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2013 წლის აპრილში ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI    საუკუნე -ში  

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრთან ერთად 

ჩატარდება სამეცნიერო -  პრაქტიკული კონფერენცია 

 

კონფერენციის თემა : პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა 

მიზნობრივი ჯგუფი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში 

ჩართული მასწავლებლები, სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული  

მასწავლებლები რომლებიც მოღვაწეობენ ქ.თბილისი და ქ.რუსთავის სკოლებში   

(შენიშვნა:  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი დამატებით გეგმავს 

ანალოგირურ კონფერენციების ჩატარებას საქართველოს სხვა რეგიონებში. 

განაცხადი გაკეთდება მარტის თვის პირველ ნახევარში. დაინტერესებულ პირებს 

გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ - k.jgenti@tpdc.ge; teachersprofessionaldev@gmail.com  ) 

კონფერენციის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი: მასწავლებელთა პროფესიული 

ზრდა,  პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის უნარ-ჩვევების  განვითარება, 

გამოცდილების გაზიარება. 

 

 პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა მიეკუთვნება გამოყენებით კვლევათა 

რიცხვს, იგი წარმოადგენს პროფესიული სიტუაციების სისტემურ კვლევას, 

ჩატარებულს მკვლევარ-მასწავლებელთა მიერ სასწავლო სიტუაციების 

გაუმჯობესებისა და საკუთარი პროფესიონალიზმის დახვეწის მიზნით. 

 ეროვნული სასწავლო გეგმის ფუნდამენტური პრინციპი – შედეგზე 

ორიენტირება და მასწავლებლისთვის საშუალების მიცემა თავად ეძიოს და 

აირჩიოს შედეგის მისაღწევად უკეთესი გზა, მასწავლებელს მკვლევარად 

აყალიბებს. 

 მკვლევარია მასწავლებელი, რომელსაც შეუძლია პედაგოგიური საქმიანობის 

დროს წამოჭრილი პრობლემების იდენტიფიცირება, მისი გადაჭრის გზების 

ძიება და პოვნა, ახალი იდეების, ინოვაციების, სტრატეგიების პედაგოგიურ 

პრაქტიკაში დანერგვა, საკუთარი ძლიერი მხარისა და პოტენციალის 

აღმოჩენა, საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარება. 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების  ეროვნული ცენტრის მიერ  სქემაში 

ჩართული მასწავლებლებისათვის  განხორციელდა ტრენინგები: „ როგორ ვიმუშაოთ 
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პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე.“ ჩვენი კონფერენცია ამ 

პროცესის ლოგიკური გაგრძელებაა. მასწავლებლებს საშუალება ეძლევათ მოსინჯონ 

თავისი ძალები, წარმოადგინონ საკუთარი ნამუშევრები, ასევე, მოუსმინონ კოლეგებს 

და გაიზიარონ მათი გამოცდილება. 

 ეს კონფერენცია მასწავლებლებისათვის კარგი საშუალება, გამოცდილება იქნება   

პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის დახვეწისა და პროფესიული ზრდისა საქმეში. 

 კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფის რეკომენდაცია: პედაგოგიური 

კვლევის სწორად წარმართვისათვის  იხელმძღვანელეთ: 

„მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის გზამკვლევით“. 

 (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2011). 

სატრენინგო მასალა: „როგორ ვიმუშაოთ პედაგოგიურ კვლევებზე და 

სასწავლო პროექტებზე“, 2011 

 

პრეზენტაციისფორმა:    

 ზეპირიმოხსენება საპრეზენტაციო ფორმატში (Power Point), 

რეგლამენტი  -10 წუთი 

 სტენდური პრეზენტაცია  (სტენდზე  ვიზუალურად  

წარმოდგენილი საპრეზენტაციო თემის საკვანძო საკითხები). 

 

 მომხსენებლების შერჩევა ხდება შემოსული თეზისების საფუძველზე, 

რომელსაც განიხილავს პროფესიონალებით დაკომპლექტებული კომისია. 

 

რატომ უნდა მიიღოთ  მონაწილეობა  კონფერენციაში? 

 გაეცნობით სიახლეებს საგანმანათლებლო სფეროში; 

 გაუზიარებთ და გაიზიარებთ კოლეგების გამოცდილებას; 

 აიმაღლებთ კვალიფაკაციას; 

 მოიპოვებთ სქემით გათვალისწინებულ კრედიტებს; 

 საშუალება მოგეცემთ პროფესიულ ჟურნალ-გაზეთებში გამოაქვეყნოთ თქვენი 

მოხსენება , რაც დამატებითი  კრედიტის  მოპოვების  საშუალებაა. 
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კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ წარმოადგინოთ განაცხადი, 

შეავსოთ მოცემული ფორმა: 

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების მსურველის   განაცხადი 

 

სახელი.................................................. 

გვარი........................................................ 

პირადი ნომერი....................................... 

სერტიფიკატის ნომერი................................ 

რაიონი/რეგიონი......................................... 

ელექტრონული მისამართი.............................. 

ტელეფონის ნომერი................................................. 

სკოლა.......................................................    საგანი........................................... 

  

მოხსენების თეზისები:    (თეზისები წარმოდგენილი უნდა იყოს Sylfaen  12 შრიფტით. 

ხაზებს შორის დაშორება 1,5): 

 მოხსენების სათაური 

 შესავალი   (ნაჩვენები უნდა იყოს პრობლემის აქტუალობა; სასურველია 

მიმოხილული იყოს ამ საკითხებზე უკვე არსებული გამოკვლევები; 

ჰიპოთეზის წამოყენება,  განსაზღვრული უნდა იყოს კვლევის მიზანი)  

 მეთოდები და პროცესის მოკლე აღწერა(როგორ ჩატარდა კვლევა – რა 

მონაცემები იქნა მოპოვებული,  რა გზით და როგორ განხორციელდა მათი 

ანალიზი). 

 შედეგი(გამოკვლევის შედეგების ინტერპრეტაცია, რაოდენობრივი  და 

თვისობრივი კვლევის ანგარიში: ცხრილები, გრაფიკები, ინტერვიუს  

ჩანაწერები, ფოტოები, ნახატები და ა.შ.) 
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 დასკვნა( კვლევის ანალიზი, კვლევის დასაწყისში წამოყენებული ჰიპოთეზის 

შემოწმება და მონაცემთა საფუძველზე დასკვნის გამოტანა) 

 გამოყენებული ლიტერატურა. 

გთხოვთ, განაცხადი წარმოადგინოთ ელექტრონულ მისამართზე: 

saukune_21@yahoo.com ; teachersprofessionaldev@gmail.com 

 

განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა: 28 თებერვალი 

კონფერენციის ორგანიზატორები და პარტნიორები: 

 ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა  XXIსაუკუნე, 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

დატებითი ცნობები იხილეთ სკოლა XXI საუკუნის საიტზე:      www.21saukune.ge 

 დარეკეთ 

საკონტაქტო პირი:   მარინა გელაშვილი 230 90 65   (10:00-დან 15:00-მდე) 

                                      პროფესიული განვითარების სქემის პროგრამის კოორდინატორი                    

                                      კახა ჟღენტი 

                                       ტელ:  577 646521 

                                       k.jgenti@tpdc.ge; teachersprofessionaldev@gmail.com;  

 

გისურვებთ წარმატებას! 
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