
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მასწავლებლის სახლის სამუშაო განრიგი 

 

 

 

9 - 31 იანვარი, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 იანვარი (ოთხშაბათი) 

10:00 – 14:00 მონიტორინგის თანამშრომლების ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

15.00-18.00  სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: „სასწავლო 

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისთვის“. 

აუდიტორია: # 31 

 

 

10 იანვარი (ხუთშაბათი) 

10:00 – 14:00 მონიტორინგის თანამშრომლების ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

15.00-18.00  სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: „სასწავლო 

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისთვის“. 

აუდიტორია: # 31 

 

 

11 იანვარი (პარასკევი) 

10:00 – 14:00 მონიტორინგის თანამშრომლების ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

12.00-15.00  სამუშაო შეხვედრა ქართული ენისა და ლიტერატურის  მასწავლებლობის 

მაძიებლებთან  

აუდიტორია: # 31 

 

15.00-18.00  სამუშაო შეხვედრა რუსული ენის მასწავლებლობის მაძიებლებთან  

აუდიტორია: # 31 

 

14.00-17.00 სამუშაო შეხვედრა ინგლისური ენის მასწავლებლობის მაძიებლებთან 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

14 იანვარი (ორშაბათი) 

14:00 – 16:00 სემინარი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: როგორ დავგეგმოთ 

გაკვეთილი, პრაქტიკული რჩევები მასწავლებლებს 

აუდიტორია: # 32 

 

 

12:00 – 15:00  სამუშაო შეხვედრა ბიოლოგიის მასწავლებლობის მაძიებლებთან - 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლის ობიექტები, მიზნები და მეთოდები. 

პირველი დღე 



აუდიტორია: # 33 

 

 

15 იანვარი (სამშაბათი) 

12.00-15.00 სამუშაო შეხვედრა გერმანული ენის მასწავლებლობის მაძიებლებთან   

აუდიტორია: # 32 

 

 

12.00-15.00  სამუშაო შეხვედრა დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლობის 

მაძიებლებთან - გაკვეთილის დაგეგმვა, პირველი დღე 

აუდიტორია: # 33 

 

12.00-15.00  სემინარი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისათვის 

თემაზე: ლირიკული ნაწარმოებების სწავლების მეთოდები 

აუდიტორია: # 21 

 

15:00 – 18:00  სამუშაო შეხვედრა ბიოლოგიის მასწავლებლობის მაძიებლებთან - 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლის ობიექტები, მიზნები და მეთოდები. 

მეორე დღე 

აუდიტორია: # 33 

 

16:00 – 18:00 DELF-ის და  DALF-ის  დიპლომები, მათი  დანიშნულება, რა 

პერსპექტივებს იძლევა ეს დიპლომები  და  გამოცდებისათვის  სკოლის 

მოსწავლეების მომზადების სპეციფიკა. 

აუდიტორია: # 31 

 

16 იანვარი (ოთხშაბათი) 

11:00 – 16:00 „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამის მონაწილეების სამუშაო 

შეხვედრა, პირველი დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

15:00-18.00 სამუშაო შეხვედრა ქიმიის მასწავლებლობის მაძიებლებთან -

საჭიროებების დადგენა: ესგ-ს გაცნობა, ქიმიის სტანდარტის გამოყენება სასწავლო 

პროცესში, პირველი დღე 

აუდიტორია: # 33 

 

12.00-15.00  სამუშაო შეხვედრა დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლობის 

მაძიებლებთან - გაკვეთილის დაგეგმვა, განმავითარებელი შეფასება, მეორე დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

 

 



17:00-18.00  სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის ექსპერიმენტულ ნაწილში 

აუდიტორია: ფიზიკის ლაბორატორია 

 

16:00 – 18:00 დიაგრამები და სქემები მოსმენის გაკვეთილზე რუსული ენის 

მასწავლებლებისათვის. 

აუდიტორია: #31 

 

 

 

17 იანვარი (ხუთშაბათი) 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ინგლისურ ენაში -  ზეპირმეტყველება, 

პირველი დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 

 

11:00 – 16:00 „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამის მონაწილეების სამუშაო 

შეხვედრა, მეორე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

15.00-18.00 სამუშაო შეხვედრა ისტორიის მასწავლებლობის მაძიებლებთან -

საჭიროებების დადგენა, ესგ-ს გაცნობა, ისტორიის სტანდარტის გამოყენება 

სასწავლო პროცესში. პირველი დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

15:00-18.00 სამუშაო შეხვედრა ქიმიის მასწავლებლობის მაძიებლებთან -

საჭიროებების დადგენა; ესგ-ს გაცნობა; ქიმიის სტანდარტის გამოყენება სასწავლო 

პროცესში,  მეორე დღე 

აუდიტორია: # 33 

 

16:00-18.00 „ტექსტი და ქვეტექსტი - აღქმის სუბიექტურობა და კითხვის პროცესის 

მართვა“ (გერმანული ენა) 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

10:00  - 14:00 სამუშაო შეხვედრა მათემატიკის მასწავლებლობის მაძიებლებთან 

ეროვნული სასწავლო გეგმა-საგნობრივი პროგრამა მათემატიკაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: # 33 

 

18 იანვარი (პარასკევი) 

10:00  - 14:00 სამუშაო შეხვედრა მათემატიკის მასწავლებლობის მაძიებლებთან 

ეროვნული სასწავლო გეგმა-საგნობრივი პროგრამა მათემატიკაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: # 33 

 



10:00 – 15:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ინგლისურ ენაში -  ზეპირმეტყველება, 

მეორე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 

 

15.00-18.00  სამუშაო შეხვედრა ისტორიის  მასწავლებლობის მაძიებლებთან -

სასწავლო მეთოდების გამოყენება ისტორიის  გაკვეთილზე;  გაკვეთილის დაგეგმვა, 

მეორე დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

15.00-18.00  მასტერკლასი: დიაგრამებისა და გრაფიკული საშუალებების ანალიზი 

გეოგრაფიის სწავლებაში 

აუდიტორია: # 31 

 

16:00-18.00 „ტექსტი და ქვეტექსტი - აღქმის სუბიექტურობა და კითხვის პროცესის 

მართვა“, (გერმანული ენა) 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

20 იანვარი (კვირა) 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ინგლისურ ენაში -  ზეპირმეტყველება, 

მესამე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 

 

11:00 – 14:00  გრძელვადიანი კურსი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 31 

 

11:00 – 14:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 11 

 

11:00 – 14:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, პირველი  დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 32 

 

11:00 – 13:00 ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 

აუდიტორია: ფიზიკის ლაბორატორია 

 



10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი რუსული ენის მასწავლებლებისთვის,  პირველი 

დღე  
(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #33 

 

21 იანვარი (ორშაბათი) 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 31 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 32 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 11 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი რუსული ენის მასწავლებლებისთვის,  მეორე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #33 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის  

მასწავლებლებისთვის - ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები, პირველი  დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 

 

 

22 იანვარი (სამშაბათი) 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 31 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 32 

 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 



(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 11 

 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებლებისთვის - ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები,  მეორე  დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 

 

 

23 იანვარი (ოთხშაბათი) 

15.00-18.00  სემინარი: “სხვადასხვა მიმართულებების ინტეგრირება მათემატიკის 

სასკოლო კურსში” 

აუდიტორია: # 31 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 32 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 11 

 

 

15:00-18.00 ეფექტური კომუნიკაციის უნარების განვითარება დაწყებით კლასის 

მოსწავლეებში, პირველი დღე 

აუდიტორია: # 33 

 

17:00-18.00  სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის ექსპერიმენტულ ნაწილში 

აუდიტორია: ფიზიკის ლაბორატორია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის  

მასწავლებლებისთვის, ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები, მესამე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 



 

 

24 იანვარი (ხუთშაბათი) 

15.00-18.00  მასტერკლასი: “სწავლისა და სწავლების ეფექტური სტრატეგიები” 

აუდიტორია: # 31 

 

15:00-18.00 ეფექტური კომუნიკაციის უნარების განვითარება დაწყებით კლასის 

მოსწავლეებში, მეორე დღე 

აუდიტორია: # 33 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებლებისთვის, ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები მეოთხე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 

 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის, მეხუთე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 11 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მეხუთე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 32 

 

 

25 იანვარი (პარასკევი) 

15.00-18.00  მასტერკლასი: გენდერული თანასწორობა - გლობალური პრობლემების 

გეოგრაფია 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00 – 18:00 სემინარი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: დემოგრაფიული 

მეთოდების გამოყენება ინტერდისციპლინური კვლევების პროცესში 

(ინტეგრირებული მასტერკლასი - მათემატიკასა და ისტორიაში) 

აუდიტორია: კაფეტერია 

 

15:00 – 18:00 რუსული ენის გრძელვადიანი კურსი, მესამე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 

 



15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებლებისთვის - ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები. მეხუთე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის, მეექვსე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 11 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მეექვსე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 32 

 

 

15:00 – 20:30  გრძელვადიანი კურსი ფრანგული ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი 

დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 41 

 

 

26 იანვარი (შაბათი) 

11:00 -15:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება, პირველი 

დღე, პირველი ჯგუფი 
აუდიტორია: # 33 

 

11:00 -15:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება, პირველი 

დღე, მეორე ჯგუფი 
აუდიტორია: # 31 

 

10:00 -15:00  რუსული ენის გრძელვადიანი კურსი, მეოთხე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის  

მასწავლებლებისთვის - ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები, მეექვსე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 

 



10:00 – 15:30  გრძელვადიანი კურსი ფრანგული ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე 

დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 41 

 

11:00 – 14:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის, მეშვიდე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 11 

 

11:00 – 14:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მეშვიდე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 32 

 

 

 

27 იანვარი (კვირა) 

11:00 – 13:00 ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 

აუდიტორია: ფიზიკის ლაბორატორია 

 

11:00 -15:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება,  მეორე დღე, 

პირველი ჯგუფი 
აუდიტორია: # 33 

 

11:00 -15:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება,  მეორე დღე, 

მეორე ჯგუფი 
აუდიტორია: # 31 

 

10:00 -15:00  რუსული ენის გრძელვადიანი კურსი, მეხუთე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებლებისთვის - ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები, მეშვიდე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 

 

10:00 – 15:30  გრძელვადიანი კურსი ფრანგული ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე 

დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 41 



 

11:00 – 14:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის, მერვე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 11 

 

 

 

28 იანვარი (ორშაბათი) 

11:00 -15:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება,  მესამე დღე, 

პირველი ჯგუფი 
აუდიტორია: # 33 

 

11:00 -15:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება,  მესამე დღე, 

მეორე ჯგუფი 
აუდიტორია: # 31 

 

15:00 – 20:00  რუსული ენის გრძელვადიანი კურსი, მეექვსე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებლებისთვის - ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები, მერვე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: #21 

 

15:00 – 20:30  გრძელვადიანი კურსი ფრანგული ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე 

დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 41 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის, მეცხრე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 11 

 

 

29 იანვარი (სამშაბათი) 

15:00-18:00  მასტერკლასი: სასკოლო ურთიერთობების ეთიკა 

აუდიტორია: # 32 

 



15:00-18:00  მასტერკლასი: გაკვეთილის დაგეგმვა დაწყებით კლასებში 

აუდიტორია: # 31 

 

15:00-19:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება, პირველი 

დღე, მესამე ჯგუფი 
აუდიტორია: # 33 

 

15:00-19:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება, პირველი 

დღე, მეოთხე ჯგუფი 
აუდიტორია: # 21 

 

 

15:00 – 20:30  გრძელვადიანი კურსი ფრანგული ენის მასწავლებლებისთვის, მეხუთე 

დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 41 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის, მეათე დღე 

(მიმდინარეობს კურსის პილოტირება) 
აუდიტორია: # 11 

 

 

30 იანვარი (ოთხშაბათი) 

17:00-18.00  სამუშაო შეხვედრების ფიზიკის ექსპერიმენტალურ ნაწილში 

აუდიტორია: ფიზიკის ლაბორატორია 

 

15:00-19:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება, მეორე დღე, 

მესამე ჯგუფი 
აუდიტორია: # 33 

 

15:00-19:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება, მეორე დღე, 

მეოთხე ჯგუფი 
აუდიტორია: #31 

 

 

31 იანვარი (ხუთშაბათი) 

15:00-19:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება, მესამე დღე, 

მესამე ჯგუფი 
აუდიტორია: # 33 

 



15:00-19:00  ტრენინგი მაძიებლებისთვის სასწავლო პროცესის შეფასება, მესამე დღე, 

მეოთხე ჯგუფი 
აუდიტორია: #31 

 


