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სამუშაოს აღწერილობა   

 

პოზიცია  

პოზიციის დასახელება  
საჯარო სკოლებში პროფესიული განათლების განვითარების 

კოორდინატორი 

თანამდებობრივი სარგო  2400 ლარი 

 

პოზიციის მიზანი 

კოორდინატორის მიზანია , პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებისა  და  პროფესიული უნარების 

სააგენტოს კოორდინაციით ხელი შეუწყოს  საჯარო სკოლებში პროფესიული განათლების პროგრამების 

განვითარებას და  აღნიშნული მიზნით, კოორდინაცია გაუწიოს მიმდინარე და  დაგეგმილ აქტივობებს 

სკოლის თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და  პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების/მოკლევადიანი მომზადება -გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების 

მოპოვების მომართულებით.  

ფუნქციები (მოვალეობები)    

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად სკოლაში პროფესიული განათლების განვითარების კოორდინატორის 

ფუნქცია-მოვალეობებია: 

 საჯარო სკოლაში პროფესიული განათლების პროგრამების განვითარებისთვის საჭირო პროცესების 

კოორდინაცია  და  აღნიშნული მიზნით, დაინტერესებულ მხარეებთან ინტენსიური კომუნიკაცია  

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების/პროფესიული მომზადების/გადამზადების 

პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების მიზნით პროფესიული უნარების სააგენტოს 

მიერ შემუშავებული მოკლევადიანი და  გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ 

აქტივობებში ჩართულობა  და  აღნიშნული მიზნით, სკოლასა  და  პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებას შორის კოლაბორაციისა და შესაბამისი პროცესების კოორდინაცია  

 სასერტიფიკატო კურსების დაგეგმვისა  და  განხორციელების პროცესების კოორდინაცია  

 სასერტიფიკატო კურსების ადმინისტრირების პროცესში ჩართული თანამშრომლების კოორდინაცია  

და  მათი სამუშაოს შესრულების მონიტორინგი 

 სასერტიფიკატო კურსების ეფექტურად განხორციელების მიზნით სკოლისა  და  პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მენეჯმენტთან ინტენსიური კოორდინაცია  

 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელთან შეთანხმების გზით საჯარო 

სკოლაში პროფესიული განათლების კომპონენტის განვითარებასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებების, მათ შორის საჯარო სკოლის ინსტიტუციური განვითარების 

შესაძლებლობების კოორდინაცია  

 სკოლაში პროფესიული მომზადებისა  და  გადამზადების პროგრამების დანერგვის მიზნით საჭირო 

აქტივობებში ჩართულობა  და  პროგრამების მომზადების პროცესის კოორდინაცია  

 სკოლაში პროფესიული განათლების განვითარების მიზნით სააგენტოს მიერ დაგეგმილი 

შესაძლებლობების გაძლიერებაზე ორიენტირებული აქტივობების კოორდინაცია  და  აღნიშნულ 
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აქტივობებში მონაწილეობა  

 სკოლაში პროფესიული განათლების განვითარების მიზნით კერძო სექტორთან, არასამთავრობო 

სექტორთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ბენეფიციარებთან და  სხვა  დაინტერესებულ 

მხარეებთან კომუნიკაცია  სააგენტოსთან შეთანხმებითა  და  პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ხელმძღვანელთან კომუნიკაციის გზით 

 დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის გზით რეგიონის/მუნიციპალიტეტის შრომის  ბაზრის 

საჭიროებების შეფასება  სააგენტოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად, სკოლაში 

პროფესიული განათლების შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებული აქტივობების დასაგეგმად 

ინტენსიური კომუნიკაციის წარმოება  საჯარო სკოლის მენეჯმენტთან სკოლაში პროფესიული 

განათლების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 

 ინტენსიური კომუნიკაციის წარმოება  პროფესიული უნარების სააგენტოსთან სკოლაში პროფესიული 

განათლების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 

 სკოლაში პროფესიული განათლების განვითარებაზე ორიენტირებული აქტივობების დაგეგმვა და 

განხორციელებაში მონაწილეობა საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების მიზნით PR და  

საინფორმაციო აქტივობების დაგეგმვა  

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

აუცილებელი სასურველი 

განათლება  

ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებების, 

განათლების მეცნიერებების, ბიზნესის 

ადმინისტრირების ან მომიჯნავე მიმართულებით 

მაგისტრის ხარისხი სოციალური მეცნიერებების, 

განათლების მეცნიერებების, ბიზნესის 

ადმინისტრირების ან მომიჯნავე მიმართულებით 

სამუშაო გამოცდილება  

კერძო, საჯარო ან არასამთავრობო სექტორში 

მენეჯერულ პოზიციაზე ან/და  პროექტების მართვის 

მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი 

სამუშაო გამოცდილება  

ზოგად, პროფესიულ ან უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ადმინისტრირების მიმართულებით 

მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება  

ფორმალური ან/და  არაფორმალური განათლების 

მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი 

სამუშაო გამოცდილება  

პროფესიული განათლების მიმართულებით მუშაობის 

გამოცდილება  

სხვადასხვა  პარტნიორ ორგანიზაციებთან, 

დაინტერესებულ მხარეებთან, საზოგადოების 

სხვადასხვა  ჯგუფთან ან/და  თემთან მუშაობის 

არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება  

კერძო სექტორთან ან/და  პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან მუშაობის 

გამოცდილება  

ცოდნა  და  უნარები 

 

 კომუნიკაცია  - უნარი მიიღო და  გააზიარო იდეები და  ინფორმაცია  ეფექტიანად. კომუნიკაციის 

უნარი მოიცავს წერითი და  ვერბალური, ასევე, არავერბალური კომუნიკაციის უნარებს, აქტიურ 

მოსმენასა  და  კონტექსტუალურ კომუნიკაციას. წერითი და  ვერბალური კომუნიკაციის უნარები 

ინფორმაციის წერით და  სიტყვიერად გადაცემის უნარია . აქტიური მოსმენა  გულისხმობს მოსაუბრის 
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ნათქვამზე ყურადღების კონცენტრირებას, საუბრის გაგებაზე ფოკუსირებას, მოსაუბრის 

სათანადოდ გასაგებად შესაბამისი შეკითხვების დასმას, არარელევანტურ მომენტებში აზრის 

დაფიქსირებისგან თავშეკავებას, მოსაუბრისთვის მინიშნებას, რომ გაინტერესებთ მისი საუბარი 

(თვალებით კონტაქტი, ჯდომისას მისკენ გადახრა , თავის დაქნევა  იმის ნიშნად, რომ გესმით მისი 

და  ა. შ.).  

 კრიტიკული აზროვნება  — კრიტიკული აზროვნება  გონებაში ინფორმაციის შესვლასთან ერთად 

იწყება  და  ამ ინფორმაციისადმი პიროვნული პოზიციის გამომუშავებით სრულდება . ესაა  

აზროვნების ფორმა , რომელიც საკითხის სხვადასხვა  პრიზმაში დანახვას, ალტერნატივათა  აწონვა-

დაწონვასა  და  გაჩერებას გულისხმობს. ესაა  საკითხისადმი არაერთჯერადი და  არაერთგვაროვანი 

მიდგომა , შეკითხვების გზით პრობლემის არსში ჩაძიება , ფიქრი და  განსჯა  გამკლავების 

საშუალებათა  შესახებ, რაც პრობლემის ოპტიმალური გადაწყვეტილების წინაპირობაა . 

 აქტიური სწავლა  — ახალი ინფორმაციის მოძიებისა  და  ანალიზის უნარი იმისათვის, რომ 

მიმდინარე და  პოტენციური პრობლემები მეტად ეფექტიანად, თანამედროვე, რელევანტურ ცოდნაზე 

დაყრდნობით გადაიჭრას.  

 კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა  — კომპლექსური პრობლემის იდენტიფიცირება , მის 

გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციის მოძიება  და  ანალიზი იმისათვის, რომ პრობლემასთან 

გასამკლავებლად ეფექტიანი მექანიზმი შემუშავდეს. 

 კოორდინაცია  — განსხვავებული ელემენტების ორგანიზება  კომპლექსურ აქტივობად იმისათვის, 

რომ მათ ჰარმონიულად, ურთიერთშესაბამისად, ეფექტიანად იმუშაონ.  

 მსჯელობა  და  გადაწყვეტილების მიღება  — პოტენციური აქტივობების ძლიერი და  სუსტი მხარეების 

იდენტიფიცირება  ყველაზე შესაბამისის შერჩევის მიზნით.   

 მონიტორინგი — საკუთარი ან სხვების შესრულების, პროგრესის შეფასება  და  მონიტორინგი 

შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების, კორექტირების გეგმის შემუშავების მიზნით.   

 დროის მართვა  — დროის კონტროლი და  მართვა , მისი განაწილება  ისე, რომ შეძლოთ  განსხვავებული 

აქტივობების დროული და  ეფექტიანი შესრულება .  

 ინფორმაციის მოძიება  და  ანალიზი - იმის განსაზღვრა , თუ როგორ, რომელი 

პლატფორმის/ინსტრუმენტის გამოყენებით უნდა  მოიძიოთ ინფორმაცია , ინფორმაციის წყაროების 

სანდოობის შეფასება , მოძიებული ინფორმაციის სისტემატიზაცია , რელევანტური ინფორმაციის 

ამორჩევა , ინფორმაციის დახარისხება  და  ორგანიზება  

სასურველი 

ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა  

 


