
„სწავლა/სწავლებისა და

განათლების მართვის
თანამედროვე მიდგომები”

აჭარის პედაგოგთა IV რეგიონული
კონფერენცია, 2017 წელი



აჭარის განათლების ფონდი

ბათუმის მასწავლებლის სახლი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
პროგრამის

ანგარიში



აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის  
მთავრობის ინიციატივა

აჭარის განათლების ფონდის საქმიანობის ძირითადი მიზნები:

 მოსახლეობისათვის უცხო ენების სწავლება

 კულტურულ - საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება

 განათლების პოპულარიზაცია და სხვა ისეთი პროექტების განხორციელება, 
რომელთა მიზანია საზოგადოების სოციალური მხარდაჭერა

http://www.ajara.gov.ge/geo/index.php


აჭარის განათლების ფონდის ორი
პრიორიტეტული მიმართულება:

 უცხო ენებისა და კომპიუტერის შემსწავლელი უფასო კურსების
პროგრამა

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა

***   *** ***

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის მიზნები:

 სკოლაში სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების
ხელშეწყობა

 მოქმედი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება

 კვალიფიციური კადრების მომზადებისა და პროფესიაში
შენარჩუნების ხელშეწყობა.



აქტივობები:

 აჭარის განათლების ფონდი სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრთან დადებული ურთიერთშეთანხმების
მემორანდუმის საფუძველზე ატარებს ტრენინგებს ეროვნული სასწავლო
გეგმით გათვალისწინებულ ყველა საგანსა, ინკლუზიურ განათლებასა და
პროფესიულ უნარებში; ტარდება პროფესიული განვითარების ტრენინგები
სკოლის ადმინისტრაციისა და სკოლის პერსონალისათვის.

 ტრენინგები ტარდება როგორც ბათუმში, ასევე აჭარის მუნიციპალიტეტში.

 ჯგუფების დაკომპლექტება ხდება on-line ან პედაგოგების მიერ ადრე
შემოტანილი განაცხადების საფუძველზე.

 ტრენინგების გარდა ტარდება: ვორქშოფები, სახელმძღვანელოების
პრეზენტაციები, კონფერენციები, რომლებშიც პედაგოგები აქტიურად არიან
ჩართულები.

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე
არსებულ საჯარო და კერძო სკოლებში 7000-ზე მეტი მასწავლებელია
დასაქმებული. აჭარის განათლების ფონდი თითოეულ მათგანს
მოემსახურება. უკვე აქ ერთდროულად 200-მდე პედაგოგის გადამზადებაა
შესაძლებელი.





I სართული



II სართული



II სართული



II სართული



www.aef.ge





პარტნიორები და პროექტები



მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი

2017 წლის 25 მაისს ბათუმის 
მასწავლებლის სახლს ეწვია სსიპ 
მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრის დირექტორი - გიორგი 
მაჩაბელი. სამუშაო შეხვედრაზე 
ბათუმის მასწავლებელთა სახლის 
მიმდინარე საქმიანობა და 
მომავალი თანამშრომლობა 
განიხილეს. 



Save the Children in Georgia/ "გადავარჩინოთ ბავშვები“

 2015 წლის 19 აგვისტო - ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

 2016 ოქტომბერი - განახლებული, 
აკრედიტებული ტრენინგ-მოდულის 
გადმოცემა, TOT



საგანგებო სიტუაციების მართვის 
სააგენტოს აჭარის მთავარი 

სამმართველო

 ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერების შესარჩევი საკონკურსო 
კომისიაში მონაწილეობდა სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის 
სააგენტოს აჭარის მთავარი სამმართველოს უფროსი - თენგიზ 
ცისკარაძე.

 2015 წლის 9 სექტემბრიდან დღემდე ტრენინგების  პერიოდში იყო 
სრული მხარდაჭერა და პრაქტიკული ჩართულობა ბათუმის 
მასწავლებლის სახლის მიერ განხორციელებულ პროექტში:  
,,ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება“.







2017 წ.

ტრენინგები 



ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება (ინკლუზიური
განათლების კონტექსტის გათვალისწინებით) 2017 წ.

14 სკოლა

242 მსმენელი 

შენიშვნა: 2016 წელს გადამზადდა 30 სკოლის 633 პედაგოგი.

პრობლემა: რთული რელიეფი მუნიციპალიტეტებში;

ტრენერთა ტრანსპორტირება



ბუნებრივი კატასტროფები რისკის შემცირება (ინკლუზიური
განათლების კონტექსტის გათვალისწინებით) 2017 წ.
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ბათუმი ქობულეთი ქედა შუახევი ხულო

სკოლები   მსმენელები  





 სკოლის ბიბლიოთეკარის პროფ. განვითარება

 ბიბლიოთეკარის ეფექტური 
მუშაობის მეთოდიკა მშობლებთან, 
მოსწავლეებთან,მასწავლებლებთან, 
ადმინისტრაციასთან - 8 საკონტაქტო 
საათი

 საბიბლიოთეკო ღონისძიებების 
მოწყობა - 4 საკონტაქტო საათი

 „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების საბაზო კურსი 
სკოლის ბიბლიოთეკარებისთვის“ -
20 სთ. (ახორციელებს ეროვნული 
ცენტრი)

სკოლის საქმისმწარმოებლის 
პროფ. განვითარება

 მოსწავლის რეგისტრაცია 
და პირადი საქმის წარმოება -
4 საათი
 ელექტრონული 
კომუნიკაცია (eflow) და  
საჯარო ინფორმაციის 
გაცემის წესი - 4 საათი
 სკოლის საქმისწარმოება  
(კორესპონდენცია, 
ხელშეკრულებები, 
დაარქივება) – 8 საათი 







სკოლის პერსონალი: საქმისმწარმოებელი, ბიბლიოთეკარი
2017 წ.

44  ბიბლიოთეკარი

79 საქმისმწარმოებელი

სულ -123 მსმენელი 

შენიშვნა: 2018 წლიდან საქმისმწარმოებელთა ტრენინგები განახლდება სკოლის 
დირექტორებისათვის..



სკოლის პერსონალი: საქმისმწარმოებელი, 
ბიბლიოთეკარი - 2017 წ.
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ბათუმი ხელვაჩაური ქობულეთი ქედა შუახევი ხულო

საქმისმწარმოებელი ბიბლიოთეკარი     



ინკლუზიური განათლების ტრენინგ-პროგრამა

 მოდული: „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
მოსწავლეთა ინტეგრაცია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“ - 20 
სთ. 

 ტრენინგის სამიზნე ჯგუფი: საჯარო და კერძო სკოლის მოქმედი 
პედაგოგები, ფსიქოლოგები, სპეციალური მასწავლებლები, 
ინკლუზიური განათლების კოორდინატორები.

 ტრენინგის საკითხები: ინკლუზიური განათლების ძირითადი 
პრინციპები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
მოსწავლეთა პედაგოგიური შეფასება; ეროვნული სასწავლო გეგმა და 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა; პრობლემური ქცევის მართვა; 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 
გაკვეთილზე ჩართვის გზები და სწავლების სტრატეგიები; 
ადაპტირებული გაკვეთილები.   



ინკლუზიური განათლების ტრენინგ-პროგრამა

 მოდული: ინკლუზიური განათლება სკოლის ადმინისტრაციისა და რესურს 
ცენტრებისთვის - 12 სთ.

 სამიზნე ჯგუფი: სკოლის ადმინისტრაცია (დირექტორი, მოადგილე), 
რესურსცენტრების თანამშრომლები.

ტრენინგზე განსახილველი საკითხები: 

 ადმინისტრაციის როლი ინკლუზიური განათლების წარმართვის პროცესში 
და ხედვა კონკრეტული სტრატეგიების განხორციელებასთან დაკავშირებით; 

 ინკლუზიური განათლების ქართულ და საერთაშორისო მარეგულირებელ 
დოკუმენტები და საგანმანათლებლო სივრცეში სსსმ და შშმ პირთა 
უფლებების დაცვა; 

 სკოლაში ინკლუზიური განათლების პროცესის მიმდინარეობის შეფასების 
მექანიზმები; 

 ინკლუზიური განათლების პროცესის ეფექტიანად წარმართვისათვის 
სკოლის, რესურს ცენტრის და შესაბამისი უწყებების თანამშრომლობის 
მექანიზმების მნიშვნელობა; 

 სკოლის მართვის პროცესში გუნდური პრინციპით მუშაობის მნიშვნელობა 
და სხვა. 





ინკლუზიური განათლების ტრენინგ-პროგრამა
2017 წ.

„სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
მოსწავლეთა ინტეგრაცია ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლებში“ – 87 მსმენელი

ინკლუზიური განათლება სკოლის ადმინისტრაციისა 
და რესურს ცენტრებისთვის  - 55 მსმენელი

ჯამში -142 მსმენელი 



ინკლუზიური განათლების ტრენინგების მონაწილენი - 2017 წ.
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ბათუმი ქობულეთი შუახევი

სსსმ ინტეგრაცია ადმინისტრაციის მოდული      



მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, 

პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემა

სქემის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა - ტრენინგები, 
კონსულტაციები



ტრენინგ-მოდული:

„პედაგოგიური კვლევის 
დაგეგმვა, წარმართვა და 

შეფასება“ 

(5 საათი) 

ტრენინგ-მოდული
„საგაკვეთილო დაკვირვება“ 

(10 საათი)

კონსულტირება შიდა 
შეფასების ინსტრუმენტების 
გაცნობასთან დაკავშირებით 

(3 სთ.)

2017 წელს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ჩატარდა 
სქემის დანერგვის ხელშემწყობი აქტივობები:



სქემის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა - ტრენინგები, 

კონსულტაციები
2017 წ.

კონსულტირება შიდა შეფასების ინსტრუმენტების გაცნობასთან დაკავშირებით 

- 1522 მსმენელი

საგაკვეთილო დაკვირვება - 1 242 მსმენელი 

პედაგოგიური კვლევის დაგეგმვა - 125 მსმენელი

ჯამში - 2 889 მსმენელი 



სქემის კონსულტირება - 2017 წ.
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ბათუმი ხელვაჩაური ქობულეთი ქედა შუახევი ხულო



პედაგოგიური კვლევის დაგეგმვა, საგაკვეთილო 
დაკვირვება - 2017 წ.
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პედაგოგიური კვლევა საგაკვეთილო დაკვირვება



მასწავლებლის კომპეტენციის
დადასტურების გამოცდის

ტრენინგები

საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციები



ტრენინგები შემდეგ მიმართულებებში: 

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
ისტორიაში - 48 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
ქართული ენაში (VII-XII კლ.) – 33 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
მათემატიკაში (I-VI კლ.) – 45 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
მათემატიკაში (VII-XII კლ.) – 60 ჯგ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
სპორტში - 60 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
სამოქალაქო განათლებაში - 24 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
ფიზიკაში -22 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
ბიოლოგიაში - 34 მსმ.

 ესე დაწყებითი საფეხურის (I-VI) კლასების
ქართული ენის პრაქტიკოსი 
მასწავლებლებისთვის - 43 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
ინგლისურ ენაში  - 76 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
მუსიკაში - 43 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
სახვით ხელოვნებაში - 34 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
ბუნებისმეტყველებაში - 20 მსმ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
გეოგრაფიაში - 46 ჯგ.

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის 
ქიმიაში - 24 მსმ.

 განათლების დაწყებითი საფეხურის (1-4 კლ.) 
ინტეგრირებული ტრენინგი - 6 ჯგუფი, 150 
მსმ.

 პროფესიული უნარები - 12 ჯგუფი, 308 მსმ.



მაისი-ივნისი-ივლისი, 2017 წ.  
კომპეტენციის დადასტურების გამოცდებისათვის ჩატარდა

17  მიმართულება

49 ტრენინგი

1130 მსმენელი 





სხვა აქტივობები

მასტერ-კლასები, ვორქშოფები, 

პრეზენტაციები, კონკურსები, თანამშრომლობა



 ექსპერტების მასტერ - კლასები
 აპრილი - 2017 წ.
 მასტერ კლასი ქიმიაში - ექსპ. ნათია არაბული, 

50 მსმ.

 მასტერ კლასი ბიოლოგიაში - ექსპ. მაია 
ზიბზიბაძე, 50 მსმ.

 მასტერ კლასი რუსულ ენაში - ექსპ. ნინო 
ფეტვიაშვილი, 50 მსმ.

 მასტერ კლასი ისტორიაში - ექსპ. ლევან 
ახვლედიანი, 50 მსმ.

 მასტერ კლასი სამოქალაქო განათლებაში - ექსპ. 
ნინი ბესელია, 50 მსმ.

 მაისი - 2017 წ. 
 მასტერ კლასი ექსპერიმენტულ ფიზიკაში - ექსპ. 

ნუგზარ  მოსულიშვილი, 50 მსმ.

 მასტერ კლასი სპორტში - ექსპ. ქ. ქობალია, 50 
მსმ.

 მასტერ კლასი ხელოვნებაში - ექსპ. ირინე 
ჯორჯაძე, 50 მსმ.

 მასტერ კლასი მუსიკაში - ექსპ. რუსუდან 
თაყაიშვილი, 50 მსმ.

 ექსპერტების მასტერ -

კლასები

 ივნისი - 2017 წ. 
 მასტერ კლასი ბუნებისმეტყველებაში - ექსპ. 

რუსუდან თედორაძე, 50 მსმ.

 მასტერკლასი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში -
ექსპ. მაია ინასარიძე, 50 მსმ.

 მასტერ კლასი ფიზიკაში - ექსპ. ზურაბ  ბერია - 50 
მსმ.

 მასტერ კლასი მათემატიკაში - ექსპ. ზაქრო 
გიუნაშვილი, 50 მსმ.







სამუშაო შეხვედრები - ვორქშოფები

• სამუშაო შეხვედრების ჩატარების საკითხი ძალიან გაააქტიურა 2017 წელს 
სქემაში შეტანილმა ცვლილებებმა

• სამუშაო შეხვედრების/ვორქშოფები შესაძლებლობას მისცემს 
დაინტერესებულ პირებს განავითარონ თავიანთი პროფესიული და 
საგნობრივი უნარები, დაგეგმონ და ჩაატარონ სამოდელო გაკვეთილი..

• პრაქტიკოსი მასწავლებლის მიერ განსახორციელებელი დამატებითი 
აქტივობების/საქმიანობების ჩამონათვალს, რომელიც მას კრედიტქულების 
დაგროვებაში დაეხმარება დაემატა კოლეგებთან სამუშაო შეხვედრებში 
მონაწილეობა. კოლეგებთან სამ სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობისათვის 
მასწავლებელს ენიჭება 0,5 კრედიტი.



 მარტი  - 2017 წ.
5 ვორქშოფი ჩატარდა ბათუმის 

მასწავლებლის სახლში: 

 ინკლუზიური განათლება, ტრენერი - ინგა 
ზარანდია; 

 ბიოლოგია, ტრენერი - ნანა ვარდმანიძე; 

 ქიმია, ტრენერი - ნუკრი კობახიძე; 

 ქართული ენა და ლიტერატურა, ტრენერი -
მაია მენაბდე; 

 დაწყებითი განათლება, ტრენერი - დალი 
თურმანიძე. 

4 ვორქშოფი ჩატარდა აჭარის 
მუნიციპალიტეტებში: 

 რუსული ენა, ტრენერი - ლალი მსხილაძე 
(ქობულეთი); 

 ისტორია, ტრენერი - ნიკა იმედაიშვილი 
(ქობულეთი); 

 ფიზიკა, ტრენერი - ქეთი ბასილაძე (ქედა); 

 ქიმია, ტრენერი - თალიკო ჯაყელი (ქედა)

 აპრილი - 2017 წ. 
5 ვორქშოფი ჩატარდა ბათუმის 

მასწავლებლის სახლში: 

 სამოქალაქო განათლება, ტრენერი - ნინო 
ტავლალაშვილი; 

 ინგლისური ენა, ტრენერი - დალი 
აბურჯანია; 

 გეოგრაფია, ტრენერი - ლუიზა რევიშვილი; 
ბუნებისმეტყველება, ტრენერი - თამილა 
თალაკვაძე; 

 დაწყებითი განათლება, ტრენერი - დალი 
თურმანიძე; 

 განათლების მართვა, ტრენერი - თამთა 
კვარაცხელია. 

4 ვორქშოფი ჩატარდა აჭარის 
მუნიციპალიტეტებში: 

 დაწყებითი განათლება, ტრენერი - ნინო 
ვაშალომიძე (ქედა); 

 მუსიკა, ტრენერი - თამარ ძველაია (ქედა); 

 ფიზიკა, ტრენერი - ნატო ზამთარაძე (ქედა); 

 სპორტი, ტრენერი - გივი კერესელიძე 
(ხულო). 





სხვა აქტივობები 
მარტი-ივნისი, 2017 წ.

26 მასტერ-კლასი - 650 მსმენელი

18 ვორქშოფი - 360 მსმენელი  

სულ სხვა აქტივობებში - 1 010 მსმენელი 



მუზეუმებთან თანამშრომლობა

სამუზეუმო ექსპონატების გამოყენება მოსწავლეთა კვლევითი 
უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის"



აჭარის სახელმწიფო მუზეუმი - 2017 წლის 10 მარტი;
ძმები ნობელების ბათუმის ტექნოლოგიურ მუზეუმი - 2017 
წლის 11 მარტი

 მუზეუმებში თავმოყრილი უმნიშვნელოვანესი ექსპონატები, მემორიალური ნივთები, უნიკალური 
ქართული და უცხოენოვანი, ნაბეჭდი და იშვიათი გამოცემები უნდა გახდეს ეფექტური სასწავლო 
რესურსი სკოლებისათვის. მუზეუმის კოლექცია მრავალ დარგსა და სფეროს მოიცავს. ამ რესურსების 
სწორად გამოყენება ხელს შეუწყობს სწავლებისა და სწავლის ხარისხის ამაღლებას. მუზეუმის 
თანამშრომლებმა  ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერებს გააცნეს აქ მასალები და შესთავაზეს მათი 
გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში



შეხვედრები ტრენერებთან

 სამუშაო შეხვედრა ინკლუზიური განათლების ტრენერებთან - 2017 წლის 18 მარტი. სიახლეები მოდულში 
„სსსმ ინტეგრაცია“.

 საკონსულტაციო შეხვედრა სქემის ტრენერებთან ბათუმის მასწავლებლის სახლში - 2017 წლის 8 აპრილი. 

 ტრენერთა ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაში - 2017 წლის 21-23 აპრილი, „ინკლუზიური განათლება 
სკოლის ადმინისტრაციისა და რესურს ცენტრების თანამშრომლებისათვის.“



აჭარის რესურს ცენტრებთან
თანამშრომლობა

მუნიციპალური კონფერენციების 
ხელშეწყობა



 2017 წლის 25 მარტი - შუახევის მასწავლებელთა პირველი მუნიციპალური კონფერენცია. მოიცავდა 
პლენარულ და სექციურ მოხსნებებს სამი მიმართულებებით: ქართული ენა და ლიტერატურა; 
გეოგრაფია/ისტორია/სამოქალაქო განათლება; ქიმია/ბიოლოგია/მათემატიკა. სექციურ ჯგუფებში სულ 
წარმოდგენილი იყო 36 მოხსენება. 

 2017 წლის 29 აპრილი - ხულოს მასწავლებელთა პირველი მუნიციპალური კონფერენცია. “. სექციური 
მუშაობა ოთხი მიმართულებით წარიმართა: ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, 
საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა.

 2017 წლის 10 ივნისი - ქედის მასწავლებელთა პირველი მუნიციპალური კონფერენცია - ,,სწავლებისა და 
სწავლის თანამედროვე მიდგომები”. კონფერენციის პროგრამა ითვალისწინებდა პლენარულ და სექციურ 
მოხსენებებს. სამ სექციურ ჯგუფში - ჰუმანიტარული, საბუნებისმეტყველო, უცხოური ენები წარმოდგენილი 
იყო 14 მოხსენება.

 2017 წლის 22 ნოემბერი - ხელვაჩაურის მასწავლებელთა მესამე მუნიციპალური კონფერენცია “ინოვაციები 
სასწავლო პრაქტიკაში“. სექციური მუშაობა ორი მიმართულებით წარიმართა. ჰუმანიტარული სექციაში 
წარმოდგენილი იყო 13 მოხსენება. ხოლო საბუნებისმეტყველო/ტექნიკური მიმართულების სექციაში 
წარმოდგენილი იყო 9 მოხსენება.

 2017 წლის 5 დეკემბერი - ქ. ქობულეთის მასწავლებელთა მე-3 მუნიციპალური კონფერენცია - "ჩემი 
ინგლისურის გაკვეთილი". სულ კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო 8 მოხსენება. მათ შორის სამ საუკეთესო 
მომხსნებელს დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები გადაეცა.

 ყველა მუნიციპალურ კონფერენციას მოწვეული ექსპერტის სტატუსით ესწრებოდნენ და 
წარმოდგენილი მოხსენებების შეფასებაში მონაწილეობდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის 
ტრენერები.





უცხოეთთან 
თანამშრომლობა

ვიზიტი, 
სტაჟირება



ავღანეთის დელეგაციის ვიზიტი ბათუმის
მასწავლებლის სახლში 2017 წლის 6 აპრილი

 რეგიონში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის 
გაცნობისა და გაზიარების მიზნით ბათუმის მასწავლებლის სახლს 
ავღანეთის განათლების სამინისტროსა და აშშ საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული განათლების 
პროექტის წარმომადგენლები (15 ადამიანი) ეწვივნენ.

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 

 აჭარის განათლების ფონდის/ბათუმის მასწავლებლის სახლის 
დირექტორი - ირაკლი თავბერიძე

 დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე

 საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის (G-PriEd) დირექტორი 
- ქეთი ჩაჩხიანი

 საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის წიგნიერების 
მიმართულების ხელმძღვანელი - პაატა პაპავა





CERN-ში სტაჟირების პროგრამა, 
2017 წლის 12-18 ნოემბერი



ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრის ადმინისტრაციის 
ვიზიტი - 2017 წლის 3 ოქტომბერი 

 კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრი საბუნებისმეტყველო მიმართულების მასწავლებელთა 
გადამზადებისა და მეცნიერების პოპულარიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცენტრია 
ევროპაში, რომელიც ყოველდღიურად 3000-ზე მეტ დამთვალიერებელს იღებს. 

 ბათუმის მასწავლებლის სახლს  ეწვია პოლონეთის ქ. ვარშავის კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრის 
(CNK - Centrum Nauki Kopernik) განათლების მიმართულების დირექტორი - ანა ძიამა და 
სამეცნიერო ცენტრის განათლების განყოფილების ხელმძღვანელი - იაკუბ ბოჩინსკი.

 პოლონელმა სტუმრებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრის 
საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების შესახებ. 

 შეხვედრის დროს განიხილეს აჭარის საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო საგნების 
მასწავლებელთა CNK-ში ერთკვირიანი სტაჟირების დეტალები და დასახეს სამომავლო 
თანამშრომლობის გეგმა - კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრში აჭარის პედაგოგთა ყოველწლიური 
ვიზიტის ორგანიზება. 

 2018 წლის გაზაფხულზე ბათუმის მასწავლებლის სახლი გეგმავს გამოაცხადოს მასწავლებელთა 
შესარჩევი კონკურსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებლებთა ქ. ვარშავაში CNK-ში 
(Centrum Nauki Kopernik) ერთკვირიან სტაჟირებაზე გასაგზავნად.





2017 წლის შედეგი: იანვარი - დეკემბერი 

აჭარის განათლების ფონდის, 

ბათუმის მასწავლებლის სახლის მიერ 
ორგანიზებულ სხვადასხვა აქტივობებში 
მონაწილეობა 5 536  მსმენელმა მიიღო.



ახალი 2018 წელი

ჩვენი გეგმები



ტრენინგები - 2018 წელი

 სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ინტეგრაცია 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“ - 1 კრდ/ქულა

 „ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება ინკლუზიური 
განათლების პრინციპების დაცვით - 1 კრდ/ქულა

 მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურების საგამოცდო ტრენინგები 
მასწავლებლებისათვის - .... 

 ინკლუზიური განათლება სკოლის ადმინისტრაციისა და რესურს 
ცენტრებისთვის

 სკოლის პერსონალის პროფესიული განვითარების პროგრამა
(ბიბლიოთეკარი/საქმისმწარმოებელი), იგეგმება დამატებითი მოდული
ბიბლიოთეკარებისათვის.



სხვა აქტივობები - 2018 წელი

 სქემის დანერგვის ხელშეწყობის აქტივობები -
ტრენინგები, კონსულტაციები

 ექსპერტების მასტერ - კლასები

 სამუშაო შეხვედრები/ვორქშოფები (სამოდელო
გაკვეთილები)

 პედაგოგთა სტაჟირება უცხოეთში (ცერნი, 
კოპერნიკი)

 თანამშრომლობა აჭარის რესურს ცენტრებთან

 კონფერენციები



დიდი მადლობა!

ბ-ნ ირაკლი თავბერიძეს

ბ-ნ მინდია ნაკაშიძეს 

ბ-ნ თენგიზ თორღვაიძე



დიდი მადლობა!

თინათინ ციცხვაია                             



ნათია ბჟალავა



დიდი მადლობა!

ხატია ბერიძე                     გიული მიქელაძე 

ირმა მახარაძე



გმადლობთ 
ყურადღებისათვის!


