არჩილ ჭყოიძე
ტელ: 2617202 (ბინა); 2950364(ოფისი); მობილური(599 722347);
ელ.ფოსტა erekle-2@mail.ru, erekle-ii@rambler.ru
დაბადების თარიღი და ადგილი: 1978 წლის 29 მარტი, თბილისი
მისამართი:თბილისი, დავით გარეჯელის ქ. 40
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული; მეუღლე: ხინჩაგაშვილი მაია, ექიმიკარდიოლოგი; შვილები: ნანა ჭყოიძე, კავკასიის ბიზნეს სკოლის სტუდენტი;
ნიკოლოზ ჭყოიძე, ივერიის ღვთისმშობლის ხატის გიმნაზიის მოსწავლე
განათლება:
2000-2003
1995-2000

1984-1995

საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტი; იურისტის ბაკალავრის ხარისხი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მექანიკამანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მექანიკოსის ბაკალავრის
ხარისხი
თბილისის 47-ე საშუალო სკოლა

პროფესიული გამოცდილება
2008-დღ.
2009-დღ.
2003-2007
2001-2003

- ააიპ „ერეკლე მეორის საზოგადოება“, თავმჯდომარე
- პროექტის - „ცოდნა საუკეთესო ხიდია“ - დირექტორი
- იურისკონსულტი
საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტის მოწვეული
სპეციალისტი

სემინარები, კონფერენციები, ტრენინგები, ფორუმები:



მრგვალი მაგიდა „მასმედიის ორი სახე და ორმაგი სტანდარტები“, 2012 წლის
22 ივნისი, თბილისი



სემინარი „განვითარება ინტეგრაციის მეშვეობით“, 2011 წლის 3 დეკემბერი,
მოსკოვი



მრგვალი მაგიდა „მშობლიური ენა: ქართული თუ ინგლისური“, 2011 წლის 20
ივლისი



მრგვალი მაგიდა „რუსულ-ქართული ურთიერთობები მასმედიაში: რატომ
მხოლოდ ნეგატიური?!“, 2011 წლის 4 მარტი, თბილისი



ახალგაზრდა ჟურნალისტთა კონკურსი „სამხრეთი კავკასიის საერთო ისტორია
და თანამედროვეობა“, ჟიურის წევრი, 2010 წლის 12 ნოემბერი, მოსკოვი,
რუსეთის ფედერაცია;



სემინარი „მესამე კავკასიური ომი: კატასტროფული სცენარი და მისი
ალტერნატივები“, 2010 წლის 9-10 ნოემბერი, მოსკოვის ლომონოსოვის
სახელობის უნივერსიტეტი, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია



შავი ზღვის კონგრესი ,,პოლიტიკა, ევონომიკა, თანამშრომლობა და
დემოკრატიზაცია“, 2010 წლის 10-13 ოქტომბერი, საქარია, თურქეთი;



მრგვალი მაგიდა „თვითმყოფადობა და გლობალიზაცია: გამოწვევები და
პერსპექტივები“; 2010 წლის 15 სექტემბერი, თბილისი



‘სტარლინკის’ ტრენინგის კურსი „დემოკრატიული მმართველობა
უსაფრთხოების სფეროში: დაზვერვა“; 2007 წლის 26-28 მაისი, გუდაური,
საქათველო;

ტელეხიდები:


რია ნოვოსტი, თბილისის ოფისი, თბილისი-მოსკოვი, „რუსული ენა
საქართველოში“; 2012 წლის 22 თებერვალი



პრესცენტრი „აიფ“, მოსკოვი-თბილისი, „სააკაშვილის ახალი აგრესია და
რუსეთის ომი ახალი კავკასიისთვის“;



რია ნოვოსტი, თბილისის ოფისი, „რუსეთის შესვლა მსო-ში: უარყოფითი და
დადებითი მხარეები რუსეთისთვის და საქართველოსთვის“, 2011 წლის 1
ნოემბერი

პუბლიკაციები:
 „რუსული ცივილიზაცია და დასავლეთი - მსოფლმხედველობის
უფსკრული დაძლევის გზები“ – 2011 წ.
 „ერთიანი სტაბილური საქართველო - კავკასიის სტაბილურობის
გარანტი“ – 2011 (მოხსენება წაკითხული ლომონოსოვის სახელობის
უნივერსიტეტში, რუსულ ენაზე)
 „რაც მოგივა დავითაო“ – 2011 წ.
 „ნეიტრალური საქართველო: შავი ზღვის რეგიონში სტაბილიზაციის
ფაქტორი“ (მოხსენება წაკითხული საქარიას უნივერსიტეტში, ინგლისურ
ენაზე) 2010 წ.
 „აკაკი წერეთელი და მიხეილ ლერმონტოვი“, (რედ.), 2010 წ.
 „სამარადისო დიდება გმირებს“, (რედ.), 2010 წ.
 „სახე ფიცისა - გეორგიევსკის ტრაქტატი“, 2010 წ.
 „რუსეთი და დასავლეთი: მტერი თუ მოყვარე“; 2009 წ.

ჟურნალისტური მოღვაწეობა:




გაზეთის „ერეკლეს გზა“ დამაარსებელი და რედაქტორი (2009 წლიდან)
ინტერნეტპორტალის „ერეკლე მეორის საზოგადოება“, დამაარსებელი და
რედაქტორი (www.erekle-2.ge)
დოკუმენტური მოკლემეტრაჟიანი ფილმების „მედლის ორი მხარე“ - იდეის
ავტორი (ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე www.erekle-2.ge)

ენები: ქართული - მშობლიური:
რუსული - თავისუფლად;
ინგლისური - თავისუფლად.

