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ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები 

 

თანამდებობის /პოზიციის დასახელება 

საგნობრივი ექსპერტ-კონსულტანტი 

 

ქართული ენა და ლიტერატურა. 

 

კატეგორია  

 

  არასაშტატო 

ყოველთვიური თანამდებობრივი 

სარგო (ხელფასი) 
2500 

დაფინანსების წყარო 

(აპარატია ან პროგრამული 

დაფინანსება) 

სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის პროგრამა 

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა 

(ხელშეკრულების დაწყებისა და 

დასრულების თარიღი 

10 თვე 

გამოსაცდელი ვადა 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
 

უშუალო ხელმძღვანელი 

მიუთითეთ თანამდებობა  
სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის სამსახურის უფროსი 
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დაქვემდებარებული პირები 

 
        

თანამდებობის დანიშნულება  / მიზანი 

თანამდებობრივი მოვალეობების 

ზოგადი აღწერა 
 

სამუშაო აღწერა 

(ძირითადი მოვალეობები) 

 მასწავლებლის პროფესიული, საჯარო სკოლის დირექტორთა თანამდებობრივი 

სტანდარტების განახლება, რევიზია და დანერგვა;  

 საგნობრივი ჯგუფის სამუშაოს კოორდინირება;  

 სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვის სამსახურის პროგრამებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობა;  

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სხვადასხვა 

პროგრამასთან მჭიდრო თანამშრომლობა;  

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო რესურსების შექმნა: 

გზამკვლევები, პროფესიული სახელმძღვანელოები, ტრენინგ-მოდულები და სხვ.  

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები   : 

 

მინიმალური განათლება 

მიუთითეთ განათლების ხარისხი და 

სპეციალობა, რომელიც 

აუცილებელია თანამდებობრივი 

მოვალეობის შესასრულებლად 

 აუცილებელი: 

- უმაღლესი განათლება (მაგისტრის ხარისხი) შესაბამის დარგში 

 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

მიუთითეთ რამდენხნიანი და რა სახის 

სამუშაო გამოცდილება  შეესაბამება 

თანამდებობას 

 აუცილებელი: 

 ზოგადი განათლების სფეროში მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება. 

 მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილება 
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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 საფეძვლიანად უნდა იცნობდეს შემდეგ დოკუმენტებს: 

 საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ  

 ეროვნული სასწავლო გეგმა  

 მასწავლებლის პროფესიული და საჯარო სკოლის დირექტორთა თანამდებობრივი 

სტანდარტები 

 სხვა ზოგადსაგანმანათლებლო სტანდარტებს.                                                         

 

 

ენების ცოდნა 

მიუთითეთ რომელი ენის ცოდნას და 

რა დონეზე მოითხოვს ეს 

თანამდებობა 

 

 ქართული - სრულყოფილად; 

 ინგლისური - საბაზისო; 

კომპიუტერული პროგრამები, 

ოპერაციული სისტემები 

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამების მოხმარების უნარი; 

 ინტერნეტში მუშაობის უნარი.  
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დამატებითი მოთხოვნები 

 

               

 

დამატებითი ინფორმაცია 

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

 განაცხადების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა 2015 წლის 2 მარტი, 18:00 სთ. 

 სათაურში (Subject)  მითითებულ უნდა იყოს პოზიციის დასახელება. 

 კანდიდატის cv, რომელიც არ აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს,  არ 

განიხილება. 

 

ნაშრომები, პუბლიკაციები  

(მიუთითეთ თუ აუცილებელია 

კანდიდატის მიერ ნაშრომების და/ან 

პუბლიკაციების წარმოდგენა) 

 

პროექტები 

(მიუთითეთ თუ აუცილებელია 

კანდიდატის მიერ პროექტებში 

მონაწილეობის დადასტურება ) 

 

ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო 

კურსები 

(მიუთითეთ თუ აუცილებელია 

კანდიდატის მიერ ტრენინგებში, 

სემინარებში, სასწავლო კურსებში 

მონაწილეობის დადასტურება ) 

 


