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ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები 

 

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამა „ტრენერთა 

სკოლა“  

აცხადებს  კონკურსს მოდულის ავტორთა/ტრენერთა  შერჩევის მიზნით. 

 

ვაკანსიების რაოდენობა: 1 

 

 

პოზიციის დასახელება  
ტრენინგ მოდულის - “ტრენინგ მოდულის დაგეგმვა, 

შეფასება და განვითარება“(30სთ) ავტორი/ტრენერი 

კატეგორია  

         საშტატო 

         შტატგარეშე 

თანამდებობრივი სარგო 

(ხელფასი) 

ტრენინგ-მოდულის შემუშავებისათვის 

განსაზღვრულია 1(ერთი) საათი  50(ორმოცდაათი) 

ლარის ოდენობით. 

ხელშეკრულების 

ხანგრძლივობა 

(საჭიროების 

შესაბამისად) 

 

3 თვით 

უშუალო ხელმძღვანელი 

მიუთითეთ 

თანამდებობა  

პროგრამა „ტრენერთა სკოლა“ მენეჯერი 

 სამუშაოს აღწერა 

(მოვალეობები) 

“ტრენერთა კომპეტენციების ჩარჩოზე“ და 

„ტრენერთა სერტიფიცირების წესში“განსაზღვრულ 

შედეგებზე დაყრდნობით განსაზღვრულ 

თემატიკაზე შეიმუშაოს ტრენინგ-მოდული; 

• განახორციელოს შემუშავებული მოდულის  

პილოტირება და საჭიროების შემთხვევაში 

არსებული მასალის მოდიფიცირება; 

• პროგრამის წარმატებით განხორციელების მიზნით  

განახორციელოს პილოტირების პროცესში მონაწილე 

პირების საქმიანობაზე დაკვირვება/მონიტორინგი, 

რეკომენდაციების შემუშავება, კონსულტირება. 
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მოდულის ავტორის 

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 საგანმანათლებლო 

ორგანიზაციებთან მოდულის ავტორად ან ტრენერად  

მუშაობის გამოცდილება (მინიმუმ 3წელი); 

 

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/კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად კანდიდატი უნდა დარეგისტრირდეს  

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 

ადმინისტრირებულვებ-გვერდზე  

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

 

აპლიკანტმა განაცხადის ფორმაში  უნდა ასახოს 

დეტალური ინფორმაცია ჩატარებული/ 

შემუშავებული ტრენინგ მოდულების შესახებ 

(ორგანიზაციების დასახელება, წლები, ჩატარებული/ 

შემუშავებული ტრენინგ მოდულების თემატიკა, მათი 

მოკლე აღწერა) 

 

**სავალდებულოა დამატებითი დოკუმენტაციის 

ველში კანდიდატმა ატვირთოს მოდულის „ ტრენინგ 

მოდულის დაგეგმვა,შეფასება და განვითარება“ ერთი 

https://www.hr.gov.ge/
https://www.hr.gov.ge/
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სესია“(პირველი სესიის გარდა) წინაღმდეგ 

შემთხვევაში საკონკურსო კომისია იტოვებს უფლებას 

არ განიხილოს აღნიშნული დოკუმენტი. 

  

 

**განაცხადების წარმოდგენის ვადად განისაზღვროს 

10 კალენდარული დღე;  

  

 ** კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:  

 

Iეტაპი: 

•განაცხადების გადარჩევა; 

• აპლიკანტის მიერ ატვირთული  სესიის შეფასება; 

 

მეორე ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ  აპლიკანტები: 

 

 • რომელთა  მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია  

შეესაბამება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს; 

 • რომელთა მიერ წარმოდგენილი სესია შეფასდება 

დადებითად სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის საკონკურსო 

კომისიის მიერ. 

 

I I ეტაპი: 

აპლიკანტმა უნდა გააკეთოს ტრენინგ მოდულის 

კონცეფციის პრეზენტაცია სსიპ მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

საკონკურსო კომისიის წინაშე. 

 

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის საკონკურსო კომისია 

გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით; 

 

** ცენტრი უფლებას  იტოვებს გაეცნოს მოდულს მისი 

შემუშავების სხვადასხვა ეტაპზე და საჭიროებიდან 

გამომდინარე მოახდინოს ტრენინგ მოდულის 

კორექტირება. 

 

ანგარიშგება 

ტენინგ მოდულის ავტორები ანგარიშვალდებული 

იქნებიან „ტრენერთა სკოლის“ მენეჯერთან, 

რეგიონული  კოორდინაციის სამსახურის უფროსთან 

და აღნიშნული პროგრამის კურატორ, დირექტორის 

მოადგილესთან. 
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დოკუმენტაცია მიიღება მხოლოდ ელექტრონულად. 


