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ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგო (ხელფასი): 1,500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარი 

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა: 6 თვე 

უშუალო ხელმძღვანელი: პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების პროგრამის მენეჯერი  

 

სამუშაო აღწერა: 

 

** შეიმუშაოს პროფესიული განვითარების ღონისძიებების ხარისხის ამაღლების 

მექანიზმები და წარუდგინოს პროგრამის ხელმძღვანელს; 

** შეიმუშაოს ტრენინგების შეფასების სქემები და წარუდგინოს პროგრამის 

ხელმძღვანელს; 

** მონაწილეობა მიიღოს პროფესიული განათლების მასწავლებელთა სავალდებულო 

პედაგოგიური კურსის პროექტის შექმნაში; 

** მონაწილეობა მიიღოს პროფესიული განათლების მასწავლებელთა შექმნილი 

ტრენინგმოდულის დამუშავებაში პედაგოგიურ უნარებში; 

** მონაწილეობა მიიღოს პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ტრენინგმოდულის 

ადაპტირებაში ისტ-ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო-საწარმო პროცესში; 

** მონაწილეობა მიიღოს ინკლუზიური განათლების ტრენინგებისათვის განკუთვნილი 

ტრენინგმოდულის მოთოდოლოგიურ დამუშავებაში; 

** მონაწილეობა მიიღოს მასწავლებელთა საწარმოში ტრენინგებისათვის განკუთვნილი 

ტრენინგის განრიგის შედგენასა და შედეგების შეჯამების პროცესში; 

** მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა გაუწიოს პროგრამას ზრდასრულთა განათლებისა და 

პროფესიული განათლების მეთოდიკის თვალსაზრისით; 

** მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა გაუწიოს ტრენინგების მონაწილე მასწავლებლებს 

ტრენინეგბის შინაარსის პრაქტიკაში განხორციელების მიზნით; 

** მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა გაუწიოს პროფესიული სასწავლებლების მენტორებს 

სამუშაოს დაგეგმავსა და ხარისხიანად განხორციელებაში; 

** მონაწილეობა მიიღოს მასწავლებელთა განვითარებისთვის დაგეგმილ სემინარების, 

კონფერენციების, შეხვედრების, ტრენინგების დაგეგმვისათვის საჭირო ღონისძიებებში; 

** აწარმოოს ყოველთვიური ანგარიშგება პროგრამის ხელმძღვანელთან. 
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განათლება: 

 

** აუცილებელი: განათლების, პროფესიული განათლების ბაკალავრი/3 საფეხური 

** სასურველი: მაგისტრის ხარისხი. 

 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

** აუცილებელი: პროფესიულ განათლებაში მასწავლებლად, ადმინისტრაციის წევრად 

მუშაობის გამოცდილება ან პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებულ პროგრამებში, 

პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილება. 

** სასურველი: პროფესიულ განათლებაში მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება 

მასწავლებლად/კონსულტანტად/ექსპერტად. 

 

ცოდნა/კომპეტენცია: 

 

** დაკისრებული სამუშაოს დამოუკიდებლად და ხარისხიანად შესრულების უნარი; 

** პროფესიული განათლების მეთოდიკისა და დიდაქტიკის ცოდნა; 

** კარგად განვითარებული კომუნიკაციური უნარები; 

** ეფექტური წერილობითი მიმოწერის უნარი; 

** ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი. 

 

ენების ცოდნა: 

 

** ინგლისური 

** გერმანული (სასურველია). 

 

კომპიუტერული პროგრამების, ოპერაციული სისტემების ცოდნა: MS Office. 

 

დამატებითი მოთხოვნები: 

 

** გუნდური მუშაობის უნარი; 

** პასუხისმგებლობა; 

** პუნქტულურობა. 
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დამატებითი ინფორმაცია: 

 

** კანდიდატმა CV უნდა გადმოაგზავნოს ელ-ფოსტით, მისამართზე: hr@tpdc.ge 

** განაცხადების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა 2015 წლის 22 იანვარი, 18:00 სთ. 

** სათაურში (Subject)  მითითებულ უნდა იყოს პოზიციის დასახელება. 

** კანდიდატის CV, რომელიც არ აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, არ 

განიხილება. 

mailto:hr@tpdc.ge?subject=Professional%20Education%20Consultant

