
ვაკანსიის# 70786

პოზიციის დასახელება ისტორიის ან/და საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოების რეცენზენტი -
მასწავლებელი

კონკურსის ტიპი გამარტივებული კონკურსი

ორგანიზაცია სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

კატეგორია განათლება/სწავლება

განცხადების ბოლო ვადა 15.05.2022

თანამდებობრივი სარგო 1125 ლარი

ადგილების რაოდენობა 2

სამსახურის ადგილმდებარეობა თბილისი

სამუშაოს ტიპი ნახევარი განაკვეთი

ფუნქციები

დასაქმებული ვალდებული იქნება მინისტრის სამართლებრივი აქტებით, შრომითი ხელშეკრულებით, ინსტრუქციებით
და დამსაქმებლის მიერ მიცემული ვადების დაცვით, ასევე, მიუკერძოებლობისა და კეთილსინდისიერების
პრინციპების დაცვით, მაღალი პასუხისმგებლობითა და კვალიფიციურად, შეასრულოს მასზე დაკისრებული შემდეგი
მოვალეობები:
- რეცენზენტთა საგნობრივი ჯგუფის დანარჩენ წევრებთან კონსულტაციების გარეშე, განახორციელოს მაკეტის
შინაარსობრივი რეცენზირება, რაც გულისხმობს მაკეტის შესაბამისობის დადგენასა და შეფასებას მინისტრის
შესაბამისი სამართლებრივი აქტით დადგენილი კრიტერიუმებითა და მოთხოვნებით;
- განახორციელოს ქულობრივი ან/და სიტყვიერი შეფასება და დაასაბუთოს/განმარტოს მის მიერ
განხორციელებული შეფასება, ასევე საჭიროების შემთხვევაში - კონკრეტული კრიტერიუმის ფარგლებში, გასცეს
რეკომენდაცია;
- ანონიმურობის პრინციპის დაცვით, გაეცნოს საგნობრივი ჯგუფის თითოეული რეცენზენტის მიერ გამოთქმულ
რეკომენდაციებს და დაეთანხმოს ან არ დაეთანხმოს მათ;
- შეხვედრის ფორმატში, მონაწილეობა მიიღოს რეცენზენტთა საგნობრივი ჯგუფის მუშაობაში, თავისი
კომპეტენციის ფარგლებში, გამოთქვას კვალიფიციური მოსაზრებები და არგუმენტები განსახილველი საკითხის
ირგვლივ, განიხილოს საგნობრივი ჯგუფის რეცენზიის დასაბუთება ან/და იმსჯელოს რეკომენდაციების
ურთიერთშეჯერებისა და რედაქციულად ჩამოყალიბების საკითხზე;
- გაეცნოს საჯარო განხილვის ეტაპზე წარდგენილ შენიშვნა/რეკომენდაციას და საგნობრივი ჯგუფის
შეხვედრის ფორმატში, თითოეულ წარმოდგენილ შენიშვნა/რეკომენდაციასთან დაკავშირებით, მიიღოს შესაბამისი
გადაწყვეტილება.
- სახელმძღვანელოს მაკეტის ანონიმურ ეგზემპლარში ანონიმურობის დარღვევის ფაქტის აღმოჩენის
შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობოს დამსაქმებელს.
- განსაზღვროს გაცემული რეკომენდაციის გათვალისწინებით, განმცხადებლისთვის მაკეტის შესაბამისი
კორექტირებისათვის საჭირო დრო;
- შინაარსობრივი რეცენზირების II ეტაპზე, სახელმძღვანელოს დახვეწა-გაუმჯობესების მიზნით, შეხვედრის
ფორმატში განმცხადებელთან/ავტორთან/ავტორთა ჯგუფთან და სხვა შინაარსობრივ რეცენზენტებთან ერთად
განიხილოს შინაარსობრივი რეცენზირების I ეტაპზე მიღებული რეკომენდაციის გაუქმების/სხვაგვარი
ფორმულირების, სახელმძღვანელოს მაკეტის ცვლილების საკითხი;
- დაადგინოს განმცხადებლის მიერ განხორციელებული კორექტურის ავთენტურობა, დადგენილი წესით.

მოთხოვნები

მინიმალური განათლება ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება 3 წელი

საკონკურსო თემატიკა

„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016
წლის 18 მაისის N40/ნ ბრძანება
 
კანდიდატი კარგად უნდა იცნობდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმას (შესავალი ნაწილი და შესაბამისი საფეხურის
საგნობრივი სტანდარტი)    
 



„ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის დამტკიცების შესახებ“
სსიპ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 16 თებერვლის N 28/ნ ბრძანება

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონკურსო კომისიის მისამართი ქ. თბილისი, ფანჯიკიძის ქ.1ა

საკონტაქტო ტელეფონები (+032) 2-200220

საკონტაქტო პირი მარიამ იმედაძე

დამატებითი მოთხოვნები

- კანდიდატი უნდა ფლობდეს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს,
სასურველია შესაბამის სპეციალობაში;
- კანდიდატი სასურველია ფლობდეს ისტორიის ან/და საქართველოს ისტორიის მასწავლებლად მუშაობის
არანაკლებ 3 წლიან გამოცდილებას, ასევე კონკურსის ეტაპზე კანდიდატი სასურველია იყოს ამ საგნის მოქმედი
მასწავლებელი;
- კანდიდატი უნდა ფლობდეს კომპიუტერულ (საოფისე) პროგრამებს, ასევე კანდიდატი სასურველია
ფლობდებს Microsoft Teams - ში მუშაობის გამოცდილებასა და ელექტრონული ფოსტის გამოყენების უნარ-ჩვევებს.
- სასურველია კანდიდატი ფლობდეს რეცენზირების/რედაქტირების გამოცდილებას.

სავალდებულო უნარ-ჩვევები
კანდიდატი უნდა ფლობდეს:
- საგანთაშორისი კავშირების გააზრების უნარს;
- ლოგიკური აზროვნებისა და არგუმენტირების უნარს;
- ანალიტიკური და სინთეზური აზროვნების უნარს;
- ინსტრუქციებისა და წესების გამოყენების უნარს;
- დეტალებზე ორიენტირების უნარს;
- როგორც ინდივიდუალურად, ისე გუნდურად მუშაობის უნარს.

დამატებითი ინფორმაცია

1. წინამდებარე კონკურსი ითვალისწინებს, როგორც გამარჯვებული კანდიდატების გამოვლენას, ასევე
სარეზერვო შემადგენობის კომპლექტაციას, რომელთა დასაქმება დამოკიდებული იქნება ვაკანტური პოზიციის
გაჩენაზე.
2. გამარჯვებული კანდიდატის დასაქმება დამოკიდებულია გრიფირების განაცხადებით წარმოდგენილი
სასკოლო სახელმძღვანელოების მაკეტების რაოდენობაზე.
3. სამუშაო პროცესი წარიმართება ძირითადად დისტანციურ რეჟიმში.
4. აპლიკანტი ვალდებულია წარმოადგინოს:
• სამუშაო და პროფესიული გამოცდილების, სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
• განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
5. დეტალები შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით
• დასაქმებულის შრომის ანაზღაურება დამოკიდებულია მისთვის რეცენზირების მიზნით გადაცემული
სახელმძღვანელოსა და ამ სახელმძღვანელოს შემადგენლობაში შესული ერთეულების რაოდენობაზე.
• ისტორიის და საართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოების შემადგენლობაშია: მოსწავლის წიგნი,
მასწავლებლის წიგნი და მოსწავლის რვეული. თითოეულ ერთეულზე შესრულებული სამუშაოსთვის ანაზღაურება
შეადგენს - 375 (სამსასამოცდათხუთმეტი) ლარს.
• დასაქმებულის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობა და შესაბამისად მისი შრომის ანაზღაურება
დამოკიდებულია, მისთვის რეცენზირების მიზნით გადაცემული სახელმძღვანელოს მაკეტების რაოდენობაზე და
განისაზღვრება მინისტრის ინდივიდულურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით.
• დასაქმებულს შრომის ანაზღაურება მიეცემა მის მიერ სამუშაოს მხოლოდ სრულად შესრულების შემდგომ,
ერთჯერადად.

6. პირის დასაქმების შემთხვევაში, მასთან გაფორმდება შრომითი ხელშეკრულება, გარკვეული სამუშაოს
შესრულების მიზნით, სასკოლო სახელმძღვანელოსთვის გრიფის მინიჭებამდე.
7. შერჩეულ კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება, განაცხადში, მათ მიერ მითითებულ ელექტრონულ
ფოსტაზე.
8. გასაუბრება ჩატარდება დისტანციურ რეჟიმში, Microsoft Teams-ის ელექტრონულ პლატფორმაზე.
9. კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, შერჩეულ კანდიდატებს ჩაუტარდებათ ტრენინგი, რომელზე
დასწრებაც სავალდებულოა!

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ!
რეცენზენტი არ შეიძლება იყოს განმცხადებელი, სახელმძღვანელოს/სერიის მაკეტის საავტორო უფლების
მფლობელი ფიზიკური პირი ან ავტორი, მათი ნათესავი, ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს სისტემაში შემავალი იმ სუბიექტის თანამშრომელი, რომელსაც გრიფირების წესის შესაბამისად
მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დაევალა სახელმძღვანელოს მაკეტის შექმნა;

ნათესავად ჩაითვლება:
ა) პირადი ხაზის (აღმავალი, დაღმავალი) ნათესავი;



ბ) და-ძმა, მათი მეუღლეები და შვილები;
გ) მეუღლე;
დ) მეუღლის და-ძმა და მათი შვილები;
ე) მეუღლის აღმავალი ხაზის ნათესავი.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდომას ესწრება კომისიის წევრთა ნახევარზე მეტი.
გადაწყვეტილება მიიღება ქულათა სისტემის საფუძველზე, აპლიკაციების მიღების ვადის ამოწურვიდან, არაუგვიანეს
3 (სამი) თვეში.

კონკურსის ეტაპები

განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

სავალდებულო ბლოკები

þპირადი ინფორმაცია

þსამუშაო გამოცდილება
þფაილის ატვირთვა სავალდებულოა

þგანათლება კვალიფიკაცია
þფაილის ატვირთვა სავალდებულოა


