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„სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო 
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Civil Society STAR Initiative: CSOs as Sustainable, Transparent, Accountable and Resilient Development Actors in 
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1. შესავალი/ Introduction 

არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი 2008 წელს დაარსდა 
და მისი მისიაა ფორმალური და არაფორმალური განათლებისა და დასაქმების სფეროში არსებული 
გამოწვევების იდენტიფიცირება, პრობლემების გადაწყვეტის მდგრადი მოდელების შექმნა, 
განხორციელება და დანერგვა.  

2021 წლიდან ორგანიზაცია ახორციელებს ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ 
დაფინანსებულ პროექტს „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა:  მდგრადი, ღია და 
ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის“ 
რომელიც მიზნად ისახავს, გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოება როგორც დამოუკიდებელი, 
მდგრადი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული აქტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით. 

პროექტს სამი კონკრეტული ამოცანა აქვს: 

1. საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადი განვითარებისთვის საჭირო სამართლებრივი 
და ფინანსური გარემოს გაუმჯობესება, მათ შორის, სახელმწიფო დაფინანსების გამჭვირვალობა და 
არასახელმწიფო დაფინანსების გამრავალფეროვნება, ბიზნესის კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის კულტურის პოპულარიზაცია. 

2. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მათ სამიზნე აუდიტორიას შორის კავშირების 
გამყარება, მათ შორის, სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაცია, საზოგადოების სამოქალაქო 
აქტიურობის ხელშეწყობა და საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული საქმიანობის 
წახალისება.  

3. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება და სამოქალაქო 
სექტორის ინსტიტუციური გაძლიერება ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით ზედამხედველობისა 
და ადვოკატირების  თვალსაზრისით. 

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ 
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 
განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციისა და 
ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული 
პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP). 

ექსპერტი/ექსპერტთა ჯგუფი–ელექტრონული სწავლების (E-Learning) ვებ 
პლატფორმისთვის მოხალისეობის თემაზე ონლაინ ტრენინგ კურსის შექმნა და 

ვიდეო ლექციების გადაღება 

Expert / Expert Group - Creating an online training course and shooting video lectures  
on volunteering for E-Learning web platform  



 
 

2 
 

„სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა" ემყარება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის 
„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" (CSSIGE 2017-2020) განხორციელების 
პროცესში მიღებულ ცოდნასა და  გამოცდილებას.  

The European Union (EU) and Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) funded project ‘Civil Society STAR Initiative: CSOs 
as Sustainable, Transparent, Accountable and Resilient Development Actors in Georgia’ aims to strengthen civil 
society as an independent, sustainable, transparent, and accountable development actor across Georgia.  

The project has three specific objectives: 

1. To improve the political and financial framework and environment for the sustainable development of 
civil society in Georgia, and to promote a corporate social responsibility (CSR) culture.  

2. To reinforce the links between CSOs and their constituencies through the active promotion of civic values, 
participation, and community engagement.  

3. To build capacities of CSOs inclusively, in particular oversight and advocacy skills, and to institutionally 
strengthen the civil society sector countrywide. 

The project is implemented by the Consortium led by the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) and composed of the 
following CSOs: Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG), Civil Society Institute (CSI), 
Center for Training and Consultancy (CTC), Education Development and Employment Center (EDEC), and Institute 
for European Politics (IEP). 

‘The Civil Society STAR Initiative’ builds on the experience and lessons learned of the EU-supported action 
‘Georgian Civil Society Sustainability Initiative (CSSIGE 2017-2020). 

პროექტის ერთ–ერთი აქტივობაა: ელექტრონული სწავლების (E-Learning) ვებ პლატფორმის შექმნა და 
ადმინისტრირება, რომელიც ონლაინ-ტრენინგ კურსის საშუალებით ხელს შეუწყობს ქვეყანაში 
მოხალისეობის იდეის პოპულარიზაციას და დაინტერესებული პირების მიერ მოხალისეობის შესახებ 
ცოდნისა და უნარების განვითარებას (3.2.6 E-learning creation and facilitation on volunteerism).  

ელექტრონული სწავლების (E-Learning) ვებ-პლატფორმისა და მოხალისეობის თემაზე ინტერაქტიული 
ონლაინ ტრენინგ–კურსის შექმნაზე პასუხისმგებელია განათლების განვითარების და დასაქმების 
ცენტრი, რომელსაც აღნიშნული დავალების განსახორციელებლად ესაჭიროება ექსპერტთა ჯგუფი.  

One of the activities of the project is: creation and administration of E-Learning web platform, which will help to 
popularize the idea of volunteering in the country through the online training course and to develop knowledge 
and skills about volunteering by stakeholders. 

Education Development and Employment Center is responsible for creating E-Learning web platform and an 
interactive online training course on volunteering, which requires a group of experts to complete the task. 

 

2. ტექნიკური დავალების მიზანი/ Overall Objective of the Tor  

2.1 ელექტრონული სწავლების (E-Learning) ვებ-პლატფორმისათვის მოხალისეობის თემაზე 
ინტერაქტიული ონლაინ ტრენინგ–კურსის შექმნა. 

ტრენინგ–კურსი უნდა მომზადდეს: 
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– მოხალისეობით დაინტერესებული პირებისთვის, რათა გაიღრმავონ ცოდნა და გაიძლიერონ 
კომპეტენციები ხარისხიანი მოხალისეობრივი აქტივობების/პროგრამების დასაგეგმად და 
განსახორციელებლად 

– მოხალისეობის მიმართულებით მომუშავე სამოქალაქო, სათემო და ბიზნეს ორგანიზაციების 
წარმომადგენელთათვის, რათა აიმაღლონ კომპეტენციები და განივითარონ უნარები 
მოხალისეების შერჩევის, მათი ორგანიზაციის საქმიანობებში ჩართვის, 
საქმიანობის შეფასებისა და მენტორობის მიმართულებით.  

 
2.1 Creating an interactive online training course on volunteering for E-Learning web-platform. 
Training course should be prepared: 

– For those interested in volunteering to deepen their knowledge and strengthen their competencies 
for planning and implementing quality volunteering activities/programs; 

– For representatives of civil, public and business organizations working in the field of volunteering, to 
improve their competencies and develop skills in selecting volunteers, involving them in the activities of 
the organization, evaluating activities and mentoring. 

3. კონკრეტული დავალება/ Specific Task: 
  
3.1. ტრენინგ–კურსის შექმნა 
3.1.1. ტრენინგ–კურსი უნდა მომზადდეს დანართი 1–ის სახით წარმოდგენილი კონცეფციის 
შესაბამისად და უნდა მოიცავდეს: 

• ტრენინგ-კურსის აღწერას: ტრენინგ-კურსის სახელწოდება, მიზანი, თემები, ინფორმაცია 
ტრენერ(ებ)ის შესახებ,  ტრენინგ-კურსის ხანგრძლივობა,  ინფორმაცია ტრენინგ კურსში 
მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობის შესახებ (თავისუფალი, შეზღუდული დასწრება); 

• სასწავლო მასალებს – ვიდეო ლექციები, ვიდეო ფრაგმენტები, ანიმაციები,  დამატებითი 
საკითხავი ლიტერატურა, ქვიზები, პრაქტიკული დავალებები, სხვა დამხმარე მასალები 
(ფილმები, ინტერვიუები); 

• ღია ან დახურული ვებინარის და/ან ფორუმის დისკუსიის თემებს; 
• ბიბლიოთეკის გვერდზე განსათავსებელ ლიტერატურას; 

3.1. Creating a training course 

3.1.1. The training course should be prepared in accordance with the concept presented in the form of Annex # 1 
and should include: 

•   Description of the training course: title of the training course, goal, topics, information about the trainer (s),     
     duration of the training course, information about the opportunity to participate in the training course (free,    
     limited attendance); 
•   Learning materials - video lectures, video fragments, animations, additional reading literature, quizzes,    
     practical assignments and other supporting materials (films, interviews); 
•   Open or closed webinar and / or forum discussion topics; 
•   Literature to be placed on the library page; 
 

3.2. ვიდეო ლექციების გადაღება – ტექნიკური უზრუნველყოფა (ვიდეო–გადაღება და მონტაჟი) 
შენიშვნა: ვიდეო ლექციის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ტრენინგ-კურსის თემების შინაარსზე, 
მაგრამ თითოეული ვიდეო ლექცია უნდა იყოს არანაკლებ 30 წუთიანი. ვიდეო ლექციებს უნდა დაერთოს 
სუბტიტრები აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. 
3.2.1 ვიდეო ლექციების ტექნიკური პარამეტრები: 
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• რეზოლუცია: Full HD/4К 
• ვიდეოს კადრების სიხშირე: მინიმუმ 25 კადრი წამში (კადრების სიხშირე (FSP). 
• კოდირება: H.264 MOV/MP4 
• ფერთა სისტემა: PAL/COLOR 
• ვიდეო კადრების თანაფარდობა: 16:9 (WIDESCREEN) 
• გახმოვანების ხარისხი: 16 BIT/48000 Hz 
• ფორმატი: MP4/MOV 
• ვიდეო ფაილის ზომა: MAX. 4 GB*  
• სუბტიტრები  
• ვიდეო ინტრო ან გრაფიკული ნამუშევარი, რომელიც აღწერს ტრენინგის მონაცემებს. 

3.2. Shooting video lectures -  Technical support (video-recording and editing) 
       Note: The duration of the video lecture depends on the content of the training course topics, but each video 

lecture should be at least 30 minutes long. 
        3.2.1 Technical parameters of video lectures: 

• Resolution: Full HD / 4K 
• Video frame rate: at least 25 frames per second (FSP). 
• Encoding: H.264 MOV / MP4 
• Color system: PAL / COLOR 
• Video aspect ratio: 16: 9 (WIDESCREEN) 
• Sound quality: 16 BIT / 48000 Hz 
• Format: MP4 / MOV 
• Video file size: MAX. 4 GB * 
• Subtitles 
• Video intro, or graphic work that describes training data. 

3.3. რეკომენდაციების მომზადება ტრენინგ-კურსის მონაწილეების შესარჩევი კრიტერიუმებისა და 
პროცედურების შესახებ, დანართი 1–ის სახით წარმოდგენილი კონცეფციის შესაბამისად 

3.3. Preparation of recommendations on the criteria and procedures for the selection of participants in the 
training, according to the Annex 1 (the concept); 

3.4. რეკომენდაციების მომზადება ტრენინგ-კურსის სარეკლამო სტრატეგიის შესახებ, დანართი 1–ის 
სახით წარმოდგენილი კონცეფციის შესაბამისად. 

3.4. Preparation of recommendations on the advertising strategy of the training course, , according to the Annex 
1 (the concept); 

 
4. მეთოდოლოგია/ Methodology: 

4.1. ტრენინგ-კურსის შინაარსის განსაზღვრა - ტრენინგ კურსის თემების განსაზღვრას საფუძვლად 
უნდა დაედოს მოხალისეობის სფეროში გაკეთებული საჭიროებების შეფასებისა და კვლევების 
ანალიზი (იხ. დანართი 2, 3, 4). თემები უნდა შეთანხმდეს განათლების განვითარების და 
დასაქმების ცენტრთან.  

4.2. ვიდეო–გადაღების უზრუნველყოფა – თემების მიხედვით შესაბამისი გარემოს მოწყობა და 
მინიმუმ 8 (მაქსიმუმ 12) ვიდეო ლექციის გადაღების უზრუნველყოფა და მონტაჟი.  
 

4.1. Defining the content of the training course - The identification of the topics of the training course should be 
based on the analysis of needs assessment and research done in the field of volunteering (see Annex 2, 3, 4). 
The topic should be agreed with Education Development and Employment Center. 
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4.2. Provision of video recording - Arranging an appropriate environment according to the topics and providing 
and editing at least 8 (maximum 12) video lectures. 

 

5. პროდუქტი/Product 

5.1.  ინტერაქტიული ონლაინ ტრენინგ-კურსი მოხალისეობის თემაზე;  
5.2.  რეკომენდაციები მონაწილეთა შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების შესახებ; 
5.3.  რეკომენდაციები ტრენინგ-კურსის სარეკლამო სტრატეგიის შესახებ. 

 
5.1. Interactive online training course on volunteering; 
5.2. Recommendations on procedures and criteria for selection of participants; 
5.3. Recommendations on the advertising strategy of the training course. 

6. ტექნიკური დავალების ხანგრძლივობა სექტემბერი - ნოემბერი 2022)/The duration of the technical 
task (September-November 2022): 

6.1. ტრენინგ–კურსის თემების განსაზღვრა და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან 
შეთანხმება სექტემებრი) 

6.2. სასწავლო და საკითხავი მასალების, დამხმარე რესურსების მომზადება  - (სექტემბერი - 
ოქტომბერი)  

6.3. ვიდეო–ლექციების გადაღება და მონტაჟი – (ნოემბერი) 
 

6.1. Defining training course topics and agree with Education Development and Employment Center (September); 
6.2. Preparing training and reading materials, supporting resources - (September - October); 
6.3. Shooting and editing Video-lecture (November). 

 

7. ძირითადი მოთხოვნები/Main Requirements 
7.1. ტენდერში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ, ან იურიდიულ პირებს. 

7.1.1. ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს უნდა გააჩნდეს:  
– ტრენინგ–კურსის, სასწავლო მასალების მომზადების და კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 3 

წლიანი გამოცდილება;  
– მოხალისეობის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად. 
7.2. დაინტერესებულმა პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ინფორმაცია: 

7.2.1. იურიდიული პირის შემთხვევაში: 
- სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო კოდი, იურიდიული/ფაქტიური მისამართი; 
- პორტფოლიო, ინფორმაცია მსგავსი ტიპის ტრენინგ–კურსის და მასალების შექმნის 

გამოცდილების შესახებ; 
- მინიმუმ 3 ვიდეო რგოლის ბმული განთავსებული youtube.com-ზე; 
- ხედვა ინტერაქტიული ვიდეო–ლექციების დიზაინისა და გადაღების შესახებ; 
- შესასრულებელი სამუშაოს ფასი (დანართი 5-ის მიხედვით). 

7.2.2. ფიზიკური პირის შემთხვევაში: 
- სახელი, გვარი; 
- იურიდიული/ფაქტიური მისამართი; 
- პირადი ნომერი; 
- ტელეფონის ნომერი; 
- CV/რეზიუმე; 
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- პორტფოლიო, ინფორმაცია მსგავსი ტიპის ტრენინგ–კურსის და მასალების შექმნის 
გამოცდილების შესახებ;  

- მინიმუმ 3 ვიდეო რგოლის ბმული განთავსებული youtube.com-ზე; 
- ხედვა ინტერაქტიული ვიდეო–ლექციების დიზაინისა და გადაღების შესახებ; 
- შესასრულებელი სამუშაოს ფასი (დანართი 5-ის მიხედვით). ფასი უნდა იყოს წარმოდგენილი 

დღგ-ს გამიჯვნით. 
 

Portfolio, information about the experience in the creation of similar training courses and user manuals, links of 
minimum 3 videos posted on youtube.com, vision about the design and shooting of interactive video lectures, the 
cost estimate of work to be done. The cost estimate should be provided with VAT separated.  
 
8. შერჩევის პროცედურები/ Selection procedure: 

შერჩევას მოახდენს პროექტის გუნდი, რომელიც ინტერვიუსთვის დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ 
მონაწილეს/მონაწილეებს. 
 
შერჩევის კრიტერიუმები: 

1. მსგავსი ტიპის ტრენინგ–კურსის და სასწავლო მასალების შექმნის გამოცდილება - 30 ქულა;  
2. მოხალისწობის სფეროში სხვადასხვა ტიპის პროექტების განხორციელების გამოცდილება– 20 

ქულა; 
3. ხედვის შესაბამისობა კონცეფციასთან – 30 ქულა;  
4. მომსახურების ღირებულება – 20 ქულა. 

The selection will be done by the project team, that will invite for an interview only selected candidate(s). The 
selection criteria are: 

1. Experience in executing similar tasks – 30 points 
2. Experience in implementing various types of projects in the volunteering field – 20 points 
3. Correspondence of the vision with the concept – 30 points 
4. Budget – 20 points  

განაცხადი მიიღება ელექტრონულად 2022 წლის 1 აგვისტოდან 15 აგვისტოს ჩათვლით 18:00 საათამდე 
შემდეგ მისამართზე:  admin@edec.ge სათაურში მიუთითეთ „ელექტრონული სწავლების (E-learning) ვებ 
პლატფორმისთვის მოხალისეობის თემაზე ონლაინ ტრენინგ-კურსის შექმნა“ 

Applications will be accepted electronically from August 1, 2022 – August 15, 2022, 18:00. 
The selection will be made by the project team. 
 

9. დამატებითი შეკითხვებისთვის დაგვიკავშირდით:  
განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი  

ქ. ქუთაისი, ინგოროყვას ქ. 64; ტელ: 0431 251330 

საკონტაქტო პირი: ილია ნაცვალაძე 

ტელეფონი: 577 780 406 

ელ-ფოსტა: ilia_natsvaladze@edec.ge   

mailto:admin@edec.ge
mailto:ilia_natsvaladze@edec.ge

