
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მასწავლებლის სახლის სამუშაო განრიგი 

 

 

 

9 - 31 იანვარი, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 იანვარი (ორშაბათი) 
10:00 – 17:00  პორტფოლიო, როგორც მასწავლებლის შეფასების და 

თვითშეფასების ინსტრუმენტი (ასწავლეთ საქართველოსთვის პროგრამის 

მონაწილეები) 

აუდიტორია: #33 

 

14:00 – 17:00  ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (პირველი დღე) 

აუდიტორია: #31 
 

14:00 – 17:00 ელექტრონული სასწავლო რესურსების მომზადება ”ანიმოტოს” 

გამოყენებით 

აუდიტორია: #41 

 

10 იანვარი (სამშაბათი) 
10:00 – 13:00  პორტფოლიო, როგორც მასწავლებლის შეფასების და 

თვითშეფასების ინსტრუმენტი (ასწავლეთ საქართველოსთვის პროგრამის 

მონაწილეები) 

აუდიტორია: #11 

 

14:00 – 17:00  ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 – 17:00  მასტერკლასი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: რა უნდა ვიცოდეთ 

ქიმიური ექსპერიმენტის ჩასატარებლად 

აუდიტორია: #33 

შემსრულებელი: ელიზბარ ელიზბარაშვილი/თეა სიხუაშვილი 

 

14:00 – 17:00 ელექტრონული სასწავლო რესურსების მომზადება ”ანიმოტოს” 

გამოყენებით 

აუდიტორია: #41 

 

 

 

 

 

 



11 იანვარი (ოთხშაბათი) 
11:00 – 13:30 პროფესიული უნარების ტრენერების ტრენინგი (პირველი დღე) 

აუდიტორია: #32 

 

14:00 – 18:00 პროფესიული  უნარები სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის 

მომზადება (პირველი დღე) 
აუდიტორია: #31 

 

14:00 – 17:00  ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მესამე დღე) 

აუდიტორია: #32 

 
14:00 – 17:30 ტრენინგი: განვითარებისა და განათლების თეორიები. 

სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება (პირველი დღე) 
აუდიტორია: #33 

 
14:00 – 17:00 ტრენინგი ფიზიკის  მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (პირველი დღე) 

აუდიტორია: #22/21/23 

 

14:00 – 17:00  ასწავლე საქართველოსთვის პროგრამის მონაწილეების 

ღონისძიება 

აუდიტორია: კაფე 

 

12 იანვარი (ხუთშაბათი) 
11:00 – 13:30 პროფესიული უნარების ტრენერების ტრენინგი (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #32 

 

14:00 – 18:00 პროფესიული  უნარები სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის 

მომზადება (მეორე დღე) 
აუდიტორია: #32 

 

14:00 – 17:00  ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეოთხე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 – 17:00 ტრენინგი: განვითარებისა და განათლების თეორიები. 

სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება (მეორე დღე) 



აუდიტორია: #33 

 

14:00 – 17:00 სამუშაო შეხვედრა: როგორ მოვამზადოთ კვლევითი პროექტი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

14:00 – 17:00 ტრენინგი ფიზიკის  მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #22/21/23 
 

16:00 – 18:00 ფოკუს ჯგუფი: 2012 წელს დაგეგმილი ტრენინგებისთვის 

პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებელთა აკადემიური საჭიროებების 

კვლევა. 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

13 იანვარი (პარასკევი) 
11:00 – 13:30 პროფესიული უნარების ტრენერების ტრენინგი (მესამე დღე) 

აუდიტორია: #32 

 

14:00 – 18:00 პროფესიული  უნარები სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის 

მომზადება (მესამე დღე) 
აუდიტორია: #11 

 

15:00 – 17:00 მასტერ კლასი: ისტორიის სწავლებისას მრავალფეროვანი 

მეთოდების გამოყენება 
აუდიტორია: #32 

 

14:00 – 17:00  ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეხუთე დღე) 

აუდიტორია: #33 

 

14:00 – 17:00 ტრენინგი: განვითარებისა და განათლების თეორიები. 

სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება (მესამე დღე) 
აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

14:00 – 17:00  მასტერ კლასი: ტექნოლოგიების გამოყენება მათემატიკის 

გაკვეთილზე 

აუდიტორია: #41 

 



14:00 – 17:00  მასტერკლასი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ქიმიის 

მასწავლებელი და ლაბორატორია 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 – 17:00 ტრენინგი ფიზიკის  მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მესამე დღე) 

აუდიტორია: #22/21/23 

 

14 იანვარი (შაბათი) 
11:00 – 13:30 პროფესიული უნარების ტრენერების ტრენინგი (მეოთხე დღე) 

აუდიტორია: #32 

 

12:00 – 15:00 ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეექვსე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

12:00 – 15:00  სამუშაო შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მულტიდისციპლინურ გუნდთან 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

12:00 – 15:00 ტრენინგი ფიზიკის  მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეოთხე დღე) 

აუდიტორია: #22/21/23 
 

12:00 – 15:00 საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები 

სასწავლო პროცესში 

აუდიტორია: #41 
 

12:00 – 15:00 ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად (ინგლისური ენის 

მასწავლებლების ტრენინგი) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

 

 

 

 

 



15 იანვარი (კვირა) 
11:00 – 13:30 პროფესიული უნარების ტრენერების ტრენინგი (მეხუთე დღე) 

აუდიტორია: #31 
 

12:00 – 15:00 ტრენინგი ფიზიკის  მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეხუთე დღე) 

აუდიტორია: #22/21/23 

 

15:00 – 19:00  ვიდეო, როგორც სასწავლო  რესურსი 

აუდიტორია: #41 

 

12:00 – 15:00  საჯარო ლექცია:”რამდენად საშიშია ოზონი”. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

12:00 – 15:00 ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად (ინგლისური ენის 

მასწავლებლების ტრენინგი) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 
 

16 იანვარი (ორშაბათი) 
11:00 -16:30 ჯანსაღი ცხოვრების წესი (ტრენინგი ბიოლოგიის 

მენტორებისთვის) 

აუდიტორია: კაფე 

 

12:00 – 15:00 ინტენეტი და  HTML ენა  ინფორმატიკის სწავლებისას 

აუდიტორია: #11 

 

12:00 – 15:00 ტრენინგი თანამშრომელთათვის 

აუდიტორია: #41 

 

12:00 – 15:00 ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად (ინგლისური ენის 

მასწავლებლების ტრენინგი) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

14:00 – 17:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (პირველი დღე) 
აუდიტორია: #32 

 

 



14:00 – 17:00 ტრენინგი: განვითარებისა და განათლების თეორიები. 

სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება (მეოთხე დღე) 
აუდიტორია: #33 

 

14:00 – 18:00 პროფესიული  უნარები სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის 

მომზადება (მეოთხე დღე) 
აუდიტორია: #31 

 

17 იანვარი (სამშაბათი) 
11:00 -16:30 ჯანსაღი ცხოვრების წესი (ტრენინგი ბიოლოგიის 

მენტორებისთვის) 

აუდიტორია: კაფე 

 

12:00 – 15:00 ტრენინგი თანამშრომელთათვის 

აუდიტორია: #41 

 

12:00 – 15:00 ინტენეტი და  HTML ენა  ინფორმატიკის სწავლებისას 

აუდიტორია: #11 

 

14:00 – 17:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეორე დღე) 
აუდიტორია: #32 

 

12:00 – 15:00 ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად (ინგლისური ენის 

მასწავლებლების ტრენინგი) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

18 იანვარი (ოთხშაბათი) 
11:00 -16:30 ჯანსაღი ცხოვრების წესი (ტრენინგი ბიოლოგიის 

მენტორებისთვის) 

აუდიტორია: კაფე 

 

12:00 – 15:00 ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად (ინგლისური ენის 

მასწავლებლების ტრენინგი) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

12:00 – 15:00 ტრენინგი თანამშრომელთათვის 

აუდიტორია: #41 



 

14:00 – 17:00 საჯარო ლექცია სკოლის მოსწავლეებისთვის: აეროდინამიკის 

კანონი. 

აუდიტორია: 22/21/23 

 

14:00 – 18:00 პროფესიული  უნარები სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის 

მომზადება (მეხუთე დღე) 
აუდიტორია: #33 

 

14:00 – 17:00  საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები 

სასწავლო პროცესში 

აუდიტორია: #11 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მესამე დღე) 
აუდიტორია: #32 

 

15:00 - 17:00 მასტერ კლასი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლი ობიექტები და მიზნები 

აუდიტორია: #31 

 
15:00 – 18:00 ტრენინგი: განვითარებისა და განათლების თეორიები. 

სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება (მეხუთე დღე) 
აუდიტორია: #12 

 

17:00 – 18:00 ელექტრონული რესურსები მასწავლებლის პროფესიულ 

განვითარებაშო (მასწავლებლის კლუბის შეხვედრა) 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 იანვარი (პარასკევი) 
11:00 -16:30 ჯანსაღი ცხოვრების წესი (ტრენინგი ბიოლოგიის 

მენტორებისთვის) 

აუდიტორია: კაფე 

 

12:00 – 15:00 ტრენინგი თანამშრომელთათვის 

აუდიტორია: #41 

 

12:00 – 15:00 ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად (ინგლისური ენის 

მასწავლებლების ტრენინგი) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

13:00 – 18:00 ტრენინგი: განვითარებისა და განათლების თეორიები. 

სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება (მეექვსე დღე) 
აუდიტორია: #33 

 

14:00 – 17:00  ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (პირველი დღე) 

აუდიტორია: #12 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეოთხე დღე) 
აუდიტორია: #33 

 
16:00 – 18:00 მასტერ კლასი: სამეცნიერო ფილმი ჩვენება ქიმიის 

მასწავლებლებისთვის. 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 18:00 სამუშაო შეხვედრა: ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები და 

მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი 

აუდიტორია: #32 

 

21 იანვარი (შაბათი) 
11:00 -16:30 ჯანსაღი ცხოვრების წესი (ტრენინგი ბიოლოგიის 

მენტორებისთვის) 

აუდიტორია: კაფე 

 



12:00 – 16:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეხუთე დღე) 
აუდიტორია: #32 

 

12:00 – 16:00 ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #33 

 

12:00 – 16:00 მასტერ კლასი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: შეფასებისა და 

თვითშეფასების მონაცემების გამოყენება შემდგომი სასწავლო პროცესის 

დასაგეგმად. 

აუდიტორია: #31 

 

12:00 – 16:00 ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ექსპერიმენტული 

ნაწილი (პირველი დღე) 

აუდიტორია:  

 
12:00 – 15:00  ვირტუალური საკლასო ოთახი ”ედმონდო” 
აუდიტორია: #11 

 

22 იანვარი (კვირა) 
12:00 – 16:00 ტრენერთა ტრენინგი (ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის და 

მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი) (პირველი დღე) 

აუდიტორია: #41 

 

12:00 – 16:00 ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ექსპერიმენტული 

ნაწილი (მეორე დღე) 

აუდიტორია:  

 

12:00 – 16:00 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე 

მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

12:00 – 15:00  ვირტუალური საკლასო ოთახი ”ედმონდო” 
აუდიტორია: #11 

 

14:00 – 18:00 პროფესიული  უნარები სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის 

მომზადება (მეექვსე დღე) 



აუდიტორია: #31 

 

14:00 – 17:00  ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მესამე დღე) 

აუდიტორია: #33 

 

14:00 – 17:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეექვსე დღე) 
აუდიტორია: #32 

 

23 იანვარი (ორშაბათი) 
12:00 – 16:00 ტრენერთა ტრენინგი (ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის და 

მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი) (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #41 

 

12:00 – 16:00 სამუშაო შეხვედრა: სკოლა და გენდერული მეინსტრიმი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

16:00 – 18:00 მასტერ კლასი: როგორ დავგეგმოთ ისტორიის გაკვეთილი. 
აუდიტორია: #32 

 

16:00 19:00 ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (პირველი დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეოთხე დღე) 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 19:00 სამუშაო შეხვედრა: ქართულისა და ისტორიის 

მასწავლებელთათვის: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ 

შემოთავაზებული ღონისძიებების გამოყენება სასწავლო პროცესში. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

24 იანვარი (სამშაბათი) 
16:00 – 18:00 სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის პროცესი და 

მოსწავლეთა მოტივაცია (პირველი დღე) 



აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 18:00 მასტერ კლასი: საქართველოს უნიკალური ბუნებრივი ძეგლები 

(მომხსენებელი: ზურაბ ჯანელიძე) 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 –  19:00 ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #11 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეხუთე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 18:00 მასტერ კლასი: ექსპერიმენტი და სასწავლო პროცესი 

აუდიტორია: #22/21/23 

 

16:00 – 18:00 მასტერ კლასი:ქიმიური ექსპერიმენტი ქიმიის გავეთილზე 

აუდიტორია: #41 

 

 

 

 

25 იანვარი (ოთხშაბათი) 
16:00 – 18:00 ტრენინგი: სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის 

პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 –  19:00  ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მესამე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეექსვსე დღე) 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 19:00 სამუშაო შეხვედრა: წიგნიერების პრობლემები და მათი დაძლევის 

სტრატეგიები 



აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 19:00 სამუშაო შეხვედრა: როგორ მოვამზადოთ მოსწავლე 

დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

26 იანვარი (ხუთშაბათი) 
16:00 – 18:00 ტრენინგი: სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის 

პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია (მესამე დღე) 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 –  19:00 ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეოთხე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 18:00 ტრენერთა ტრენინგი (ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის და 

მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი) (პირველი დღე) 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 18:00 უცხოენოვანი ლიტერატურის თარგმნა და ქართულ ენაზე 

ადაპტირება (მასწავლებლის კლუბის შეხვედრა) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

16:00 – 18:00 ქიმიის მასწავლებლებისთვის: დისტანციური სწავლების ვებ-

გვერდის  პრეზენტაცია 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

27 იანვარი (პარასკევი) 
12:00 – 16:00 ფოკუს ჯგუფი: ჩაღრმავებული ინტერვიუ (განათლებს 

ექსპერტები) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

16:00 – 18:00 ტრენინგი: სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის  

პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია (მეოთხე დღე) 

აუდიტორია: #32 

 



16:00 – 18:00 სამუშაო შეხვედრა: მასწავლებლების მონაწილეობა 

საერთაშორისო პროგრამებში 

აუდიტორია: #33 

16:00 –  19:00 ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეხუთე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 18:00 ტრენერთა ტრენინგი (ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის და 

მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი) (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 18:00 შეხვედრა მშობლებთან:მასწავლებლის პროფესია და მშობელთა 

მოლოდინები.  

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

28 იანვარი (შაბათი) 
12:00 – 16:00 9 გზავნილი მასწავლებელს: ”მე უნდა ვიყო შემოქმედი” 

(კონფერენცია) 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

12:00 – 16:00 ტრენინგი: სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის 

პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია (პირველი დღე) 

აუდიტორია: #32 

 
12:00 – 16:00 ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: სასერტიფიკაციო 

გამოცდისთვის მომზადება (მეექვსე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

12:00 – 16:00 მასტერ კლასი: კონსტრუქტივისტული სასწავლო გარემო და 

მათემატიკა 

აუდიტორია: #33 

 

12:00 – 16:00 ტრენერთა ტრენინგი (ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის და 

მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი) (პირველი დღე) 

აუდიტორია: #41 

 

12:00 – 16:00 ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ექსპერიმენტული 

ნაწილი (მესამე დღე) 



აუდიტორია:  

 

14:00 – 17:00 საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები 

სასწავლო პროცესში 

აუდიტორია: #11 

 

29 იანვარი (კვირა) 
12:00 – 16:00 ტრენინგი: პრეზენტაციის უნარების განვითარება (პირველი დღე) 

აუდიტორია: #32 
 

12:00 – 16:00 ტრენინგი: სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის 

პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

12:00 – 16:00 ტრენერთა ტრენინგი (ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის და 

მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი) (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #41 

 

12:00 – 16:00 ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ექსპერიმენტული 

ნაწილი (მეოთხე დღე) 

აუდიტორია:  

  
12:00 – 16:00 ელექტრონული სასწავლო თამაშების  გამოყენება გაკვეთილზე 

აუდიტორია: #11 

 

30 იანვარი (ორშაბათი) 
16:00 – 18:00 ტრენინგი: პრეზენტაციის უნარების განვითარება (მეორე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 18:00 ტრენინგი: სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის 

პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია (მესამე დღე) 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 18:00 სამუშაო შეხვედრა: სკოლა, როგორც სასწავლო გარემო 

აუდიტორია: #33 

 

 

 



 

 

31 იანვარი (სამშაბათი) 
16:00 – 18:00 ტრენინგი: პრეზენტაციის უნარების განვითარება (მესამე დღე) 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 18:00 ტრენინგი: სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის 

პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია (მეოთხე დღე) 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 18:00 მასტერ კლასი: გლობალური კლიმატცვლილებები და მისი 

შედეგები 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 18:00 სამოდელო გაკვეთილი: ბიოლოგიაში მენტორის მიერ სამოდელო 

გაკვეთილის განხორციელება 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 18:00  მასტერ კლასი: ონლაინ კურსის შექმნა და გამოყენება 

მათემატიკის სწავლებისას 

აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 18:00   საჯარო ლექცია: ”ბიომედიცინის უკანასკნელი მიღწევები” 

(მომხსენებელი რამაზ ქაცარავა) 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 


