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ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები 
 

 
თანამდებობის /პოზიციის 
დასახელება 

გერმანული ენის საგნობრივი კონსულტანტი 
 

 

კატეგორია  

 

შტატგარეშე (სრული განაკვეთი) 

ყოველთვიური თანამდებობრივი 
სარგო (ხელფასი) 

2100 ლარი 

დაფინანსების წყარო 
(აპარატია ან პროგრამული 
დაფინანსება) 

სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის პროგრამა 

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა 
(ხელშეკრულების დაწყებისა და 
დასრულების თარიღი 

 5 თვე 

გამოსაცდელი ვადა 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

უშუალო ხელმძღვანელი 
მიუთითეთ თანამდებობა  

სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის სამსახურის უფროსი 

დაქვემდებარებული პირები 
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თანამდებობის დანიშნულება  / 
მიზანი 
თანამდებობრივი მოვალეობების 
ზოგადი აღწერა 

 

სამუშაო აღწერა 
(ძირითადი მოვალეობები) 

 მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის განახლება, რევიზია და 
დანერგვისათვის საჭირო გზებისა და საშუალებების განსაზღვრა 

 სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის სამსახურის პროგრამებთან 
მჭიდრო თანამშრომლობა; მასწავლებელთა გამჭოლი კომპეტენციების 
განვითარების ხელშეწყობა 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 
სხვადასხვა პროგრამასთან მჭიდრო თანამშრომლობა: საგნობრივი 
საკითხების კონსულტირება 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო რესურსების 
შექმნა: გზამკვლევები, პროფესიული სახელმძღვანელოები, ტრენინგ-
მოდულები 

 მასწავლებლის საქმიანობს დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და 
კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვაში საჭიროებების დადგენის 
მიმართულებით ტრენერ-კონსულტანტების/ტრენერების კონსულტირება, 
პორტფოლიოების შეფასება, კითხვარების შემუშავება და სხვა.  

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები :   

      

მინიმალური განათლება 
  
მიუთითეთ განათლების ხარისხი და 
სპეციალობა, რომელიც 

 აუცილებელი: 
- უმაღლესი განათლება (მაგისტრის ხარისხი) შესაბამის დარგში 

(გერმანისტიკა, პედაგოგიკა) 
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აუცილებელია თანამდებობრივი 
მოვალეობის შესასრულებლად 

 

სამუშაო გამოცდილება 
მიუთითეთ რამდენხნიანი და რა 
სახის სამუშაო გამოცდილება  
შეესაბამება თანამდებობას 

 ზოგადი განათლების სფეროში მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება. 
 

ცოდნა/კომპეტენცია 
მიუთითეთ რა კომპეტენციებია 
საჭირო ამ თანამდებობრივი 
მოვალეობების შესასრულებლად 
(მაგ.: ორგანიზაციის მართვის, 
დაგეგმარების, მონიტორინგის, 
ანალიტიკური, კომპიუტერული 
ცოდნა და ა.შ.) 

 
 ორგანიზების კარგი უნარი   
 საქმიანი დოკუმენტების შედგენის უნარი  
 ეფექტური კომუნიკაციის უნარი 
 

სამართლებრივი აქტების ცოდნა 
 

კანდიდატი საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს შემდეგ დოკუმენტებს: 

საქართველოს კანონი "ზოგადი განათლების შესახებ"; 
** საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის N36/ნ ბრძანება 
"ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ"; 
** საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 30 ნოემბრის ბრძანება №115/ნ 
"საჯარო სკოლის დირექტორის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ"; 
** საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 29 დეკემბრის N163/ნ ბრძანება 
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 
ცენტრის დაფუძნების, მისი დებულების დამტკიცებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის" დებულების დამტკიცების შესახებ" 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 20 ივლისის N714 ბრძანების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ". 
** საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 21 ნოემბრის ბრძანება N1014 
"მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ". 
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ენების ცოდნა 
მიუთითეთ რომელი ენის ცოდნას და 
რა დონეზე მოითხოვს ეს 
თანამდებობა 

 
ქართული - სრულყოფილად; 
გერმანული - სრულყოფილად; 
ინგლისური - საბაზისო; 

კომპიუტერული პროგრამები, 
ოპერაციული სისტემები 

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენების უნარი; 
 ინტერნეტში მუშაობის უნარი 

დამატებითი მოთხოვნები 

 მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სფეროში 
მუშაობის გამოცდილება 
 

დამატებითი ინფორმაცია 

გამოცხადდეს ამა წლის 7 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით ვებ-გვერდზე hr.gov.ge. 

ნაშრომები, პუბლიკაციები  
(მიუთითეთ თუ აუცილებელია 
კანდიდატის მიერ ნაშრომების და/ან 
პუბლიკაციების წარმოდგენა) 

 

პროექტები 
(მიუთითეთ თუ აუცილებელია 
კანდიდატის მიერ პროექტებში 
მონაწილეობის დადასტურება ) 
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ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო 
კურსები 
(მიუთითეთ თუ აუცილებელია 
კანდიდატის მიერ ტრენინგებში, 
სემინარებში, სასწავლო კურსებში 
მონაწილეობის დადასტურება ) 

 


