
 

 

                                                                     ირმა ჯაფარიძე 

მობილური: 577582424 

ელ-ფოსტა ijafaridze68@gmail.com ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

დაბადების თარიღი: 03.05.1968 

 

განათლება  

თბილისის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ინსტიტუტი ,,მერიდიანი", საქართველო, 09.1999 - 

06.2004 სამართალმცოდნე, იურიდიული 

ბაკალავრი,  

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.1987 

- 06.1992 

ისტორიკოსი, ისტორიის 

მაგისტრთან გათანაბრებული 

დირექტორი, სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,თეთნულდი", 05.2011 - - დღემდე  



      დირექტორი, მესტიის პროფესიული სწავლების ცენტრი, 12.2007 - 05.2011 

      დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, მესტიის პროფესიული  

      მასწავლებელი, მესტიის მრავალპროფილიანი ლიცეუმი, 10.1994 - 05.2005 

      ენები  

 ინგლისური (მეტყველება: B1, წერა: B1) რუსული (მეტყველება: B2, წერა: B2) 

 კომპიუტერული პროგრამები  

 Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office 

Outlook (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი), 

 ტრენინგები, სხვა მიღწევები  

 აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი, ,,ვოლდლინკი", 

11.2018-12.2018 

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა-გაცვლითი პროგრამა, სერტიფიკატი 

 ევროკავშირი, დასაქმებისა და პროფესიული განათლების რეფომების ტექნიკური 

დახმარების პროექტი, 11.2017-11.2017 

 პროექტის ციკლის მართვა, სერტიფიკატი 

 ევროკავშირი, დასაქმებისა და პროფესიული განათლების რეფომების ტექნიკური 

დახმარების პროექტი, 03.2016-07.2016 

 პროფესიული განათლების მენეჯერების ძირითადი კომპეტენციები, სერტიფიკატი 

 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, 05.2013-05.2013 ადამიანური რესურსების მართვა, 

სერტიფიკატი 

 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, 05.2013-05.2013 პროექტების მართვა, სერტიფიკატი 

 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო, ორგანიზაცია ,,Iნწენტ, 11.2010-11.2010 

საერთაშორისო სწავლება, გუნდური მუშაობა, კურიკულუმი, მენეჯმენტი, სერტიფიკატი 

 

 ელკანა , 06.2010-06.2010 

 ტურიზმი სოფლად, სერტიფიკატი 

 

 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო, ორგანიზაცია ,,Iნწენტ, 11.2009-12.2009 

სკოლის მენეჯმენტი, სტრატეგია, მარკეტინგი, ფინანსები, კურიკულუმი, სერტიფიკატი 

 აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 10.2009-10.2009 სასწავლო-

სამეწარმეო პარტნიორობის როლი საქართველოს პროფესიული განათლების 

განვითარებაში, სერტიფიკატი 

 საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, 06.2008-06.2008 

სტრატეგიული დაგეგმვა და პროექტების მართვა, სერტიფიკატი 

 მესტიის პროფესიული სწავლების ცენტრი, 12.2007-12.2007 კომპიუტერის ოპერატორი, 

სერტიფიკატი 

 



 აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, 08.2006-08.2006 სკოლის მართვა, სერტიფიკატი 

 წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაცია - საქართველო, 04.2004-04.2004 საერთაშორისო 

სამართლის საფუძვლები და თანამედროვე სწავლების მეთოდიკა, სერტიფიკატი 

 

 

 
უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე მთაში წამოვედი და ჩემი 

შესაძლებლობებიც აქ მოვსინჯე. დავიწყე პედაგოგიური საქმიანობით მესტიის 

პროფესიულ ლიცეუმში და აქვე მოხდა ჩემი გადაყვანა პროფესიული 

სასწავლებლის დირექტორად მასწავლებელთა და ადმინისტრაციის თხოვნით. 

ადვილი არ არის გეოგრაფიულად მაღალმთიან და მკაცრ რეგიონში არსებულ 

ურთულეს გამოწვევებს შეეჭიდო. ჩემი პროფესიული კარიერა მოიცავს წლებს, 

როცა კოლეჯმა მნიშვნელოვან განვითარებას მიაღწია. წლების მანძილზე 

მრავალგზის ტრენინგკურსის გავლის შედეგად გამომიმუშავდა უნარები, 

რომლებიც ჩემი აზრით შეეფერება წარმოდგენილ მოთხოვნებს. 2005წლიდან 

ვხელმძღვანელობ სასწავლებელს და ამ ხნის მანძილზე საკმაო სამუშაო 

გამოცდილება დამიგროვდა დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების, საჭიროებების 

შეფასებისა და სტრატეგიული მენეჯმენტის, ადამიანური რესურსებისა და 

პროექტების მართვის მიმართულებით, გამაჩნია კრიზისული სიტუაციების 

მართვის გამოცდილება. მაქვს კოლეგიალური და საქმიანი ურთიერთობები, 

გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარები, გაცნობიერებული მაქვს 

რამდენად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გამოცდილების მორგება, 

ადაპტირება ადგილობრივ საჭიროებებთან და კონკრეტული ამოცანების 

შესრულება. ვფიქრობ ეს პოზიცია ერთგვარი გამოწვევაა ჩემთვის. მიღებული 

გამოცდილებისა და საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებით მინდა მისვლა 

იმ საბოლოო მიზნამდე, რასაც მაღალმთიანი რეგიონის ყველაზე მიმზიდველი 

და კონკურენტუნარიანი კოლეჯი ჰქვია. 




