
თქვენი პირადი სივრცე



რა არის კარიერა?

?



განმარტებები

Cambridge Dictionary

• “a job for which you are trained and in which it is possible to advance

during your working life, so that you get greater responsibility and earn

more money”

• ”to move fast and without control”

• “done as a job all your life”

Oxford

An occupation undertaken for a significant period of a person's life and with 

opportunities for progress

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/train
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/possible
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/advance
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/working
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/life
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/great
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/responsibility
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/earn
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/money
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fast
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/control
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/life


მიზანი

სამედიცინო განათლების შედეგების 
მკაფიო ხედვა; საკუთარი ცოდნის, 
შესაძლებლობებისა და ინტერესების 
შესაბამისი პროფესიული მომავლის 
დაგეგმვა; ცხოვრების მანძილზე 
კარიერასთან დაკავშირებული 
არჩევანის პრობლემის გადაწყვეტის 
უნარის გამომუშავება 



ამოცანები

მხარდაჭერა:

პროფესიული თვითგამორკვევა

არჩეული პროფესიის დაუფლებისათვის საჭირო 
ნაბიჯების დაგეგმვა-განხორციელება

არჩეულ დარგში კონკრეტული პოზიციის არჩევა-საჭირო 
ქმედებების დაგეგმვა

სირთულეების გააზრება-გადაწყვეტილების მიღება

ტექნიკური- საჭირო უნარ- ჩვევების გამომუშავება





ცენტრის საქმიანობის სფერო

• პრაქტიკული 

• თეორიული- კვლევითი

• ექსპერიმენტული

• ფსიქო- სოციალური, პერსონალიზებული



სამიზნე ჯგუფები

• ყველა კურსის სტუდენტი

• კურსდამთავრებულები

• ახალგაზრდა კადრები 
(კარიერაზე ორიენტირებული 
თანამშრომელი)



მეთოდები და საშუალებები

• მოძიება- მოკვლევა

• კომუნიკაცია-ყველა ტიპის

• დამსაქმებლებთან მჭიდრო ურთიერთობა, ჩართულობა, 
დაინტერესება

• მაძიებლებთან -თვითიდენტიფიკაციის მეთოდებით 
მუშაობა

• გამოკვეთილი ბარიერების დაძლევის გზების 
გამოძებნა- გამოყენება

• შედეგების შეფასება და შემდგომი განვითარება



კარიერის რუქა-ჰოლანდ- პრედიგერის სქემა



ღონისძიებების ტიპები

• შეხვედრები

• პრეზენტაციები 

• ვიზიტები

• ფორუმები 

• დაკვირვება 

• ტრენინგები, სემინარები

• ინდივიდუალური და ჯგუფური სამუშაოები კონკრეტულ თემაზე (მაგ. ბიოსკეტჩის 
შედგენა, განაცხადის დაწერა, გასაუბრება)

• მოდელირებები (იმიტაცია)

• ლაშქრობები (ტვილდიანის კემპინგები) 

• კონსულტაციები

• წარგზავნა და სხვა.. 



შედეგები

• მაძიებლის მიერ ადეკვატური ადგილის 
პოვნა პროფესიასა და ცხოვრებაში-
ბალანსი- ჰარმონია-ბედნიერება!

• კარიერასა და კარიერულ განვითარებასთან 
დაკავშირებული 
კვლევები/სტატიები/რეკომენდაციები/სასწა
ვლო პროგრამების განახლება-ცვლილებები

• დამსაქმებელთა პოზიციებისა და ხედვის 
ცვლილება



"პროფესია იმთავითვე სიყვარულის აქტი
უნდა იყოს, და არა ქორწინება გათვლით.
და ვიდრე გვიან არაა, გახსოვდეთ, რომ
მთელი ცხოვრების საქმე - ეს საქმე კი არა,
ცხოვრებაა!“ - ჰარუკი მურაკამი

წარმატებები და წინსვლა!


