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რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

1 დეკემბერი (შაბათი) 

 

10:00 – 15:00 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

10:00 – 13:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: ევოლუცია და 

სისტემატიკა, პირველი დღე 

აუდიტორია: # 21 

 

14:00 – 18:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

პირველი დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 

 

14:00 – 18:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

პირველი დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

14:00 – 18:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

პირველი დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

14:00 – 18:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

პირველი დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

 

2 დეკემბერი (კვირა) 

 

10:00 – 15:00 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა, მეორე 

დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

11:00 -15:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე, პირველი დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 21 

 

11:00 – 15:00ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის,როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე, პირველი დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია:  ბიბლიოთეკა 

 

14:00 – 18:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეორე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 
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14:00 – 18:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეორე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

 

14:00 – 18:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეორე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 

14:00 – 18:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეორე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

14:00 – 17:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: ევოლუცია და 

სისტემატიკა, მეორე დღე 

აუდიტორია: # 21 

 

 

 

3 დეკემბერი (ორშაბათი) 

 

15:30- 20:30 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე, მეორე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 32 

 

 

16:00-20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე მეორე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია:  ბიბლიოთეკა 

 

16:00 – 18:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: ევოლუცია და 

სისტემატიკა, მესამე დღე 

აუდიტორია: # 21 

 

 

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

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #3 

11:30 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მესამე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 
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15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მესამე  დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

 

15:30 – 20:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მესამე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 

16:00 – 20:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მესამე  დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

 

4 დეკემბერი (სამშაბათი) 

 

15:30- 20:30 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე მესამე დღე,  პირველი 

ჯგუფიაუდიტორია: # 21 

 

 

16:00 20:00ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე , მესამე დღე,  მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 – 18:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: ევოლუცია და 

სისტემატიკა, მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  31 

 

 

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

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #11 
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11:30 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეოთხე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეოთხედღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

 

15:30 – 20:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეოთხე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 

16:00 – 20:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეოთხედღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

 

 

5 დეკემბერი (ოთხშაბათი) 

 

15:30- 20:30 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა, მეორე 

დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე , მეოთხე დღე,  პირველი 

ჯგუფიაუდიტორია: # 32 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე  მეოთხე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია:  ბიბლიოთეკა 

 

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

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მერვე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

11:30 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეხუთე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 
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15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეხუთე  დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

 

15:30 – 20:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეხუთე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 

16:00 – 20:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

მეხუთე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

 

6 დეკემბერი (ხუთშაბათი) 

 

15:30- 20:30 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა,  

აუდიტორია: # 32 

 

 

15:00- 17:00 ფრანგული ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდის პრეზენტაცია 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე პირველი დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე პირველი დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია:  ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, პირველი დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, პირველი დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 
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15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, პირველი დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, პირველი დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

7 დეკემბერი (პარასკევი) 

 

15:30- 20:30 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა,  

აუდიტორია: # 32 

 

 

09:00 – 18:00 საერთაშორისო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ვორკშოფი კოსმოსური სხივები 

ფიზიკაში 

აუდიტორია: # 41 

 

 

 

16:00 – 18:00 სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ფუძე-მჟავური თეორიები 

აუდიტორია: # 33 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე მეორე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე, მეორე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია:  ბიბლიოთეკა 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეორე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 21 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეორე დღე, მეორე ჯგუფი 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

აუდიტორია: # 33 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეორე დღე, მესამე ჯგუფი  

აუდიტორია: # 11 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეორე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

8 დეკემბერი (შაბათი) 

 

11:00 – 13:00 გეოგრაფიის მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო შეხვედრა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

10:00 – 15:00 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე მესამე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 32 

 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე , მესამე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 21 

 

 

12:00 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მესამე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 

 

 

12:00 – 16:00  მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მესამე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

12:00 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მესამე დღე, მესამე ჯგუფი 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

აუდიტორია: # 11 

 

 

12:00 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მესამე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

 

15:00 – 17:00 ზოგადი პროფესიული უნარების მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო 

შეხვედრა 

მომხსენებელი: სოფო ლობჟანიძე 

 

 

 

9 დეკემბერი (კვირა) 

 

11:00 – 13:00 ისტორიის მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო შეხვედრა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

10:00 – 15:00 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა, მეორე 

დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

 

10:00 – 15:00 სემინარი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის: წერის უნარ-ჩვევები 

გერმანული ენის გაკვეთილზე 

აუდიტორია: # 32 

 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე  , მეოთხე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: #21 

 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე მეოთხე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია:  ბიბლიოთეკა 

 

12:00 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეოთხე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 

 

 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

12:00 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეოთხე დღე, მეორე  ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

12:00 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეოთხე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

12:00 – 16:00  მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეოთხე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

 

10 დეკემბერი (ორშაბათი) 

 

16:00 – 18:00 განათლების დაწყებითი საფეხურის მიმართულების შემაჯამებელი, 

საინფორმაციო შეხვედრა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე, პირველი დღე, მეხუთე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 21 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე პირველი დღე, მეექვსე ჯგუფი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 – 18:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: ეკოლოგია, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეხუთე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 21 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეხუთე დღე, მეორეჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეხუთე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეხუთე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

 

11 დეკემბერი (სამშაბათი) 

 

16:00 – 18:00 ბიოლოგიის მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო შეხვედრა 

აუდიტორია:  

 

 

15:30- 20:30 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა, მეორე 

დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

 

15:00 – 17:00 სემინარი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: ზოროასტრიზმი და „ცხოვრება 

ფარნავაზისი“ 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე, მეორე დღე, მეხუთე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 21 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე  ზოგადი პროფესიული უნარები, მეორე 

დღე, მეექვსე ჯგუფი 

აუდიტორია:  ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 – 18:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: ეკოლოგია, მეორე 

დღე 

აუდიტორია: #33 
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15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეექვსე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: კაფეტერია 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეექვსე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეექვსე დღე, მესამე  ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 

15:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

სწავლებისა და განვითარების თეორიები, მეექვსე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

 

12 დეკემბერი (ოთხშაბათი) 

 

15:30- 20:30 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა, მეორე 

დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

 

16:00 – 18:00 ქიმიის მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო შეხვედრა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე მესამე დღე, მეხუთე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 21 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე  , მესამე დღე, მეექვსე ჯგუფი 

აუდიტორია:  ბიბლიოთეკა 
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16:00 – 19:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის: სხვადასხვა 

ტიპის წერილობითი ტექსტის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები, პირველი დღე 

აუდიტორია: მერვე სართული 

 

 

 

13 დეკემბერი (ხუთშაბათი) 

 

15:30- 20:30 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა, მეორე 

დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

 

15:00 – 17:00 სემინარი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: ენა და დამწერლობა (დამწერლობის 

წარმოშობის თეორიები) 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე მეოთხე დღე, მეხუთე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 21 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი სქემაში ჩართული მასწავლებლებისთვის, როგორ ვიმუშავოთ 

პედაგოგიურ კვლევებზე და სასწავლო პროექტებზე მეოთხე დღე, მეექვსე ჯგუფი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

12:30 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კომუნიკაცია მოტივაცია, პირველი დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 

 

 

15:00 -19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კომუნიკაცია მოტივაცია, პირველი დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

 

15:30 – 20:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კომუნიკაცია მოტივაცია, პირველი დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 

16:00 – 20:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კომუნიკაცია მოტივაცია, პირველი დღე, მეოთხე ჯგუფი 
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აუდიტორია: # 41 

 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის: სხვადასხვა 

ტიპის წერილობითი ტექსტის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები, მეორე დღე 

აუდიტორია: მერვე სართული 

 

 

14 დეკემბერი (პარასკევი) 

 

15:30- 20:30 საჯარო სკოლის დირექტორების ტრენინგი: სასწავლო პროცესის მართვა, მეორე 

დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

16:00 – 18:00 სამოქალაქო განათლება მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო 

შეხვედრა 

აუდიტორია: #12 

 

 

16:00 – 18:00 მათემატიკის მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო შეხვედრა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

10:00 -16:00 ტრენინგი ფრანგული ენის მასწავლებლებისთვის, გრძელვადიანი მოდულის 

პილოტირება, მეთოდიკა, შეცდომების გასწორება, შეფასება, პირველი დღე 

აუდიტორია: # 21 

 

 

16:00 – 18:00 სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ელექტროლიტები, მარილების 

პიდროლიზი, ბუფერული სხნარები 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

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

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეცხრე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

12:30 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კომუნიკაცია მოტივაცია, მეორე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 

15:00 -19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კომუნიკაცია მოტივაცია, მეორე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 
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15:30 – 20:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კომუნიკაცია მოტივაცია, მეორე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 

16:00 – 20:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კომუნიკაცია მოტივაცია, მეორე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის: სხვადასხვა 

ტიპის წერილობითი ტექსტის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები, მესამე დღე 

აუდიტორია: მერვე სართული 

 

 

15 დეკემბერი (შაბათი) 

 

10:00 -16:00 ტრენინგი ფრანგული ენის მასწავლებლებისთვის, გრძელვადიანი მოდულის 

პილოტირება, მეთოდიკა, შეცდომების გასწორება, შეფასება, მეორე დღე 

აუდიტორია: # 21 

 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის: გაკვეთილის დაგეგმვიდან 

მოსწავლის შეფასებამდე, პირველი დღე: „გაკვეთილის დაგეგმვა“ 

აუდიტორია: #31 

 

 

13:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: მენტორებთან და მაძიებლებთან სამუშაო 

შეხვედრა, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 32 

 

 

13:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: მენტორებთან და მაძიებლებთან სამუშაო 

შეხვედრა, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

 

13:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: მენტორებთან და მაძიებლებთან სამუშაო 

შეხვედრა, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

13:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: მენტორებთან და მაძიებლებთან სამუშაო 

შეხვედრა, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: #41 
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16:00 – 18:00 ფიზიკის მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო შეხვედრა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

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

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეათე დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის: სხვადასხვა 

ტიპის წერილობითი ტექსტის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: მერვე სართული 

 

 

 

16 დეკემბერი (კვირა) 

 

10:00 -16:00 ტრენინგი ფრანგული ენის მასწავლებლებისთვის, გრძელვადიანი მოდულის 

პილოტირება, მეთოდიკა, შეცდომების გასწორება, შეფასება, მესამე დღე 

აუდიტორია: # 21 

 

 

13:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: მენტორებთან და მაძიებლებთან სამუშაო 

შეხვედრა, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 32 

 

 

13:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: მენტორებთან და მაძიებლებთან სამუშაო 

შეხვედრა, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

 

13:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: მენტორებთან და მაძიებლებთან სამუშაო 

შეხვედრა, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

13:00 – 19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: მენტორებთან და მაძიებლებთან სამუშაო 

შეხვედრა, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: #41 
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11:00 – 14:00 მასტერკლასი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: მათემატიკისა და 

ბუნებისმეტყველების ინტეგრირება 

აუდიტორია: #11 

 

 

 

10:00 – 13:00 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის განვითარება და 

შეფასება, პირველი ჯგუფი, მეთერთმეტე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის: გაკვეთილის დაგეგმვიდან 

მოსწავლის შეფასებამდე, მეორე დღე „გაკვეთილის დაგეგმვა“ 

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის: სხვადასხვა 

ტიპის წერილობითი ტექსტის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: მერვე სართული 

 

 

17 დეკემბერი (ორშაბათი) 

 

12:30 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კლასის მართვა და კონფლიქტების მართვა, პირველი დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 

 

 

15:00 -19:00 ინგლისური ენის მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო შეხვედრა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

15:00 -19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კლასის მართვა და კონფლიქტების მართვა, პირველი დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

 

15:30 – 20:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კლასის მართვა და კონფლიქტების მართვა, პირველი დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

16:00 – 20:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კლასის მართვა და კონფლიქტების მართვა, პირველი დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

18 დეკემბერი (სამშაბათი) 

 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: ისტორიული წყაროს ანალიზი, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: # 21 

 

12:30 – 16:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კლასის მართვა და კონფლიქტების მართვა, მეორე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: # 31 

 

15:00 – 17:00 მასტერკლასი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: გაკვეთილის დაგეგმვა 

აუდიტორია: # 12 

 

15:00 -19:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კლასის მართვა და კონფლიქტების მართვა, მეორე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 33 

 

 

15:30 – 20:00 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კლასის მართვა და კონფლიქტების მართვა, მეორე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 

16:00 – 20:30 მენტორ-მაძიებლობის პროგრამა: გრძელვადიანი ტრენინგი მაძიებლებისთვის, 

კლასის მართვა და კონფლიქტების მართვა, მეორე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

19 დეკემბერი (ოთხშაბათი) 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: ისტორიული წყაროს ანალიზი, 

მეორე დღე 

აუდიტორია: # 31 

 

 

16:00 – 18:00 ფრანგული და გერმანული ენის მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო 

შეხვედრა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

 

 

 

 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

20 დეკემბერი (ხუთშაბათი) 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: ისტორიული წყაროს ანალიზი, 

მესამე დღე 

აუდიტორია: # 31 

 

 

16:00 – 19:00 ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება რუსულ ენის გაკვეთილზე, პირველი 

დღე 

აუდიტორია: # 32 

 

 

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

აუდიტორია: # 33 

 

 

15:00 -19:00 ქართული ენის მიმართულების შემაჯამებელი, საინფორმაციო შეხვედრა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

 

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

აუდიტორია: # 21 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: ქართულ-ბრიტანული 

საპილოტე პროექტი, პირველი ჯგუფი, პირველი დღე 

აუდიტორია: # 41 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: ქართულ-ბრიტანული 

საპილოტე პროექტი, მეორე ჯგუფი, პირველი დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, ინგლისური ენის სწავლების 

მეთოდიკა, პირველი დღე 

აუდიტორია: # 11 

 

 

21 დეკემბერი (პარასკევი) 

 

16:00 – 19:00 მასტერკლასი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენება მათემატიკაში: გაკვეთილის დაგეგმვა 

აუდიტორია: # 31 

 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

 

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

აუდიტორია: # 33 

 

 

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

აუდიტორია: # 21 

 

16:00 – 19:00 გაკვეთილის დაგეგმვა დაწყებით კლასებში და განმავითარებელი შეფასება 

აუდიტორია: # 12 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: ქართულ-ბრიტანული 

საპილოტე პროექტი, პირველი ჯგუფი, მეორე დღე 

აუდიტორია: # 41 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: ქართულ-ბრიტანული 

საპილოტე პროექტი, მეორე ჯგუფი, მეორე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, ინგლისური ენის სწავლების 

მეთოდიკა, მეორე დღე 

აუდიტორია: # 11 

 

 

16:00 – 18:00 სემინარი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის კოგნიტური სქემების 

გამოყენება ქართული ლიტერატურის გაკვეთილებზე 

აუდიტორია: საკონფერენციო 

 

 

 

22 დეკემბერი (შაბათი) 

 

10:00 -13:00 სემინარი ფრანგული ენის მასწავლებლებისთვის: „როგორ ჩავრთოთ 

ლიტერატურული ტექსტი ენის/კულტურის სწავლებაში“ 

აუდიტორია: # 32 

 

11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: # 33 

 

 

11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: # 21 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის: გაკვეთილის დაგეგმვიდან 

მოსწავლის შეფასებამდე, მესამე დღე: „შეცდომების გასწორება“ 

აუდიტორია: #31 

 

 

10:00 – 14:00  ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: ქართულ-ბრიტანული 

საპილოტე პროექტი, პირველი ჯგუფი, მესამე დღე 

აუდიტორია: # 41 

 

 

10:00 – 14:00  ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: ქართულ-ბრიტანული 

საპილოტე პროექტი, მეორე ჯგუფი, მესამე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

10:00 – 16:00  ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, ინგლისური ენის 

სწავლების მეთოდიკა, მესამე დღე 

აუდიტორია: # 11 

 

16:00 – 19:00 ეფექტური კომუნიკაციის განვითარება დაწყებით კლასის მოსწავლეებში 

აუდიტორია: # 12 

 

23 დეკემბერი (კვირა) 

 

11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი მუსიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: # 33 

 

 

11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი ხელოვნების მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: # 21 

 

 

10:00 – 16:00 ტრენინგი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის: გაკვეთილის დაგეგმვიდან 

მოსწავლის შეფასებამდე, მეოთხე დღე: „შეფასების მეთოდები“  

აუდიტორია: #31 

 

 

16:00 – 18:00 მასტერკლასი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: საბუნებსმეტყველო 

მეცნიერებათა კლუბის შექმნა - მოსწავლეთა არაფორმალური განათლების 

ხელშეწყობისთვის 

აუდიტორია: # 31 

 

 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

10:00 – 14:00  ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: ქართულ-ბრიტანული 

საპილოტე პროექტი, პირველი ჯგუფი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: # 41 

 

 

10:00 – 14:00  ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: ქართულ-ბრიტანული 

საპილოტე პროექტი, მეორე ჯგუფი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

10:00 – 16:00  ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, ინგლისური ენის 

სწავლების მეთოდიკა, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: # 11 

 

 

24 დეკემბერი (ორშაბათი) 

 

 

11:00 – 14:00 სწავლებისა და განათლების თეორიების სახელმძღვანელოების პრეზენტაცია 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

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

აუდიტორია: # 21 

 

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

აუდიტორია: # 21 

 

16:00 -18:00 ტრენინგი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის: ინტერპრეტაციული აქტივობა 

უცხოენოვანი ტექსტების რეცეპციის პროცესში 

აუდიტორია: # 32 

 

 

16:00 -19:00 მასტერკლასი: თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები 

აუდიტორია: # 31 

 

16:00 – 18:00 სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ხსნადობის ნამრავლი და 

თანამოსახელე იონების ეფექტი 

აუდიტორია: # 12 

 

16:00 – 19:00 ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება რუსულ ენის გაკვეთილზე, მეორე დღე 

აუდიტორია: # 33 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: ქართულ-ბრიტანული 

საპილოტე პროექტი, პირველი ჯგუფი, მეხუთე დღე 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge. 

 

აუდიტორია: # 41 

 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის: ქართულ-ბრიტანული 

საპილოტე პროექტი, მეორე ჯგუფი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

 


