
[Type text] Page 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისის მასწავლებლის სახლის სამუშაო განრიგი 
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1 ივლისი (ორშაბათი) 

 

10:00 – 17:00  ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამის ტრენერთა 

ტრენინგი - "1:1 ელექტრონული სწავლების კურსი“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამის 

ტრენერთათვის.  

   

12:00 -17:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში: „არაორგანული ქიმია“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

13:00-18:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“  მოდული „კითხვა, მოსმენა“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 33   

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 

 

 

2 ივლისი (სამშაბათი) 

 

12:00 -17:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში: „არაორგანული ქიმია“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 17:00  ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამის ტრენერთა 

ტრენინგი - "1:1 ელექტრონული სწავლების კურსი“ მეორე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მხოლოდ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამის 

ტრენერთათვის. 

 

 

3 ივლისი (ოთხშაბათი) 

 

10:00 – 17:00  ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამის ტრენერთა 

ტრენინგი - "1:1 ელექტრონული სწავლების კურსი“ მესამე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მხოლოდ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამის 

ტრენერთათვის. 

 

 

14:00 -16:00 სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის 

მონაწილე მასწავლებლების ფოკუს ჯგუფი. (თბილისი) 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პროგრამის მონაწილე მასწავლებლებისათვის. 
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4 ივლისი (ხუთშაბათი) 

 

10:00 – 17:00  ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამის ტრენერთა 

ტრენინგი - "1:1 ელექტრონული სწავლების კურსი“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მხოლოდ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამის 

ტრენერთათვის. 

 

14:00 -16:00 სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის 

მონაწილე მასწავლებლების ფოკუს ჯგუფი. (თბილისი, მცხეთა, რუსთავი) 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პროგრამის მონაწილე მასწავლებლებისათვის. 

 

 

5 ივლისი (პარასკევი) 

 

10:00 – 17:00  ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამის ტრენერთა 

ტრენინგი - "1:1 ელექტრონული სწავლების კურსი“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მხოლოდ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრამის 

ტრენერთათვის. 

 

10:00 -15:30  გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“  მოდული „ლაპარაკი“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

6 ივლისი (შაბათი) 

 

11:00 -14:00 ტრენინგი - „Edmodo - ვირტუალური საკლასო ოთახი” პირველი დღე. 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00  ტრენინგი - „ვიდეო, როგორც სასწავლო რესურსი“  

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 -15:30  გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“  მოდული „ლაპარაკი“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

7 ივლისი (კვირა) 
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11:00 -14:00 ტრენინგი - „Edmodo - ვირტუალური საკლასო ოთახი” მეორე  დღე. 

აუდიტორია: 11  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

10:00 -15:30  გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“  მოდული „ლაპარაკი“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

8 ივლისი (ორშაბათი) 

 

15:00 -20:00 ინტენსიური თეორიული და პრაქტიკული კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - 

ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეთა სწავლება. (მესამე ბლოკი) პირველი 

დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 

 

11:00 -16:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის 

 

10:00 -15:30  გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“  მოდული „ლაპარაკი“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

9 ივლისი (სამშაბათი) 

 

15:00 -20:00 ინტენსიური თეორიული და პრაქტიკული კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - 

ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეთა სწავლება. (მესამე ბლოკი) მეორე 

დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 
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11:00 -16:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის 

 

10:00 -15:30  გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“  მოდული „ლაპარაკი“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

10 ივლისი (ოთხშაბათი) 

 

15:00 -20:00 ინტენსიური თეორიული და პრაქტიკული კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - 

ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეთა სწავლება. (მესამე ბლოკი) მესამე 

დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 

 

 

11 ივლისი (ხუთშაბათი) 

 

15:00 -20:00 ინტენსიური თეორიული და პრაქტიკული კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - 

ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეთა სწავლება. (მესამე ბლოკი) მეოთხე 

დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 

 

11:00 -16:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის 

 

 

 

12 ივლისი (პარასკევი) 

 

15:00 -20:00 ინტენსიური თეორიული და პრაქტიკული კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - 

ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეთა სწავლება. (მესამე ბლოკი) მეხუთე 

დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 
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11:00 -16:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის 

 

 

 

13 ივლისი (შაბათი) 

 

11:00 -14:00 ტრენინგი - „Edmodo - ვირტუალური საკლასო ოთახი” პირველი დღე. 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

15:00 -20:00 ინტენსიური თეორიული და პრაქტიკული კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - 

ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეთა სწავლება. (მესამე ბლოკი) მეექვსე 

დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 

14 ივლისი (კვირა) 

 

11:00 -14:00 ტრენინგი - „Edmodo - ვირტუალური საკლასო ოთახი” მეორე დღე. 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

15 ივლისი (ორშაბათი) 

11:00 – 15:30 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები. მოდული:  

„სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“ -  პირველი დღე. 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 -16:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ქართულის, როგორც მეორე  ენის“სწავლების მეთოდიკა. პირველი 

დღე 

აუდიტორია: 33 
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სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

16 ივლისი (სამშაბათი) 

 

11:00 – 15:30 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები. მოდული:  

„სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“ -  მეორე დღე. 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 -16:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის 

 

 

 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ქართულის, როგორც მეორე ენის“სწავლების მეთოდიკა. მეორე 

დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

 

17 ივლისი (ოთხშაბათი) 

 

11:00 – 15:30 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები. მოდული:  

„სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“ -  მესამე დღე. 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 – 18:00 ტრენინგი პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის: 

„დისტანციური სწავლების მეთოდები“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მხოლოდ პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ქართულის, როგორც მეორე ენის“სწავლების მეთოდიკა. მესამე 

დღე 

აუდიტორია: 33 
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სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

 

 

18 ივლისი (ხუთშაბათი) 

 

11:00 – 15:30 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები. მოდული:  

„სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“ -  მეოთხე დღე. 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 – 18:00 ტრენინგი პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის: 

„დისტანციური სწავლების მეთოდები“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მხოლოდ პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 -16:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ქართულის, როგორც მეორე ენის“სწავლების მეთოდიკა. მეოთხე 

დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

 

19 ივლისი (პარასკევი) 

 

11:00 – 16:30 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები. მოდული:  

„სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“ -  მეხუთე დღე. 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 – 18:00 ტრენინგი პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის: 

„დისტანციური სწავლების მეთოდები“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 11 
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სტატუსი: მხოლოდ პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 -16:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ქართულის, როგორც მეორე ენის“სწავლების მეთოდიკა. მეხუთე 

დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

 

 

 

 

 

20 ივლისი (შაბათი) 

 

11:00 – 15:00  ტრენინგი - „ვიდეო, როგორც სასწავლო რესურსი“  

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ქართულის, როგორც მეორე ენის“სწავლების მეთოდიკა. მეექვსე 

დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

21 ივლისი (კვირა) 

 

11:00 – 15:00  ტრენინგი - „ვიდეო, როგორც სასწავლო რესურსი“  

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

22 ივლისი (ორშაბათი) 

11:00 – 16:30 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები. მოდული:  

„კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია“ -  პირველი დღე. 

აუდიტორია: 32 



[Type text] Page 10 
 

სტატუსი: მხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 -16:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ქართულის, როგორც მეორე ენის“სწავლების მეთოდიკა. მეშვიდე 

დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

 

 

 

 

23 ივლისი (სამშაბათი) 

 

11:00 – 16:30 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები. მოდული:  

„კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია“ -  მეორე დღე. 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 -16:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ქართულის, როგორც მეორე ენის“სწავლების მეთოდიკა. მერვე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

 

24 ივლისი (ოთხშაბათი) 
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11:00 – 16:30 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები. მოდული:  

„კლასის მართვისა და კონფლიქტის მოგვარების ეფექტური სტრატეგიები“ -  პირველი დღე. 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. პირველი დღე ჯგუფი #1 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. პირველი დღე ჯგუფი #2 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. პირველი დღე ჯგუფი #3 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ქართულის, როგორც მეორე ენის“სწავლების მეთოდიკა. მეცხრე 

დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

 

25 ივლისი (ხუთშაბათი) 

 

11:00 – 16:30 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები. მოდული:  

„კლასის მართვისა და კონფლიქტის მოგვარების ეფექტური სტრატეგიები“ -  მეორე  დღე. 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მეორე დღე ჯგუფი #1 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მეორე დღე ჯგუფი #2 

აუდიტორია: 22 
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სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მეორე დღე ჯგუფი #3 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ქართულის, როგორც მეორე ენის“ სწავლების მეთოდიკა. მეათე 

დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

 

26 ივლისი (პარასკევი) 

 

11:00 - 15:00 ტრენინგი - „საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები 

სასწავლო პროცესში“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მესამე დღე ჯგუფი #1 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მესამე დღე ჯგუფი #2 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მესამე დღე ჯგუფი #3 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 – 13:00 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის  კონსულტაციები ცენტრის საგნობრივ კონსულტანტებთან 

(ქართული ენა და ლიტერატურა) 

აუდიტორია: 32  

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 
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13:00 – 15:00 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის  კონსულტაციები ცენტრის საგნობრივ კონსულტანტებთან 

(განათლების დაწყებითი საფეხური) 

აუდიტორია: 32  

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 – 13:00 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის  კონსულტაციები ცენტრის საგნობრივ კონსულტანტებთან 

(ისტორია) 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი  

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

13:00 – 15:00 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის  კონსულტაციები ცენტრის საგნობრივ კონსულტანტებთან 

(ბიოლოგია) 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი  

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 – 13:00 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის  კონსულტაციები ცენტრის საგნობრივ კონსულტანტებთან (ფიზიკა) 

აუდიტორია: 23 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

15:00 – 17:00 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის  კონსულტაციები ცენტრის საგნობრივ კონსულტანტებთან (ქიმია) 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

15:00 – 17:00 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის  კონსულტაციები ცენტრის საგნობრივ კონსულტანტებთან 

(მათემატიკა) 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (ახალგორის რაიონი) მოქმედი სკოლების 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „ ეთნიკური და რელიგიური ტოლერანტობა“ . 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

27 ივლისი (შაბათი) 
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11:00 - 15:00 ტრენინგი  „საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები 

სასწავლო პროცესში“  მეორე დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მეოთხე დღე ჯგუფი #1 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მეოთხე დღე ჯგუფი #2 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მეოთხე დღე ჯგუფი #3 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

 

 

 

28 ივლისი (კვირა) 

 

11:00 - 15:00 ტრენინგი -  „საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები 

სასწავლო პროცესში“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

29 ივლისი (ორშაბათი) 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. პირველი დღე ჯგუფი #1 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. პირველი დღე ჯგუფი #2 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. პირველი დღე ჯგუფი #3 

აუდიტორია: 31 
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სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „სომხური და აზერბაიჯანული ენების შემსწავლელი კურსი“.  

პირველი დღე (აზერბაიჯანული ჯგუფი). 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „სომხური და აზერბაიჯანული ენების შემსწავლელი  კურსი“.  

პირველი დღე (სომხური  ჯგუფი). 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

30 ივლისი (სამშაბათი) 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მეორე დღე ჯგუფი #1 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

 

 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მეორე დღე ჯგუფი #2 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მეორე დღე ჯგუფი #3 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „სომხური და აზერბაიჯანული ენების შემსწავლელი კურსი“.  მეორე 

დღე (აზერბაიჯანული ჯგუფი). 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „სომხური და აზერბაიჯანული ენების შემსწავლელი  კურსი“.  

მეორე  დღე (სომხური  ჯგუფი). 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 
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31 ივლისი (ოთხშაბათი) 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მესამე დღე ჯგუფი #1 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მესამე დღე ჯგუფი #2 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 -18:00 ტრენინგი პედაგოგიურ უნარებში. მესამე დღე ჯგუფი #3 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი; მხოლოდ „ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „სომხური და აზერბაიჯანული ენების შემსწავლელი კურსი“.  მესამე 

დღე (აზერბაიჯანული ჯგუფი). 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი - „სომხური და აზერბაიჯანული ენების შემსწავლელი  კურსი“.  

მესამე დღე (სომხური  ჯგუფი). 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ „ქართულის, როგორც მეორე ენის“ პროგრამაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის. 


