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მასწავლებლის სახლის სამუშაო განრიგი 

 

თბილისი 
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1 ნოემბერი (ხუთშაბათი) 

15:00 – 20:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართა, 

შეფასება, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 20:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიები 

აუდიტორია: #21 

 

16:00 -19:00 სამუშაო შეხვედრა: მეცნიერების საგნის(მე-7 კლასი) მასწავლებლებთან  

აუდიტორია: #32 

 

 

2 ნოემბერი (პარასკევი) 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 20:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართა, 

შეფასება, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიები 

აუდიტორია: #21 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #11 
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3 ნოემბერი (შაბათი) 

15:00 – 20:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართა, 

შეფასება, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

11:00 – 15:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიები 

აუდიტორია: #21 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

4 ნოემბერი (კვირა) 

09:30 -18:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში პოლონეთის განათლების განვითარების 

ცენტრი: „ისინი ჩვენს გვერდით არაინ“, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

10:00 -16:00 სემინარი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის: ლექსიკაზე მუშაობა 

თანამედროვე უცხო ენის გაკვეთილზე 

აუდიტორია: #32 

 

11:00 – 15:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიები 

აუდიტორია: #21 

 

15:00 – 20:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

5 ნოემბერი (ორშაბათი) 

09:30 -18:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში პოლონეთის განათლების განვითარების 

ცენტრი: „ისინი ჩვენს გვერდით არაინ“, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 16:00 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 
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15:00 – 20:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

16:00 – 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(კითხვისა და წერის სტრატეგიები), პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტური სტრატეგიები 

აუდიტორია: #21 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

6 ნოემბერი (სამშაბათი) 

11:00 – 16:00 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

13:00 – 17:45 პოლონეთის განათლების განვითარების ცენტრი: კონფერენცია ინკლუზიური 

განათლებაში 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

16:00 – 19:00ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

16:00 – 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(კითხვისა და წერის სტრატეგიები), მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #11 
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7 ნოემბერი (ოთხშაბათი) 

09:30 -15:00 პოლონეთის განათლების განვითარების ცენტრი: კონფერენცია ინკლუზიური 

განათლებაში 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

11:00 – 16:00 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 19:00ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

16:00 – 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(ბუნებისმეტყველება), პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- კომუნიკაცია და მოტივაცია  

აუდიტორია: #21 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მერვე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

8 ნოემბერი (ხუთშაბათი) 

11:00 – 16:00 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 – 18:00 სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: „სასწავლო 

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისთვის“ 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი,  მერვე დღე 

აუდიტორია: #31 
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16:00 – 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(ბუნებისმეტყველება), მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

09:30 – 19:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში პოლონეთის განათლების განვითარების 

ცენტრი: „ისინი ჩვენს გვერდით არიან“, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- კომუნიკაცია და მოტივაცია  

აუდიტორია: #21 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეცხრე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

9 ნოემბერი (პარასკევი) 

09:30 – 19:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში პოლონეთის განათლების განვითარების 

ცენტრი: „ისინი ჩვენს გვერდით არიან“, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 16:00 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 – 17:00 დისკუსია გეოგრაფიის მასწავლებელბთან: ტურიზმი, როგორც განვითარების 

სტრატეგია 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

16:00 – 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(ბუნებისმეტყველება), მესამე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეათე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეცხრე დღე 

აუდიტორია: #31 

ხანგრძლივობა: 3 საათი, ჯამში 30 საათი 
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10 ნოემბერი (შაბათი) 

09:30 – 19:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში პოლონეთის განათლების განვითარების 

ცენტრი: „ისინი ჩვენს გვერდით არიან“, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 16:00 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

11:00 – 17:00 ტრენინგი მენტორებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

11:00 – 15:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- კლასის მართვა 

აუდიტორია: #21 

 

11:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეთერთმეტე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

14:00  – 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(ბუნებისმეტყველება), მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

11 ნოემბერი (კვირა) 

11:00 – 16:00 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

11:00 – 17:00 ტრენინგი მენტორებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

12:00 – 15:00  მასტერკლასი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის: მხატრული ტექსტის 

იდეურ-მხატრული და ლინგვისტური ანალიზი 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

14:00  – 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(ბუნებისმეტყველება), მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

11:00 – 15:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- კლასის მართვა 

აუდიტორია: #21 
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12 ნოემბერი (ორშაბათი) 

09:30 -17:00 კონფერენცია თემაზე: „ გარდამავალ პერიოდში ინვალიდთა დახმარების 

იურიდიული, ფინანსური და ადმინისტრაციული საფუძვლები, წარმატებული პრაქტიკის 

მაგალითი“ 

(პოლონეთის შრომისა და სოციალური პოლიტიკის და საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო) 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

11:00 – 16:00 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მერვე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

14:00  – 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(ბუნებისმეტყველება), მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 – 18:00 5 წლის ასაკის ბავშვების სწავლა-სწავლების თავისებურებანი, პირველი დღე  

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეთორმეტე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

13 ნოემბერი (სამშაბათი) 

10:00 – 17:00ტრენინგი დაწყებითი კლასის ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი 

დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: #21 

 

10:00 – 17:00ტრენინგი დაწყებითი კლასის ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი 

დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #33 

 

09:00 – 15:00  სემინარი ინკლუზიურ განათლებაში: შშმპ პროფესიული რეაბილიტაცია  

(პოლონეთის შრომისა და სოციალური პოლიტიკის და საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო) 

აუდიტორია: #31 

 

11:00 – 16:00 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მეცხრე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 – 18:00 5 წლის ასაკის ბავშვების სწავლა-სწავლების თავისებურებანი, მეორე დღე  

აუდიტორია:  ბიბლიოთეკა 

 

16:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- სასწავლო პროცესის შეფასება 
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აუდიტორია: #21 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეცამეტე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

14 ნოემბერი (ოთხშაბათი) 

10:00 – 17:00ტრენინგი დაწყებითი კლასის ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი 

დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: #21 

 

10:00 – 17:00ტრენინგი დაწყებითი კლასის ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი 

დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 16:00 სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მეათე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

16:00  - 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(მათემატიკა), პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 19:00მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- სასწავლო პროცესის შეფასება 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეთოთხმეტე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

15 ნოემბერი (ხუთშაბათი) 

16:00 – 18:30 პრეზენტაცია და დისკუსია ყველა დაინტერესებული პირისათვის - სამოქალაქო 

განათლება სკოლებში: სწავლების არსებული მდგომარეობა და გამოწვევები 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

16:00  - 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(მათემატიკა), მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 18:00 სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ქიმიური წონასწორობა (როგორც 

ხსნარებში, ისე ჰეტეროგენულ სისტემებში) წონასწორობის მუდმივები, ამოცანების სუსტი 

მჟავებისა და ფუძეების დისოციაციის მუდმივების გაანგარიშების თემაზე. 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები- სასწავლო პროცესის შეფასება 
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აუდიტორია: #21 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეთხუთმეტე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

16 ნოემბერი (პარასკევი) 

16:00  - 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ 

პროგრამა (მათემატიკა), მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 19:00 სემინარი: სტერეომეტრიული ამოცანები და მათი ამოხსნის ხერხები სასკოლო 

მათემატიკაში 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პრაქტიკული ფსიქოლოგია 

საკლასო ოთახში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

1615:00 – 20 :00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #21 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეთექვსმეტე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

17 ნოემბერი (შაბათი) 

11:00 – 17:00 ტრენინგი მენტორებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

11:00 – 15:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(მათემატიკა), მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პრაქტიკული ფსიქოლოგია 

საკლასო ოთახში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

11:00 – 16 00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

16:00 -19:00 ვირტუალური საკლასო ოთახი "ედმოდო", პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 
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18 ნოემბერი (კვირა) 

10:00 -16:00 სემინარი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის: ტექსტზე მუშაობა 

თანამედროვე უცხო ენის გაკვეთილზე 

აუდიტორია: #32 

 

11:00 – 17:00 ტრენინგი მენტორებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

11:00 – 15:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(მათემატიკა), მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პრაქტიკული ფსიქოლოგია 

საკლასო ოთახში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

11:00 – 15 16:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

16:00 -19:00 ვირტუალური საკლასო ოთახი "ედმოდო", მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

19 ნოემბერი (ორშაბათი) 

15:00 – 20:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 – 18:00 სასწავლო მეთოდების გამოყენება ისტორიის გაკვეთილზე 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 -17:00 პრეზენტაცია ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: „მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ცნობიერების ამაღლება“ 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

16:00  - 19:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლთა (1-6), გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(მათემატიკა), მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 18:00 სამუშაო შეხვედრა ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ელექტროქიმიის საფუძვლები 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 19 20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეჩვიდმეტე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

20 ნოემბერი (სამშაბათი) 

15:00 – 20:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: გარემო და მდგრადი 

განვითარება, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 18:00 საორიენტაციო შეხვედრა მენტორებთან 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

16:00 -20 :00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეთვრამეტე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

21 ნოემბერი (ოთხშაბათი) 

15:00 – 20:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მესამე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 – 17:00 სემინარი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: მსოფლიო რელიგიები, ინდუიზმი 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 17:00 შეხვედრა ბიოლოგიის მასწავლებლებთან: „ახალგაზრდებში ქცევითი 

ზედამხედველობის კვლევა“(შეხვედრა ხორციელდება პროექტ „აივ-პრევენცია“ ფარგლებში) 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეცხრამეტე დღე 

აუდიტორია: #11 
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22 ნოემბერი (ხუთშაბათი) 

15:00 – 20:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 18:00 სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: „სასწავლო 

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისთვის“ 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პრაქტიკული ფსიქოლოგია 

საკლასო ოთახში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 -18:00 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეოცე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეათე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

24 ნოემბერი (შაბათი) 

11:00 – 15:00  ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: გარემო და მდგრადი 

განვითარება, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პრაქტიკული ფსიქოლოგია 

საკლასო ოთახში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

16:00 -19:00 ვირტუალური საკლასო ოთახი "ედმოდო", პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 
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25 ნოემბერი (კვირა) 

12:00 - 15:00  მასტერკლასი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის: ქართული 

მოდერნისტული ლიტერატურა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პროფესიული უნარები, 

კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივირება, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პრაქტიკული ფსიქოლოგია 

საკლასო ოთახში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 -19:00 ვირტუალური საკლასო ოთახი "ედმოდო", მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

26 ნოემბერი (ორშაბათი) 

11:00 – 16:00  სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეთერთმეტე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

15:00 – 20:00  სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პროფესიული უნარები, 

კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივირება, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მერვე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #21 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: როგორ დავგეგმოთ 

პროექტგაკვეთილი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 



[Type text] Page 15 
 

 

 

27 ნოემბერი (სამშაბათი) 

11:00 – 16:00  სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 – 20:00  სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მეორე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: გარემო და მდგრადი 

განვითარება, მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 19:00 სემინარი: ელექტრონული ცხრილი გამოყენება მათემატიკის გაკვეთილზე 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პროფესიული უნარები, 

კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივირება, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მეეცხრე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: როგორ დავგეგმოთ 

პროექტგაკვეთილი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

28 ნოემბერი (ოთხშაბათი) 

11:00 – 16:00  სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მესამე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 – 20:00  სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მესამე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პროფესიული უნარები, 

კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივირება, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 
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16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პრაქტიკული ფსიქოლოგია 

საკლასო ოთახში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

29 ნოემბერი (ხუთშაბათი) 

11:00 – 16:00  სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 – 20:00  სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პრაქტიკული ფსიქოლოგია 

საკლასო ოთახში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

16:00 – 18:00 სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: „სასწავლო 

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისთვის“ 

აუდიტორია: #32 

 

30 ნოემბერი (პარასკევი) 

11:00 – 16:00  სპეციალური პედაგოგის პროფესიული განვითარების კურსის პილოტირება, 

მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 – 20:00  სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: პრაქტიკული ფსიქოლოგია 

საკლასო ოთახში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მეათე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: როგორ დავგეგმოთ 

პროექტგაკვეთილი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 


