ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიზნობრივი პროგრამების სამსახური აცხადებს კონსულტანტმასწავლებელთა შესარჩევ კონკურსს
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიზნობრივი პროგრამების სამსახური აცხადებს კონსულტანტმასწავლებელთა შესარჩევ კონკურსს პროგრამისთვის „ასწავლე საქართველოსთვის“
ვაკანსიების რაოდენობა: 2

თანამდებობის /პოზიციის
დასახელება

მათემატიკის კონსულტანტ-მასწავლებელი
საშტატო

კატეგორია

შტატგარეშე

ყოველთვიური თანამდებობრივი
სარგო (ხელფასი)

400-750-1000 (ადგილმდებარეობის მიხედვით)

დაფინანსების წყარო
(აპარატი ან პროგრამული
დაფინანსება)

პროგრამა „ასწავლე საქართველოსთვის“

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა
(ხელშეკრულების დაწყებისა და
დასრულების თარიღი

10 თვე

1

გამოსაცდელი ვადა
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

უშუალო ხელმძღვანელი
მიუთითეთ თანამდებობა

პროგრამის „ასწავლე საქართველოსთვის“ მენეჯერი

დაქვემდებარებული პირები

პროგრამა „ასწავლე საქართველოსთვის“
თანამდებობის დანიშნულება /
მიზანი
თანამდებობრივი მოვალეობების
ზოგადი აღწერა

პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრების მოზიდვის გზით სწავლასწავლების

პროცესის

ხელშეწყობა

და

განათლების

მიღების

თანაბარი

შესაძლებლობების უზრუნველყოფა საქართველოს ყველა სკოლაში.
1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნების სწავლება
სკოლაში;

სამუშაო აღწერა
(ძირითადი მოვალეობები)

2. არაფორმალური სწავლების ხელშეწყობა (სკოლაში საგნობრივი წრის შექმნა,
დამატებითი გაკვეთილების ჩატარება, შემეცნებითი და საგანმანათლებლო
პროექტების განხორციელება, სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვა, ღონისძიებების
ორგანიზება);
3. ზრუნვა საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე;
4. ზრუნვა ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე;
5. სამოქმედო გეგმის შექმნა;
6. ანგარიშების მომზადება და ცენტრისთვის წარდგენა;
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7. პორტფოლიოს მომზადება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
მინიმალური განათლება
მიუთითეთ განათლების ხარისხი
და სპეციალობა, რომელიც
აუცილებელია თანამდებობრივი
მოვალეობის შესასრულებლად
სამუშაო გამოცდილება
მიუთითეთ რამდენხნიანი და რა
სახის სამუშაო გამოცდილება
შეესაბამება თანამდებობას



სავალდებულო:
- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრის ხარისხი
სასურველი:

- სამუშაო გამოცდილება განათლების სისტემაში;
-განათლების პრინციპების ცოდნა;
- ტოლერანტული დამოკიდებულება განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფის,
კულტურისა და რელიგიის მიმართ;

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

- სწავლების თანამედროვე მიდგომების ცოდნა;
- პროექტებში მონაწილეობისა და პროექტების მართვის გამოცდილება
(სასურველი);
- ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
- პრეზენტაციის უნარი;
- ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
- საოფისე კომპიუტერული პროგრამების მოხმარებისა და ინტერნეტით
სარგებლობის უნარი;
- საქმიანობის ორგანიზების უნარი.
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სამართლებრივი აქტების ცოდნა

ენების ცოდნა
მიუთითეთ რომელი ენის ცოდნას
და რა დონეზე მოითხოვს ეს
თანამდებობა

კომპიუტერული პროგრამები,
ოპერაციული სისტემები



საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების ზოგადი ცოდნა



ქართული (სრულყოფილად);
რომელიმე უცხო ენა (საბაზისო დონეზე).

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

სავალდებულო:
შესაბამის

-

საგანში

მასწავლებლის
ან

60

დამადასტურებელი

კრედიტიანი

მასწავლებლის

სერტიფიკატი
მომზადების

საგანმანათლებლო პროგრამის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ასევე,
კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ პედაგოგებს, რომელთაც
დამატებითი მოთხოვნები

ჩაბარებული აქვთ მხოლოდ საგნის გამოცდა (საჭიროა დამადასტურებელი
ცნობის წარმოდგენა) და ამასთანავე დიპლომში მინიჭებული აქვთ
პედაგოგის კვალიფიკაცია.

(აპლიკანტმა, სავალდებულოა, ატვირთოს

აღნიშნული დოკუმენტაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში აპლიკაცია არ
განიხილება) .
** ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების
დამატებითი ინფორმაცია

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში დასაქმების შემთხვევაში პროგრამის
კონსულტანტ-მასწავლებელი სავალდებულოა ფლობდეს რუსულ, სომხურ
ან აზერბაიჯანულ ენას
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**

კონკურსში

მონაწილეობის

მისაღებად

კანდიდატი

უნდა

დარეგისტრირდეს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ
ვებ-გვერდზე https://www.hr.gov.ge/
**განაცხადების წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს 10 კალენდარული
დღე;
** კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 1. საკონკურსო განაცხადების განხილვა
2. გასაუბრება.
** შერჩეულ კანდიდატებთან ხელშეკრულება გაფორმდება 2016-2017
სასწავლო წლის ვადით. კონსულტანტ-მასწავლებელი ხელშეკრულების
ვადის შესაბამისად მიიღებს სკოლის ხელფასზე დანამატს - 400 ლარიდან
1000

ლარამდე.

კონსულტანტ-

მასწავლებლის

დანამატის

ოდენობა

განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რა მანძილზე მდებარეობს სკოლა
მონაწილის რეგისტრირებული საცხოვრებელი ადგილიდან.
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