სოციალური მედია სკოლაში 
 
 
თბილისი, საქართველო  — 2011-2013 
ელექტრონული წიგნების სახლი “საბა”  
IT ჯგუფის ხელმძღვანელი 
 
Ph International, სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების 
პროექტი (ACETT) 
ინფორმაციისა და სოციალური მედიის მენეჯერი. 
 
UNDP/GEF Kura Aras Project on Reducing Transboundary 
Degradation in the Kura-Aras River Basin 
სოციალური მედიის ექსპერტი 
 
GAU-თბილისი PR სკოლა 
ლექტორი, ორდღიანი ინტენსიური სოციალური მედიის კურსი PR 
მენეჯერებისათვის. სამუშაო მოიცავდა სილაბუსის შემუშავებას და 
სასწავლო მასალის მომზადებას. საკითხავი ლიტერატურის სახით 
გამოყენებული იყო სანდრო ასათიანის სახელმძღვანელო: სოციალური 
მედია სკოლაში 
 
ა.ს.ი. ახლგაზრდული საზოგადოებრივი ინიციატივა (TOL, Civitas Georgia, 
People In Need  და Agora-ს მიერ ორგანიზებული პროექტი)  
სოციალური მედიის ტრენერი (Kevin Anderson-თან ერთად). სამუშაო 
მოიცავდა სილაბუსის შემუშავებას და სასწავლო მასალის ომზადებას. 
 
გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) 



სოციალური მედიისა და Web-ის სპეციალისტი 
 
ილია ჭავჭავეძის სახელობის უნივერსიტეტი (ILIAUNI) 
სოციალური მედიის კურსი უნივერსიტეტის PR-ის განყოფილების 
თანამშრომლებისათვის. სამუშაო მოიცავდა სილაბუსის შემუშავებას და 
სასწავლო მასალის ომზადებას. საკითხავი ლიტერატურის სახით 
გამოყენებული იყო სანდრო ასათიანის სახელძღვამელო: სოციალური მედია 
სკოლაში 
 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) 
ლექტორი: 

1. ონლაინ კომუნიკცია  
2. ეფექტური ონლიან კომუნიკაცია 
3. ახალი მედია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა 
4. Working with Social Media Channels 
5. ონლაინ კამპანიის წარმოება 
6. Computer and Internet Technologies 
7. Visual Communication 
8. ონლაინ მედია პროდუქტი 
9. ახალი ტექნოლოგიები და საზოგადოებასთან ურთიერთობა 
10. ონლაინ მარკეტინგის საფუძვლები 

 
სამუშაო მოიცავდა სილაბუსის შემუშავებას და სასწავლო მასალის 
მომზადებას. GIPA-ში წაკითხული კურსების დიდი ნაწილში საკითხავი 
ლიტერატურის სახით გამოყენებული იყო სანდრო ასათიანის 
სახელმძღვანელო: სოციალური მედია სკოლაში 
 
საქართველოს უნივერსიტეტი (UG) 
ლექტორი: 

1. ონლაინ კომუნიკაცია ჟურნალისტებისათვის 
2. ონლაინ კომუნიკაცია PR მენეჯერებისათვის 

სამუშაო მოიცავდა სილაბუსის შემუშავებას და სასწავლო მასალის 
მომზადებას. საკითხავი ლიტერატურის სახით გამოყენებული იყო სანდრო 
ასათიანის სახელმძღვანელო: სოციალური მედია სკოლაში 
 
 
კავკასიის უნივერსიტეტი (CU) 
ლექტორი: 

1. გრაფიკული დიზაინი 
2. ვებდიზაინი 
3. ახალი მედია ჟრნალისტებისა და PR მენეჯერებისათვის 

სამუშაო მოიცავდა სილაბუსის შემუშავებას და სასწავლო მასალის 
მომზადებას. საკითხავი ლიტერატურის სახით გამოყენებული იყო სანდრო 
ასათიანის სახელმძღვანელო: სოციალური მედია სკოლაში 
 
 
გაზეთი პრაიმ ტაიმი — 2009-2011 
დიზაინ ჯგუფის ხელმძღვანელი, web კოორდინატორი 
 
ფლორენცია, იტალია — 2008 
United Communication 
პროგრამისტი 
 
 
ფლორენცია, იტალია  — 2005-2008 
NIK.GE 
პროგრამისტი, დიზაინერი 
 
Florence Art Biennale 2008, 2006 
ელექტრონული ხელოვნების დარბაზის გამართული მუშაობის 
უზრუნველყოფა 
 
თბილისი, საქართველო  — 2004-2005 
ჟურნალი ანაბეჭდი 



დიზაინერი (ლოგოტიპისა და ჟურნალის გრაფიკული ბადის დიზაინი) 
 
თბილისი, საქართველო  — 2001-2004 
ფონდი ჰორიზონტი 
ვიდეო სტუდიის მენეჯერი  
 
თბილისი, საქართველო  — 2000-2001 
ტელეკომპანია იბერია ტვ 
არხის მთავარი რეჟისორი  
 
თბილისი, საქართველო  — 1997-2000 
გამომცემლობა დიოგენე 
საგამომცემლო ცენტრის ხელმძღვანელი 
 
 
 
პუბლიკაციები 
თბილისი, საქართველო — 2013 
ვიდეო ადვოკატირება 
აქტიური მოქალაქის სახელმძღვანელო (თანაავტორი) 
 
 
თბილისი, საქართველო  — 2011 
ახალი მედია ჟურნალისტებისათვის (თანაავტორი) 
 
თბილისი, საქართველო  — 2010 
ახალი მედია სკოლაში (პირველი ქართულენოვანი სოციალური მედიის 
სახელმძღვანელო, ავტორი) 
სახელმძღვანელო ითარგმნა და გამოიცა: ალბანურ, თურქულ და მაკედონურ 
ენებზე. 
 
განათლება 
 
მინეაპოლისი, აშშ  — 2008 
Minneapolis College of Art and Design 
 
ფლორენცია, იტალია  — 2005-2009 
Academia di Belle Arti Firenze - Pittura 
 
თბილისი, საქართველო — 1990-1995 
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 
 
ენები 
ქართული, რუსული, ინგლისური, იტალიური 
 
ინტერესები 
მწერლობა და ილუსტრაცია 
გამომცემლობა “ლიბრი ლიბერის” LIBRILIBERI მიერ გამოცემულია 
თორმეტამდე წიგნი, ორი წიგნის მიხედვით იტალიაში დაიდგა სპექტაკლი — 
ფლორენცია, იტალია 
 
გამოფენები 
ბრუტალური სილამაზე (Brutal Beauty), ჯგუფური გამოფრნა — ვენა, 
ავსტრია 
 
სანდრო ასათიანის უცნაური წიგნები, პერსონალური გამოფენა — 
მინეაპოლისი, აშშ 
 
შვიდი უცნაური პერსოაჟი (Sette strani personaggi), პერსონალური 
გამოფენა — ფლორენცია, იტალია 



 
ტრაექტორია (Traiettorie), პერსონალური გამოფენა — ფლორენცია, იტალია 
 
მცირე ფორმატის ნახატები (Pittura di Piccolo Formato), ჯგუფური გამოფენა 
- მასაროსა, იტალია 
 
საგანმანათლებლო  აქტივობები 
მოხსენება თემაზე ელექტრონული საბავშვო წიგნები — ეროვნული 
სამეცნიერო აკადემიის ბიბლიოთეკა. თბილისი საქართველო 
 
ღია ლექცია თემაზე სოციალური მედია — ევროპის სახლი, თბილისი, 
საქართველო 
 
გამომცემლობა “სანდროს წიგნების” ფრანგულენოვანი წიგნების 
პრეზენტაცია — დიუმას ცენტრი, თბილისი, საქართველო 
 
ქართული ონლაინ ჟურნალების პრეზენტაცია — საქართველოს 
უნივერსიტეტი 
 
“ზღაპრების დრო სანდრო ასათიანთან ერთად” (Story Time with Sandro 
Asatiani) — ვოლკერის ხელოვნების ცენტრი (Walker Art Center), 
მინეაპოლისი, აშშ  
“შვიდი უცნაური პერსონაჟი” (Sette Strani Personaggi), წიგნის პრეზენტაცია 
— ფლორენცია, იტალია 
 
“წიგნები ანგელოებზე” (Libri sugli gli angeli), წიგნის პრეზენტაცია — 
ფლორენცია, იტალია 
 
“წიგნები ყუთებში” (Libri in scatola), წიგნის პრეზენტაცია, გამოფენა — 
ფლორენცია, იტალია 
 
“ობიექტები” (Oggetti), წიგნის პრეზენტაცია, გამოფენა — ფლორენცია, 
იტალია 
 
 
 
განხორციელებული  პროექტები 
ვებპროექტები 
http://cybergala.me - გალაკტიონ ტაბიძის ჩეთ  ბოტი 
http://kavshirebi.ge - საიტი  პოლიტიკოსების კავშირების შესახებ 
http://san.ge/VirtualPrint/VirtualPrintENG/index_ENG.htm - საიტი  ბავშვებისათვის 
http://volga.arte.tv/ - დოკუმენტური  ფილმის  ვებგვერდი, მულტიმედიური  თხრობა 
 
მობილური აპლიკაციები 
ინტერაქტიული  ანბანი: 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.saba.georgianalphabet&fea
ture=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwyLDEwMiwiYWlyLmNvbS5zYWJ
hLmdlb3JnaWFuYWxwaGFiZXQiXQ 
 
ჯიუტი  თხები: 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.saba.stubborngoats&featur
e=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImFpci5jb20uc2FiYS5zdHViYm9ybm
dvYXRzIl0. 

 


