
1 

 

ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები 

 

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამა „ტრენერთა 

სკოლა“  

აცხადებს  კონკურსს ტრენერის შერჩევის მიზნით. 

 

 

პოზიციის დასახელება  პროგრამის „ტრენერთა სკოლა“  ტრენერი 

კატეგორია  

         საშტატო 

         შტატგარეშე 

თანამდებობრივი სარგო 

(ხელფასი) 

ტრენერისთვის  განსაზღვრულია 1(ერთი) საათი  

40(ორმოცი) ლარის ოდენობით. 

 

ხელშეკრულების 

ხანგრძლივობა  

 

საჭიროების შესაბამისად 

გამოსაცდელი ვადა 

(ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში)  

3 თვე 

უშუალო ხელმძღვანელი 

მიუთითეთ 

თანამდებობა 

პროგრამა „ტრენერთა სკოლა“ მენეჯერი 

 სამუშაოს აღწერა 

(მოვალეობები) 

1.ტრენინგების ჩატარება „ტრენერთა სკოლის“ მიერ 

მომზადებული ტრენინგ-მოდულების მიხედვით;       

2.ტრენერთა სკოლის ფარგლებში შემუშავებული  

ტრენინგ-მოდულების განხილვაში მონაწილეობის  

მიღება; 

3.„ტრენერთა სკოლის“მიერ ორგანიზებული მასტერ-

კლასების, სამუშაო შეხვედრების, სემინარების, 

კონსულტაციებისა და სხვა აქტივობების ჩატარება; 

4. ტრენინგის, მასტერ-კლასის, სამუშაო 

შეხვედრის, სემინარების, კონსულტაციებისა და სხვა 

აქტივობების მონაწილეების შეფასება წინასწარ 

ჩამოყალიბებული სისტემის მიხედვით; 



2 

 

 

5. ტრენინგების დასრულების შემდგომ 

თვითშეფასებასა და შეფასებაზე დაფუძნებით 

ანგარიშის მომზადება; 

6. ტრენინგის მონაწილეებისათვის მასალების 

გადაცემისა და სხვა შესაბამისი სააღრიცხვო 

დოკუმენტაციის წარმოება. 

 

 

ტრენერის 

საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები(მიუთითეთ 

განათლების ხარისხი 

რომელიც აუცილებელია  

კონკრეტული სამუშაოს 

შესასრულებლად) 

მაგისტრის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხი;დიპლომის ასლის ატვირთვა სავალდებულოა. 

  

სამუშაო გამოცდილება 

(მიუთითეთ 

რამდენხნიანი და რა 

სახის სამუშაო 

გამოცდილება) 

ადგილობრივ ან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

ტრენერად მუშაობის  გამოცდილება (მინიმუმ 3 წელი); 

 

ენების ცოდნა 

მიუთითეთ რომელი 

ენის ცოდნას და რა 

დონეზე მოითხოვს ეს 

თანამდებობა 

ქართული (სრულყოფილად) 

ინგლისური (საბაზისო დონეზე) 

კომპიუტერული 

პროგრამები,  

 

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: Word, Excel, 

PowerPoint, Internet. 

დამატებითი 

ინფორმაცია 

** კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატი 

უნდა დარეგისტრირდეს  საჯარო სამსახურის ბიუროს 

მიერ ადმინისტრირებულ  ვებ-გვერდზე  

https://www.hr.gov.ge/ 

**სავალდებულოა დამატებითი დოკუმენტაციის 

წარმოდგენა: 

აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს დეტალური 

ინფორმაცია ჩატარებული ტრენინგ მოდულების 

შესახებ; 

 

 

 

https://www.hr.gov.ge/
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**განაცხადების წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს 10 

კალენდარული დღე;  

 ** კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:  

 

Iეტაპი: 

 განიხილება  განცხადებები, მოხდება მათი  გადარჩევა. 

 

 

I I ეტაპი: 

კანდიდატმა უნდა გაიაროს გასაუბრება 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის საკონკურსო კომისიის წინაშე. 

გასაუბრებაზე კანდიდატმა უნდა განახორციელოს  

ერთი აქტივობის სიმულაცია (ჩაატაროს აქტივობა) 

 

ანგარიშგება 

ტენერები ანგარიშვალდებული იქნებიან „ტრენერთა 

სკოლის“ მენეჯერთან, რეგიონული  კოორდინაციის 

სამსახურის უფროსთან და აღნიშნული პროგრამის 

კურატორ, დირექტორის მოადგილესთან. 

 

დოკუმენტაცია მიიღება მხოლოდ ელექტრონულად. 

 

 

მიუთითეთ რა 

კომპეტენციებია 

საჭირო ამ 

თანამდებობრივი 

მოვალეობების 

შესასრულებლად (მაგ.: 

ორგანიზაციის 

მართვის, 

დაგეგმარების, 

მონიტორინგის, 

ანალიტიკური, 

კომპიუტერული 

ცოდნა და ა.შ.) 

 ზრდასრულთა განათლების პრინციპების ცოდნა; 

 სწავლების თანამედროვე მიდგომების ცოდნა; 

 ეფექტური კომუნიკაციის უნარი; 

 პრეზენტაციის უნარი; 

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამების მოხმარებისა 

და ინტერნეტით სარგებლობის უნარი; 

 საქმიანობის ორგანიზების უნარი. 


