სსიპ -კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“

2021 წლის ზოგიერთი აქტივობები
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11 მარტში კოლეჯს ესტუმრა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე თამარ ქიტიაშვილი,
რომელმაც ავტომობილის სახელოსნოს მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები დაათვალიერა. მოინახულა კოლეჯის
ლაბორატორია და სასწავლო აუდიტორიები. ვიზიტის ფარგლებში ის ასევე პირადად გაეცნო ჯანმრთელობის
უსაფრთხოების მიზნით გატარებულ ღონისძიებებს.
17 მარტში კოლეჯმა მონაწილეობა მიიღო „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის” (ICCA) მიერ ორგანიზებულ
ონლაინ დასაქმების ფორუმში, სადაც დასაქმებულები დაინტერესებულებს რეალურ ვაკანსიებს სთავაზობდნენ.
ფორუმში ჩართული იყო კოლეჯის 18 სტუდენტი/კურსდამთავრებული, მ.შ. მოკლევადიანი კურსების მსმენელები.
8 აპრილს ექსტრაკურიკულური ღონისძიებების ფარგლებში კოლეჯში გაიმართა შიდა ტურნირი შაშსა და ჭადრაკში.
პროფესიულ სტუდენტებთან/მსმენელებთან ერთად შეჯიბრში პროფესიული განათლების მასწავლებლები და
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ.
23 აპრილს წიგნის ჩუქების საერთაშორისო დღეა. აღნიშნულთან დაკავშირებით, კოლეჯის ადმინისტრაციამ და
სტუდენტებმა შეაგროვეს წიგნები, რომლებიც არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის ბენეფიციარებს გადაეცათ.
28 აპრილს კოლეჯში ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“ გაიმართა. ექსტრაკურიკულური ღონისძიებების
ფარგლებში, დაწესებულება მუდმივად უზრუნველყოფს სხვადასხვა სპორტულ და კულტურულ აქტივობებს
სტუდენტთა ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით.
23-24 ივნისს კოლეჯში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული
ორდღიანი ტრენინგი გაიმართა, რომლის მიზანი იყო პროგრამებში ინტეგრირებული ზოგადი განათლების საშუალო
საფეხურის სწავლის შედეგების შეფასების მიდგომების გაცნობა და შეფასების პროცესის ადმინისტრირების
საკითხების გაცნობიერება. ტრენინგში საქართველოში მოქმედი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.
28 ივნისს დაწესებულების წარმომადგენლებისთვის „პირველადი დახმარების“ ტრენინგი გაიმართა, რომლის მიზანი
იყო პირველადი გადაუდებელი დახმარების ძირითადი ელემენტებისა და ქმედებების შესწავლა, მონაწილეებს
გადაეცათ შესაბამისი სერტიფიკატები.
8 ივლისს კოლეჯმა უმასპინძლა დასაქმების ფორუმს, რომელიც სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო
სააგენტოს, თბილისის საკრებულოსა და გლდანის რაიონის გამგეობის ორგანიზებით გაიმართა. ფორუმზე 25 მცირე,
საშუალო და მსხვილი ბიზნეს კომპანიის მიერ შრომის ბაზარზე აქტიური 500-მდე ვაკანსია იყო წარმოდგენილი.
ღონისძიებაზე სამუშაოს მაძიებლები შეხვდნენ დამსაქმებლებს და სასურველი ვაკანსიის თაობაზე პირდაპირი
კომუნიკაციის გზით გაესაუბრნენ.
2021 წლის 10 ივლისს, Elite Motors - ელიტ მოტორსისა და Volvo Construction Equipment Georgia -ორგანიზატორობით,“
ოპერატორთა კლუბის” რიგით მე-4 შეჯიბრი გაიმართა, რომელშიც კოლეჯის კურსდამთავრებულები
მონაწილეობდნენ. მათ წარმატებით იასპარეზეს მძიმე სამშენებლო ტექნიკის პროფესიონალი ოპერატორების წლის
მთავარ შეჯიბრზე და 70-მდე მონაწილესთან ერთად სხვადასხვა პრიზი დაიმსახურეს.
12 ივლისიდან დაიწყო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია, რომელიც 20 აგვისტომდე
გაგრძელდა. რეგისტრაცია შესაძლებელი იყო როგორც ონლაინ, ვებგვერდზე – vet.emis.ge, ასევე, საქართველოს
მასშტაბით მოქმედ რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ
დაწესებულებებში.
10 დეკემბერს კოლეჯში გაიმართა პროფესიული სტუდენტების ნახატების გამოფენა. მსგავსი გამოფენები და
პრეზენტაციები მნიშვნელოვანი სტიმულია სტუდენტების ნიჭის ფართოდ გამოსავლენად.
24 დეკემბერს სტუდენტთა ინიციატივით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, „გრაფიკული დიზაინის
შესრულება“ და „ინდუსტრიული დიზაინის შესრულება“ სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა საახალწლო
თემატიკაზე.

