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თბილისის მასწავლებლის სახლის სამუშაო განრიგი 
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1 სექტემბერი (კვირა) 

 

11:00 – 15:00   ფიზიკის ტრენერთა ტრენინგი - „გრძელვადიანი კურსი ფიზიკაში“- 

პილოტირება პირველი დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ ფიზიკის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  

   

2 სექტემბერი (ორშაბათი) 

 

11:00 – 15:00   ფიზიკის ტრენერთა ტრენინგი - „გრძელვადიანი კურსი ფიზიკაში“- 

პილოტირება მეორე  დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ ფიზიკის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  

   

3 სექტემბერი (სამშაბათი) 

 

11:00 – 15:00   ფიზიკის ტრენერთა ტრენინგი - „გრძელვადიანი კურსი ფიზიკაში“- 

პილოტირება მესამე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ ფიზიკის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  

    

15:00 – 18:00 ტრენინგი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში  „Edmodo - 

ვირტუალური საკლასო ოთახი“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

4  სექტემბერი (ოთხშაბათი) 

 

11:00 – 15:00   ფიზიკის ტრენერთა ტრენინგი - „გრძელვადიანი კურსი ფიზიკაში“- 

პილოტირება მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ ფიზიკის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  

   

15:00 – 18:00 ტრენინგი ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში  „Edmodo - 

ვირტუალური საკლასო ოთახი“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

5  სექტემბერი (ხუთშაბათი) 

 

11:00 – 15:00   ფიზიკის ტრენერთა ტრენინგი - „გრძელვადიანი კურსი ფიზიკაში“- 

პილოტირება მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ ფიზიკის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  
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15:00 – 18:00 ტრენინგი ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში  „Edmodo - 

ვირტუალური საკლასო ოთახი“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00   ქიმიის ტრენერთა ტრენინგი - „ქიმიის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა“- 

პილოტირება პირველი დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მხოლოდ ქიმიის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  

 

 

6  სექტემბერი (პარასკევი) 

 

11:00 – 15:00   ფიზიკის ტრენერთა ტრენინგი - „გრძელვადიანი კურსი ფიზიკაში“- 

პილოტირება მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ ფიზიკის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  

   

15:00 – 18:00 ტრენინგი ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში  „Edmodo - 

ვირტუალური საკლასო ოთახი“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II; პირველი დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

15:00 – 18:00   ქიმიის ტრენერთა ტრენინგი - „ქიმიის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა“- 

პილოტირება მეორე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მხოლოდ ქიმიის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  
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7  სექტემბერი (შაბათი) 

 

11:00 – 15:00   ფიზიკის ტრენერთა ტრენინგი - „გრძელვადიანი კურსი ფიზიკაში“- 

პილოტირება მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მხოლოდ ფიზიკის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  

    

10:00 – 14:00 ტრენინგი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში -  „ვიდეო, როგორც 

სასწავლო რესურსი“   

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II; მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 – 14:00 ტრენინგი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისათვის: „5 წლის ასაკის 

ბავშვის სწავლა-სწავლების თავისებურებანი“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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8  სექტემბერი (კვირა) 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; მესამე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II; მესამე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 – 14:00 ტრენინგი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისათვის: -„5 წლის ასაკის 

ბავშვის სწავლა-სწავლების თავისებურებანი“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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9  სექტემბერი (ორშაბათი) 

 

15:00- 19:00 ტრენინგი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში -  „ელექტრონული 

სასწავლო რესურსების მომზადება „ანიმოტოს“ გამოყენებით“  

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II; მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

14:00 -18:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტაცია მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების სქემაში ჩართული მასწავლებლებისათვის 
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10  სექტემბერი (სამშაბათი) 

 

14:00 – 18:00 ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისათვის: - „ესგ, დაგეგმვა, შეფასება, 

ბიოლოგიის კვლევის საგანი და მეთოდები“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II; მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

14:00 -18:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტაცია მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების სქემაში ჩართული მასწავლებლებისათვის 
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11  სექტემბერი (ოთხშაბათი) 

 

14:00 – 17:00 ტრენინგი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისათვის: „ეფექტური 

კომუნიკაციის უნარების  განვითარება დაწყებითი კლასების მოსწავლეებში“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 18:00 ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისათვის: - „ესგ, დაგეგმვა, შეფასება, 

ბიოლოგიის კვლევის საგანი და მეთოდები“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II; მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

15:00 – 17:00 სამუშაო შეხვედრა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში 

ჩართული მასწავლებლებისათვის თემაზე: „პრობლემური საკითხების მიმოხილვა“ 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტაცია მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების სქემაში ჩართული მასწავლებლებისათვის 
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12  სექტემბერი (ხუთშაბათი) 

 

14:00 – 17:00 ტრენინგი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისათვის: „ეფექტური 

კომუნიკაციის უნარების  განვითარება დაწყებითი კლასების მოსწავლეებში“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 18:00 ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისათვის: - „ესგ, დაგეგმვა, შეფასება, 

ბიოლოგიის კვლევის საგანი და მეთოდები“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

13  სექტემბერი (პარასკევი) 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა - პროგრამა „ასწავლე და 

ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; პირველი 

დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა -  პროგრამა „ასწავლე და 

ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II; პირველი 

დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

14:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი რუსული ენის მასწავლებლებისათვის  უცხო ენის 

სწავლების  თეორია  და პრაქტიკა - მოდული: „გრამატიკა/ლაპარაკი/წერა“ პირველი დღე 

აუდიტორია:  21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 18:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში - „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო 

ოთახში“ პირველი დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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14  სექტემბერი (შაბათი) 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა - პროგრამა „ასწავლე და 

ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა -  პროგრამა „ასწავლე და 

ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II;  მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი რუსული ენის მასწავლებლებისათვის  უცხო ენის 

სწავლების  თეორია  და პრაქტიკა - მოდული: „გრამატიკა/ლაპარაკი/წერა“ მეორე დღე 

აუდიტორია:  21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 14:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში - „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო 

ოთახში“ მეორე  დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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15  სექტემბერი (კვირა) 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა - პროგრამა „ასწავლე და 

ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; მესამე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა -  პროგრამა „ასწავლე და 

ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II;  მესამე 

დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი რუსული ენის მასწავლებლებისათვის  უცხო ენის 

სწავლების  თეორია  და პრაქტიკა - მოდული: „გრამატიკა/ლაპარაკი/წერა“ მესამე დღე 

აუდიტორია:  21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 14:00 ტრენინგი ზოგად პროფესიულ უნარებში - „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო 

ოთახში“ მესამე  დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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16  სექტემბერი (ორშაბათი) 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა - პროგრამა „ასწავლე და 

ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; მეოთხე 

დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა -  პროგრამა „ასწავლე და 

ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II;  მეოთხე 

დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

15:00 – 19:00   ქიმიის ტრენერთა ტრენინგი - „კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება 

ქიმიაში“- პილოტირება პირველი დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მხოლოდ ქიმიის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  
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17  სექტემბერი (სამშაბათი) 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა - პროგრამა „ასწავლე და 

ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი I; მეხუთე 

დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა -  პროგრამა „ასწავლე და 

ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის. ჯგუფი II;  მეხუთე 

დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

10:00 - 18:00 თემატური შეხვედრა  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან 

ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

15:00 – 19:00   ქიმიის ტრენერთა ტრენინგი - „კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება 

ქიმიაში“- პილოტირება მეორე დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მხოლოდ ქიმიის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  
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18  სექტემბერი (ოთხშაბათი) 

 

10:00 - 18:00  შემაჯამებელი შეხვედრა - პრეზენტაცია  პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე 

საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე მასწავლებლებისათვის.  

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მხოლოდ პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ მოხალისე 

მასწავლებლებისათვის. 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „სწავლების 

მეთოდები“  პირველი დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00   ქიმიის ტრენერთა ტრენინგი - „კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება 

ქიმიაში“- პილოტირება მესამე დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მხოლოდ ქიმიის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  

 

14:00 -18:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტაცია მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების სქემაში ჩართული მასწავლებლებისათვის 
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19  სექტემბერი (ხუთშაბათი) 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „სწავლების 

მეთოდები“  მეორე დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00   ქიმიის ტრენერთა ტრენინგი - „კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება 

ქიმიაში“- პილოტირება მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მხოლოდ ქიმიის  საგნობრივი ტრენერებისათვის.  

 

14:00 -18:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტაცია მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების სქემაში ჩართული მასწავლებლებისათვის 
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20  სექტემბერი (პარასკევი) 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი რუსული ენის მასწავლებლებისათვის  უცხო ენის 

სწავლების  თეორია  და პრაქტიკა - მოდული: „გრამატიკა/ლაპარაკი/წერა“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) I ჯგუფი; პირველი დღე 

აუდიტორია:  31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) II ჯგუფი; პირველი დღე 

აუდიტორია:  32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) III ჯგუფი; პირველი დღე 

აუდიტორია:  33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „სწავლების 

მეთოდები“  მესამე დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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21  სექტემბერი (შაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი რუსული ენის მასწავლებლებისათვის  უცხო ენის 

სწავლების  თეორია  და პრაქტიკა - მოდული: „გრამატიკა/ლაპარაკი/წერა“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია:  21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:30 ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) I ჯგუფი; მეორე დღე 

აუდიტორია:  31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:30 ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) II ჯგუფი; მეორე დღე 

აუდიტორია:  32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:30 ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) III ჯგუფი; მეორე დღე 

აუდიტორია:  33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „სწავლების 

მეთოდები“  მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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22 სექტემბერი (კვირა) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი რუსული ენის მასწავლებლებისათვის  უცხო ენის 

სწავლების  თეორია  და პრაქტიკა - მოდული: „გრამატიკა/ლაპარაკი/წერა“ მეექვსე დღე 

აუდიტორია:  21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:30 ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) I ჯგუფი; მესამე დღე 

აუდიტორია:  31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:30 ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) II ჯგუფი; მესამე დღე 

აუდიტორია:  32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:30 ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) III ჯგუფი; მესამე დღე 

აუდიტორია:  33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „სწავლების 

მეთოდები“  მეხუთე დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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23  სექტემბერი (ორშაბათი) 

 

15:00 – 19:30 ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) I ჯგუფი; მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30  ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) II ჯგუფი; მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30  ტრენინგი  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები - მეცნიერება (მე-7 

კლასი) III ჯგუფი; მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „სწავლების 

მეთოდები“  მეექვსე დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

24  სექტემბერი (სამშაბათი) 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „სწავლების 

მეთოდები“  მეშვიდე დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: - „სასწავლო პროცესის განმავლობაში 

კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივირება“ პირველი დღე 

აუდიტორია:  32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში - „სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა სწავლება”. პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 
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25  სექტემბერი (ოთხშაბათი) 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „მუსიკის 

ისტორია“  პირველი დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: - „სასწავლო პროცესის განმავლობაში 

კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივირება“ მეორე დღე 

აუდიტორია:  32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლების ძირითადი მიმართულებები 

და მიდგომები - მოდული:“ სამოქალაქო განათლების დანიშნულება და  საფუძვლები“ 

პირველი დღე 

აუდიტორია:  31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში - „სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა სწავლება”. მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისათვის: მოდული “ისტორიულ წყაროსთან 

მუშაობა“ პირველი დღე 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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26  სექტემბერი (ხუთშაბათი) 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „მუსიკის 

ისტორია“  მეორე დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: - „სასწავლო პროცესის განმავლობაში 

კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივირება“ მესამე დღე 

აუდიტორია:  32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლების ძირითადი მიმართულებები 

და მიდგომები - მოდული:“ სამოქალაქო განათლების დანიშნულება და  საფუძვლები“ მეორე 

დღე 

აუდიტორია:  31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისათვის: - „ისტ-ის გამოყენება 

მათემატიკის გაკვეთილზე: GeoGebra - I ნაწილი“ პირველი დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში - „სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა სწავლება”. მესამე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისათვის: მოდული “ისტორიულ წყაროსთან 

მუშაობა“ მეორე დღე 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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27 სექტემბერი (პარასკევი) 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „მუსიკის 

ისტორია“  მესამე დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი პროფესიულ უნარებში: - „სასწავლო პროცესის განმავლობაში 

კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა მოტივირება“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლების ძირითადი მიმართულებები 

და მიდგომები - მოდული:“ სამოქალაქო განათლების დანიშნულება და  საფუძვლები“ მესამე 

დღე 

აუდიტორია:  31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისათვის: - „ისტ-ის გამოყენება 

მათემატიკის გაკვეთილზე: GeoGebra - II ნაწილი“ მეორე დღე  

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში - „სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა სწავლება”. მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 

 

15:00 – 18:00 ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისათვის: მოდული “ისტორიულ წყაროსთან 

მუშაობა“ მესამე დღე 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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28  სექტემბერი (შაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „მუსიკის 

ისტორია“  მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 -15:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტაცია მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების სქემაში ჩართული მასწავლებლებისათვის 

 

11:00 – 14:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლების ძირითადი მიმართულებები 

და მიდგომები - მოდული:“ სამოქალაქო განათლების დანიშნულება და  საფუძვლები“ 

მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 13:00 ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისათვის: - „ისტ-ის გამოყენება 

მათემატიკის გაკვეთილზე: ელექტრონული ცხრილები“ მესამე დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

12:00 -17:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში - „სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა სწავლება”. მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 
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29  სექტემბერი (კვირა) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „მუსიკის 

ისტორია“  მეხუთე დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 -15:00 ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართული 

მასწავლებლებისათვის: „მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება. თვითშეფასება და 

კოლეგების ურთიერთშეფასება.“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტაცია მხოლოდ მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების სქემაში ჩართული მასწავლებლებისათვის 

 

11:00 – 14:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლების ძირითადი მიმართულებები 

და მიდგომები - მოდული:“ სამოქალაქო განათლების დანიშნულება და  საფუძვლები“ 

მეხუთე დღე 

აუდიტორია:  31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

12:00 -17:00 ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში - „სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა სწავლება. მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია. 

 

 

 

 

30  სექტემბერი (ორშაბათი) 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკის მასწავლებლებისათვის მოდული: „მუსიკის 

ისტორია“  მეექვსე  დღე 

აუდიტორია:  22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 


