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2 ოქტომბერი (სამშაბათი) 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

 

 

 

3 ოქტომბერი (ოთხშაბათი) 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 
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11:00-17:00 ინკლუზიური განათლების ტრენერთა ტრენინგი (პირველი დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, მეორე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, (სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტიანი სტრატეგიები, 

(გრძელვადიანი კურსი), მესამ მოდული, პირველი დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

 

 

 

4 ოქტომბერი (ხუთშაბათი) 

 

16:00 -21:00სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

 

 

11:00-17:00 ინკლუზიური განათლების ტრენერთა ტრენინგი (მეორე დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00-17:00  სამუშაო შეხვედრა ბიოლოგიის მასწავლებლებთან: სერტიფიცირების პროცესის 

მიმოხილვა 

აუდიტორია: #41 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება.მესამე დღე 
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აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, (სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტიანი სტრატეგიები, 

(გრძელვადიანი კურსი), მესამე მოდული, მეორე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

 

5 ოქტომბერი (პარასკევი) 

 

10:00 – 16:00 ტრენერთა ტრენინგი: ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის 

მომზადება, პირველი დღე 

აუდიტორია: #8 

 

 

11:00-17:00 ინკლუზიური განათლების ტრენერთა ტრენინგი (მესამე დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

15:00 – 18:00 მასტერკლასი - „გეოგრაფიული თვალსაჩინოებების (ხაზოვანი, სვეტოვანი, 

წრიული, წერტილოვანი დიაგრამები) ანალიზი“ 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #11 
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15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, (სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტიანი სტრატეგიები, 

(გრძელვადიანი კურსი), მესამე მოდული, მესამე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

 

6 ოქტომბერი (შაბათი) 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

11:00 – 16:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

11:00 – 16:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

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

საფუძვლები, (სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტიანი სტრატეგიები, 

(გრძელვადიანი კურსი), მესამე მოდული, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

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

შეფასება, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

10:00 – 16:00 ტრენერთა ტრენინგი: ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის 

მომზადება, მეორე დღე 

აუდიტორია: #8 
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7 ოქტომბერი (კვირა) 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

11:00 – 16:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

11:00 – 16:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

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

შეფასება, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, (სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლის ეფექტიანი სტრატეგიები, 

(გრძელვადიანი კურსი), მესამე მოდული, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

10:00 – 16:00 ტრენერთა ტრენინგი: ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის 

მომზადება, მესამე დღე 

აუდიტორია: მერვე სართული 

 

 

8 ოქტომბერი (ორშაბათი) 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 
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16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: „გეოგრაფიული კვლევა“, 

პირველი დღე 

სამიზნე ჯგუფი: გეოგრაფიის სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული 

მასწავლებლებისთვის, რეკომენდებულია მათთვის, ვინც ასწავლის საშუალო საფეხურზე 

არჩევით კურსს „გეოგრაფიული კვლევა“ 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

10:00 – 16:00 ტრენერთა ტრენინგი: ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის 

მომზადება, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #8 

 

 

 

9 ოქტომბერი (სამშაბათი) 

 

11:00 – 12:00 სამუშაო შეხვედრა: გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - 

პირველი დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 
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16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: „გეოგრაფიული კვლევა“, მეორე 

დღე 

სამიზნე ჯგუფი: გეოგრაფიის სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული 

მასწავლებლებისთვის, რეკომენდებულია მათთვის, ვინც ასწავლის საშუალო საფეხურზე 

არჩევით კურსს „გეოგრაფიული კვლევა“ 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

15:00 – 17:00 სემინარი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის:  ალბათობა და სტატისტიკა - 

ძირითადი სირთულეები და სწავლების მეთოდიკა 

სამიზნე ჯგუფი:  საბაზო და საშუალო საფეხურის მათემატიკის მასწავლებლები 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, მეორე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 
15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, (კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია, გრძელვადიანი კურსი), 

მეოთხე მოდული, პირველი დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 
10:00 – 16:00 ტრენერთა ტრენინგი: ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის 

მომზადება, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #8 

 

 
15:00 – 17:00 სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: „სასწავლო 

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისათვის“ 

აუდიტორია: N41 
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10 ოქტომბერი (ოთხშაბათი) 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი)  

მეორე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: „გეოგრაფიული კვლევა“, მესამე 

დღე 

სამიზნე ჯგუფი: გეოგრაფიის სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული 

მასწავლებლებისთვის, რეკომენდებულია მათთვის ვინც ასწავლის საშუალო საფეხურზე 

არჩევით კურსს „გეოგრაფიული კვლევა“ 

აუდიტორია: ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია 

 

 

15:00 – 18:00სემინარი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: „ისლამური მისტიციზმი“ 

სამიზნე ჯგუფი: სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებლები 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, მესამე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, (კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივაცია, გრძელვადიანი კურსი), 

მეოთხე მოდული, მეორე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge.  Page 10 
 

 

15:00 – 17:00სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: „სასწავლო 

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისათვის“ 

აუდიტორია: N41 

 

 

11 ოქტომბერი (ხუთშაბათი) 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - მესამე 

დღე 

აუდიტორია : ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

16:00-20:00 სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო 

ოთახში“, პირველი დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

15:00-19:00 ტრენინგი 5 წლის ასაკის ბავშვის სწავლა-სწავლების თავისებურებანი, პირველი 

დღე. 

აუდიტორია: #41 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #11 
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12 ოქტომბერი (პარასკევი) 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - მეოთხე 

დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

16:00-20:00 სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო 

ოთახში“, მეორე დღე 

აუდიტორია: #22 

 

 
15:00-19:00 ტრენინგი 5 წლის ასაკის ბავშვის სწავლა-სწავლების თავისებურებანი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

15:00 – 18:00  არჩევითი საგანი : „გარემო და მდგრადი განვითარება“-ადაპტირებული 

პროგრამა ბიოლოგიის პედაგოგებისათვის- მასტერკლასი 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები (კლასის მართვისა და კონფლიქტის მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები, 

გრძელვადიანი კურსი). მეხუთე მოდული, პირველი დღე 

აუდიტორია: #21 
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13 ოქტომბერი (შაბათი) 

 

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

შეფასება, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 
15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - მეხუთე 

დღე 

აუდიტორია : ბიბლიოთეკა 

 

 
15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები (კლასის მართვისა და კონფლიქტის მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები, 

გრძელვადიანი კურსი). მეხუთე მოდული, მეორე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 
16:00-20:00 სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო 

ოთახში“, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 
11:00 – 13:00 სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისთვის:  სასერტიფიკაციო გამოცდის ტესტის 

სტრუქტურის და შინაარსის  ანალიზი. 

სამიზნე ჯგუფი: არასერტიფიცირებულიმასწავლებლები 

აუდიტორია: #32 

 

 
15 ოქტომბერი (ორშაბათი) 

 

14:00-19:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო პროგრამის პილოტირება (პირველი დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 
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16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

15:00 -20:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, სასწავლო პროცესის შეფასება, გრძელვადიანი კურსი), მეექვსე მოდული, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

 

 

16 ოქტომბერი (სამშაბათი) 

 

14:00-19:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო პროგრამის პილოტირება (პირველი დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - 

პირველი დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 
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15:00 -20:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 18:00 მასტერკლასი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: ამოცანების ამოხსნის 

ხერხები და სტრატეგიები მათემატიკაში 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, სასწავლო პროცესის შეფასება, გრძელვადიანი კურსი), მეექვსემოდული,  

მეორე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

15:00 – 17:00სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: „სასწავლო 

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისათვის“ 

აუდიტორია: N41 

 

 

 

17 ოქტომბერი (ოთხშაბათი) 

 

14:00-19:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო პროგრამის პილოტირება (მესამე დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - მეორე  

დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

15:00 – 19:00 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, სასწავლო პროცესის შეფასება, გრძელვადიანი კურსი), მეექვსემოდული,  

მესამე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 
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16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

15:00 -20:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

17:00 - 19:00 სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული 

მასწავლებლებისთვის.დამატებითი თავები ფიზიკაში: ფარდობითობის თეორია. 
აუდიტორია: #22 

 

 

15:00 – 17:00სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: „სასწავლო 

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისათვის“ 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

 

18 ოქტომბერი (ხუთშაბათი) 

 

14:00-19:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო პროგრამის პილოტირება (მეოთხე დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - მესამე 

დღე 

აუდიტორია : შეხვედრების ოთახი 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 
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16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

15:00 -20:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

19 ოქტომბერი (პარასკევი) 

 

14:00-19:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო პროგრამის პილოტირება (მეხუთე დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) 

მეოთხე დღე 

აუდიტორია : შეხვედრების ოთახი 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 -21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #33 
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15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, 

შეფასება, მესამე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

 

 

20 ოქტომბერი (შაბათი) 

 

11:00 – 14:30სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: განათლების დაწყებითი 

საფეხურის (1-4 კლასები) მასწავლებელთა ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 
11:00-18:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო პროგრამის პილოტირება (მეექვსე დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

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

შეფასება, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 
15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - მეხუთე 

დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

11:00 – 15:00 ვიდეო, როგორც სასწავლო რესურსი 
აუდიტორია : #11 

 

 

 

11:00 – 15:00 საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები სასწავლო 

პროცესში, პირველი დღე 
აუდიტორია : #41 
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21 ოქტომბერი (კვირა) 

 

11:00-18:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო პროგრამის პილოტირება (მეშვიდე დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 – 19:30 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: განათლების დაწყებითი 

საფეხურის (1-4 კლასები) მასწავლებელთა ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

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

შეფასება, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

11:00 – 15:00 საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები სასწავლო 

პროცესში, მეორე დღე 
აუდიტორია: #41 

 

 

 

 

22 ოქტომბერი (ორშაბათი) 

 

 

14:00-19:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო პროგრამის პილოტირება (მერვე დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: „ისტორიის გაკვეთილის 

დაგეგმვა“, პირველი დღე 

სამიზნე ჯგუფი: სეტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებლები 

აუდიტორია: #33 

 

 

16:00 – 19:30 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: განათლების დაწყებითი 

საფეხურის (1-4 კლასები) მასწავლებელთა ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, 

მართვა, შეფასება, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #32 
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16:00 – 20:00  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, გრძელვადიანი კურსი, პირველი დღე 

სამიზნე ჯგუფი:  სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებელი 

აუდიტორია: #21 

 

 

15:00 – 19:00 საერთაშორისო, თანამშრომლობითი ინტერნეტ-პროექტები სასწავლო 

პროცესში, მესამე დღე 

აუდიტორია : #41 

 

 

 

 

23 ოქტომბერი (სამშაბათი) 

 

14:00-19:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო პროგრამის პილოტირება (მეცხრე დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - 

პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: „ისტორიის გაკვეთილის 

დაგეგმვა“, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 – 19:30 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: განათლების დაწყებითი 

საფეხურის (1-4 კლასები) მასწავლებელთა ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

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

შეფასება, პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

16:00 – 19:00 მასტერკლასი მასწაველბლებისთვის: როგორ ვაწარმოოთ პედაგოგიური 

კვლევები 
სამიზნე ჯგუფი: სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებლებისთვის,  

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 
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16:00 – 20:00  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, გრძელვადიანი კურსი, მეორე დღე 

სამიზნე ჯგუფი:  სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებელი 

აუდიტორია: #21 

 

 

15:00 – 20:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: საგნორივი ტრენინგი 

მათემატიკის მასწავლებლებსითვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

24 ოქტომბერი (ოთხშაბათი) 

 

14:00-19:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო პროგრამის პილოტირება (მეათე დღე) 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - მეორე 

დღე 

აუდიტორია: # 11 

 

 

16:00 – 19:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: განათლების დაწყებითი 

საფეხურის (1-4 კლასები) მასწავლებელთა ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 
 

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

შეფასება, მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

17:00 – 19:00 სემინარი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის: ფიზიკურ ექსპერიმენტებში 

ცდომილებების და მათი გამოანგარიშების მეთოდების შესახებ. 

სამიზნე ჯგუფი: სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებლების 

აუდიტორია: #22 

 

 

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

საფუძვლები, გრძელვადიანი კურსი, მესამე დღე 

სამიზნე ჯგუფი:  სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებელი 

აუდიტორია: #21 
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16:00–18:00 სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ატომური ორბიტალების 

ჰიბრიდიზაცია(მოლეკულური გეომეტრია) 

სამიზნეჯგუფი:  არასერტიფიცირებულიპედაგოგები 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

15:00 – 20:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: საგნორივი ტრენინგი 

მათემატიკის მასწავლებლებსითვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

 

25 ოქტომბერი (ხუთშაბათი) 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - მესამე 

დღე 

აუდიტორია: # 11 

 

 

16:00 – 18:00 სემინარი მასწავლებლებისთვის: სწავლებისა და განვითარების თეორიები 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

16:00 – 19:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: განათლების დაწყებითი 

საფეხურის (1-4 კლასები) მასწავლებელთა ტრენინგი, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

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

შეფასება, მესამე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

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

საფუძვლები, გრძელვადიანი კურსი, მეოთხე დღე 

სამიზნე ჯგუფი:  სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებელი 

აუდიტორია: #21 

 

 

15:00 – 20:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: საგნორივი ტრენინგი 

მათემატიკის მასწავლებლებსითვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 
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26 ოქტომბერი (პარასკევი) 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) 

მეოთხე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00 -20:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

15:00 – 20:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: საგნორივი ტრენინგი 

მათემატიკის მასწავლებლებსითვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

16:00 -21:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა (1-6) გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(ქართული ენა და ლიტერატურა), პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 
16:00-20.00 სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო 

ოთახში“, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

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

შეფასება, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

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

საფუძვლები, გრძელვადიანი კურსი, მეხუთე დღე 

სამიზნე ჯგუფი:  სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებელი 

აუდიტორია: #21 
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27 ოქტომბერი (შაბათი) 

 

11:00 -16:00 სემინარი მასწავლებლებისთვის: სწავლებისა და განვითარების თეორიები 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

11:00 -16:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 
 

11:00 – 15:00  დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა (1-6) გრძელვადიანი ტრენინგ 

პროგრამა (ქართული ენა და ლიტერატურა), მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

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

შეფასება, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

10:00 – 15:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: საგნორივი ტრენინგი ქიმიის 

მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

15:00-19:00 სსსმ მოსწავლეთა სწავლების სტრატეგიები (მასწავლებელთა ტრენინგი) - მეხუთე 

დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

16:00-20.00 სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო 

ოთახში“, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

11:00 – 15:00 ელექტრონული სასწავლო რესურსების მომზადება "ანიმოტოს" 

გამოყენებით 
აუდიტორია: #11 
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28 ოქტომბერი (კვირა) 

 

11:00 -16:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

11:00 – 15:00  დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა (1-6) გრძელვადიანი ტრენინგ 

პროგრამა (ქართული ენა და ლიტერატურა), მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 
16:00-20.00 სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის: „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო 

ოთახში“, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

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

შეფასება, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

11:00 – 14:00  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები, გრძელვადიანი კურსი, მეექვსე დღე 

სამიზნე ჯგუფი:  სერტიფიცირებული და არასერტიფიცირებული მასწავლებელი 

აუდიტორია: #21 

 

 

10:00 – 15:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: საგნორივი ტრენინგი ქიმიის 

მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

29 ოქტომბერი (ორშაბათი) 

 

15:00 -20:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

16:00 – 20:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა (1-6) გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(ქართული ენა და ლიტერატურა), მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 
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16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, 

მართვა, შეფასება, პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 
16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ხარისხის განვითარება და ევალუაცია, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

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

საფუძვლები, გრძელვადიანი კურსი, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

16:00 – 21:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: საგნორივი ტრენინგი ქიმიის 

მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

 

30 ოქტომბერი (სამშაბათი) 

 

16:00 – 20:00 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა (1-6) გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(ქართული ენა და ლიტერატურა), მეხუთე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

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

შეფასება, მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ხარისხის განვითარება და ევალუაცია, 

მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

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

საფუძვლები, გრძელვადიანი კურსი, მერვე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: საგნორივი ტრენინგი ქიმიის 

მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 
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16:00 – 19:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, გრძელვადიანი 

კურსი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

 

 

 

31 ოქტომბერი (ოთხშაბათი) 

 

16:00 – 21:00დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა (1-6) გრძელვადიანი ტრენინგ პროგრამა 

(ქართული ენა და ლიტერატურა), მეექვსე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

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

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისათვის“ 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

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

შეფასება, მესამე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

16:00 – 19:00 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ხარისხის განვითარება და ევალუაცია, 

მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

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

საფუძვლები, გრძელვადიანი კურსი, მეცხრე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

16:00 – 19:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, გრძელვადიანი 

კურსი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 
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