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თეა ჯოხაძე
დაბადების თარიღი:
ეროვნება:
ოჯახური მდგომარეობა:

30. 01. 1977
ქართველი

დაოჯახებული

განათლება:
1993 – 1998 - თბილისის სახელმწიფო უნუვერსიტეტის ბაკალავრიატი, ფილოსოფია-სოციოლოგიის
ფაკულტეტი – სოციოლოგის კვალიფიკაციით.
2003 – 2005 - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტის მაგისტრატურა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალობით.

დამატებითი კურსები, ტრენინგები:
2000 - დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსი - სპეციალური ექვსთვიანი კურსები:
ვიდეოოპერატორისა და ფოტორეპორტიორის სპეციალობით.
2001 – 2002 - დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის სერტიფიცირებული
კურსები: „ეკონომიკა და ჟურნალისტიკა“ (ევრაზიის ფონდის საგრანტო პროექტი - USAID-ის
ფინანსური მხარდაჭერა). სპეციალური ლექციები (132 საათი) და პროფესიული პრაქტიკა
საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში.
2002 IREX-ის ორთვიანი კომპიუტერული კურსები, სპეციალობით – ვებ დიზაინი
2002 დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის ექვსთვიანი სპეციალური კურსები
– კომპიუტერულ ვიდეომონტაჟში.
2005 საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული
ტრენინგები:
„ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის სისტემა საქართველოში“
„ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილი“

სამუშაო გამოცდილება:
1998 – 2002 საავტორო საინფორმაციო-სატელევიზიო სტუდია - “STUDIO 4S”. სოციოლოგიური
კვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელი – სპეციალური სატელევიზიო სიუჟეტების
ავტორი და წამყვანი (საქართველოს ტელევიზიიის პირველი არხი).
2002 – 2006 დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის პორტალის - “კავკასია”
(www.caucasus.ge) ვებ-დიზაინერი და ადმინისტრატორი
2004 – 2005 საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოს – «საქინფორმის» სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარის მოადგილე.
2005 – 2007 მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი. მასწავლებელი
ელექტრონულ ჟურნალისტიკაში, ვებ-დიზაინსა და კომპიუტერულ გრაფიკაში.
2006 წლიდან დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსი. ელექტრონული მედია
კომუნიკაციების ცენტრის დირექტორი (ვებ-დიზაინი, ვიდეომონტაჟი, გრაფიკა).

2007 – 2010

მარკეტინგული და მედია კომუნიკაციების უნივერსიტეტი. მასწავლებელი
ელექტრონულ ჟურნალისტიკაში, ვებ-დიზაინსა და კომპიუტერულ გრაფიკაში.
უნივერსიტეტის ოფიციალური საიტის ვებ-დიზაინერი და ადმინისტრატორი www.mmci.edu.ge
2007 წლიდან მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო–საინფორმაციო სააგენტოს
მარკეტინგული და სოციოლოგიური კვლევების პროექტის ხელმძღვანელი.
სააგენტოს ოფიციალური საიტის - www.mtvi.ge ვებ-დიზაინერი და
ადმინისტრატორი.
2011 წლიდან მედიკოსთა ტრადიციული, ყოველწლიური საერთაშორისო სკოლა–კონფერენციისა
და მსოფლიო კონგრესის თანაორგანიზატორი. ღონისძიებების ოფიციალური
საიტების: www.prenatalmedicine.ge და www.medcongress.ge ვებ-დიზაინერი და
ადმინისტრატორი.
2015 -2016
საქართველოს საპატრიარქოს ფონდის “გაამწვანე საქართველო“, ფონდის
ოფიციალური საიტის www.fund-gs.ge ვებ-დიზაინერი და ადმინისტრატორი.

პროექტებში მონაწილეობა
1998-2000

1999–2001

2001–2002

მსოფლიო ბანკი. სატელევიზიო საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტი:
“პრივატიზებისა და პოსტპრივატიზების პროცესების პროპაგანდა” (სატელევიზიო
გადაცემებისა და სიუჟეტების მომზადება საქართველოს ტელევიზიის პირველი
არხისთვის.
USAID-ის საზოგადოებრივი განათლების პროექტი – OSC. საქართველოში
მიმდინარე რეფორმების შესახებ სოციოლოგიური კვლევების განხორციელება და
სატელევიზიო საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროგრამების მომზადება
ევრაზიის ფონდი (USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერა). ხუთენოვანი (ქართული,
აზერბაიჯანული, სომხური, ინგლისური, რუსული) ელექტრონული გამოცემის:
“სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკა” მომზადება და ადმინისტრირება

ენები:
ქართული - მშობლიური
რუსული - კარგად
ინგლისური - კარგად

კომპიუტერული პროგრამები:
საფუძვლიანად ვფლობ ძირითად საოფისე (Word, Exel, Poverpoint), გრაფიკულ (Photoshop, Corel,
Adobe After effects), ვიდეოსამონტაჟო (Adobe Preier) და პროგრამულ ენებს, მთ შორის: HTML, PHP,
JavaScript, CSS. მაქვს CMS სიტემაში მუშაობის და სოციალური ქსელების მართვის გამოცდილება
(Facebook.com , linkedin.com…)

