
მიმართულება:  

მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარება/ 

ბათუმის მასწავლებლის სახლი  



2015 წელი 

გაწეული სამუშაო: ტრენინგები 
და სხვა აქტივობები 



 ბათუმის მასწავლებლის სახლმა აჭარის საჯარო და კერძო 
სკოლების პედაგოგებს შესთავაზა  საგნობრივი  სამუშაო 
შეხვედრები/ვორქშოფები, რომელსაც გამოცდილი ტრენერები 
ატარებდნენ.  

 მათში წარმოდგენილია  სამოდელო გაკვეთილები , რომელიც 
პედაგოგებს მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების  სქემით გათვალისწინებული შიდა და გარე 
დაკვირვების  დროს გამოადგებათ.  

 მიმდინარე წლის 21 თებერვლიდან პედაგოგთა პროფესიული 
განვითარების სქემაზე მორგებული სამოდელო გაკვეთილები 
დაიწყო ბათუმში. 

 2015 წლის 2 მაისიდან  ვორქშოფების ჩატარდა აჭარის ყველა 
მუნიციპალიტეტში. 



16 საგნობრივი მიმართულება 

144 ვორქშოფი  

 

2203 მსმენელი  







სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია  



 24 თებერვალს პრეზენტაცია ბათუმის მასწავლებელთა სახლში 
გაიმართა. 

 21 მარტს პრეზენტაცია ქობულეთის ქიმიის პედაგოგებთან 
მოეწყო. 

 ქიმიის ახალი სახელმძღვანელო, როგორც აბიტურიენტებისთვის, 
ასევე იმ პედაგოგებისთვისაა გათვალისწინებული, რომლებმაც 
სასერთიფიკატო ტესტირება უნდა გაიარონ.  

 წიგნის ავტორი ქიმიის პედაგოგი/ტრენერი ნუკრი კობახიძეა.  





 კონფერენციები 



 2015 წლის 28 თებერვალს, საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანო ქ.ფოთის 
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მხარდაჭერით სსიპ ქალაქ 
ფოთში გაიმართა მასწავლებელთა კონფერენცია - „საუკეთესო 
პედაგოგიური პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარება“. 

 კონფერენციაზე მიწვეულნი იყვნენ აჭარის განათლების 
ფონდის/ბათუმის მასწავლებლის სახლის დირექტორის 
მოადგილე ლალი ლომთათიძე, საგნობრივი კოორდინატორები: 
გიული მიქელაძე, ხატია ბერიძე. 

 



 ქართული ენა და ლიტერატურა: ელისო ვადაქარია, რუსუდან 
ნადარეიშვილი, მაია მენაბდე, მანანა სანიკიძე,    ხათუნა ღაღანიძე, 
ნათია თავდგირიძე 

 დაწყებითი განათლება: ნინო ვაშალომიძე, დალი თურმანიძე, მზია 
სალაძე 

 ინგლისური ენა: ნინო ალანია, დალი აბურჯანია. 

 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ნუკრი კობახიძე (ქიმია), თალიკო 
ჯაყელი (ქიმია), მანანა ლემსაძე (ბიოლოგია), ქეთევან ბასილაძე (ფიზიკა). 

 

 





 2015 წლის 15 ოქტომბერს ქობულეთის რესურს-ცენტრის სააქტო 
დარბაზში გაიმართა მასწავლებლის საერთაშორისო დღისადმი 
მიძღვნილი კონფერენცია "განათლება შემოქმედებაა...„ 

 კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყოს ქობულეთის საჯარო და კერძო 
სკოლების პედაგოგთა შემოქმედება: მხატვრული ნაწარმოებები (ლექსი, 
მოთხრობა), ფერწერული ტილოები, ნაქარგები, ნახატები, ანიმაციური 
ფილმი, ვიდეოფილმი, გამოგონება (დენის წყაროს დანადგარი). 

 ყოველი ნაშრომის წარდგენის შემდეგ მოკლე დისკუსია წარიმართა. 
პედაგოგთა ნამუშევრებმა დამსწრეთა დიდი მოწონება დაიმსახურა. 

 



 



 



 



 2015 წლის 19 ნოემბერს ჩატარდა აჭარის არ განათლების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს ხელვაჩაურის რესურსცენტრის 
მიერ ორგანიზებული საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა პირველი 
მუნიციპალური კონფერენცია: “ინოვაციები საბუნებისმეტყველო საგნების 
სწავლებაში“ . 
კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 
ბიოლოგიის, ქიმიის, ფიზიკისა და ბუნებისმეტყველების პედაგოგთა 20-ზე 
მეტი მოხსენება. კონფერენცია გახსნა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 
რესურსცენტრის უფროსმა ნევრესტან დიდმანიძემ. 
პედაგოგებს მიესალმნენ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის 
მინისტრის პირველი მოადგილე სულიკო თებიძე და ბათუმის მასწავლებლის 
სახლის დირექტორის მოადგილე ლალი ლომთათიძე. 
მოწვეული სტუმრის სტატუსით კონფერენციას ესწრებოდნენ ბათუმის 
მასწავლებლის სახლის ტრენერები: ნუკრი კონახიძე, ქეთევან ბასილაძე, თამილა 
თალაკვაძე და საგნობრივი მიმართულების კოორდინატორი: გიული მიქელაძე.  



 



 



 



www.aef.ge  

http://www.aef.ge/


 გაიმართა აჭარის განათლების ფონდის ვებგვერდის 

პრეზენტაცია. 

 პრეზენტაციას ესწრებოდნენ აჭარის ა.რ. განათლების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრი გიორგი 

თავამაიშვილი, მინისტრის პირველი მოადგილე 
სულიკო თებიძე და ბათუმის საგანმანათლებლო 

რესურს-ცენტრის უფროსი გოჩა დავითაძე. 

 ბათუმის საჯარო სკოლების ადმინისტრაციის წევრები. 

 





 პრეზენტაციები  

 



 2015 წლის 2 აპრილს გაიმართა მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების სქემის პრეზენტაცია ბათუმის მასწავლებლის სახლში. 

 2015 წლის 26 ოქტომბერს ოფიციალური მომართვის საფუძველზე 
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების,  პროფესიული განვითარებისა და 
კარიერული წინსვლის სქემის შესახებ საინფორმაციო 
შეხვედრა/პრეზენტაცია ჩატარდა ბათუმის ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის გიმნაზიაში. 

  2015 წლის 6 ნოემბერს საინფორმაციო შეხვედრა/პრეზენტაცია ჩატარდა 
სკოლა „ევრო-2000“-ში. 

 ასევე ჩვენთან  შემოვიდა ოფიციალური წერილი სკოლა „მონპარნასიდან“, 
სადაც უკვე 2016 წლის იანვარში  ჩატარდება პრეზენტაცია.  

 

 

 





 



 



ამერიკელი ექსპერტების მასტერ - კლასი 

ინგლისური ენის პედაგოგებისათვის 



 21 მარტს აჭარის განათლების ფონდში/ბათუმის მასწავლებლის 
სახლში IREX – საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს 
ექსპერტებმა საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამის 
„მასწავლებლები გლობალური განათლებისთვის“ ფარგლებში 
ჩაატარეს მასტერ-კლასი ქალაქ ბათუმისა და ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის ინგლისური ენის პედაგოგებისთვის. 

   



 1. „კითხვა ტექსტის დეტალურად გაგებისთვის“ (ანჯელა მადსენი, 
ვესტსაიდ მიდლსქულის პედაგოგი, ნებრასკა). 

 2. მულტიმედიური წერა–ლიტერატურის ბლოგი (პიტერ კლარკი, წმინდა 
მარგარეტის ეპისკოპალური სკოლის პედაგოგი, სენ ჯუან კაპისტანო, 
კალიფორნია). 

 3. „დრამა - აქტივობები“ დრამის შესწავლის წინ (პიტერ კლარკი,წმინდა 
მარგარეტის ეპისკოპალური სკოლის პედაგოგი, სენ ჯუან კაპისტანო, 
კალიფორნია). 

 მასტერ-კლასს მონიტორინგს უწევდა IREX-ის საგანმანათლებლო 
პროგრამების განყოფილების პროგრამის ასისტენტი - ჯარედ ნაურსი. 
ასევე ესწრებოდნენ აჭარის განათლების ფონდის/ბათუმის მასწავლებლის 
სახლის ინგლისური ენის ტრენერები. 

 





„სასწავლო მეთოდოლოგიების გაუმჯობესება და ინგლისური 

ენის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ 





 მეორე  ეტაპზე მიმდინარე წლის 10 მაისს ბათუმის 27  სკოლიდან 
ტესტირების - Aptis საფუძველზე შეირჩა 36 პედაგოგი.  

 მესამე ეტაპზე ყველა პედაგოგმა გაიარა ბრიტანეთის საბჭოს სამი 
სატრენინგო კურსი: 

 I - მასწავლებელთა ენობრივი კომპეტენციების გაუმჯობესება. 

 II - მოსწავლეთა კომუნიკაციური შეფასების წარმოების  უნარ-ჩვევების 
განვითარება (online). 

 III  - საგაკვეთილო პროცესის მართვის უნარ-ჩვევების განვითარება. 

 19-20 დეკემბერს განმეორებით ჩატარდა ტესტირება - Aptis.  

 





 2015 წლის 28 ნოემბერს ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ბრიტანეთის საბჭოსა, 
ETAG  და აჭარის განათლების ფონდის ერთობლივი 
კონფერენცია „უწყვეტი პროფესიული განვითარება აჭარაში: 
მიღწევები და შედეგები“. 

 მონაწილეობდნენ ინგლისური ენის მასწავლებლების უწყვეტ 
პროფესიულ განვითარებაში ჩართული პედაგოგები, ტრენერები 
და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები.  

 კონფერენციამ უმასპინძლა საჯარო სკოლების დაახლოებით 50 
ინგლისური ენის მასწავლებელს აჭარის სხვადასხვა რაიონიდან. 
ასევე, კონფერენციაში მონაწილეობდა ბრიტანელი ექსპერტი 
ფილ დექსტერი.  



სხვა აქტივობები 



 3 ივნისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში გაიმართა „საქართველოს 
დაწყებითი განათლების პროექტის“ (G-PriEd) მეორე ნაკადის 
საინფორმაციო შეხვედრა აჭარა-გურიის 50 საპილოტე სკოლის 
დირექტორთან. 

 შეხვედრის მიზანი იყო დირექტორებისათვის დეტალური ინფორმაციის 
მიწოდება პროექტის მიერ დაგეგმილი საქმიანობის/აქტივობების შესახებ 
და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერა.  

 დირექტორები გაეცნენ იმ ინოვაციებს, რომლითაც დაწყებით კლასებში 
კითხვისა და მათემატიკის სწავლება უნდა გაუმჯობესდეს. ასევ 
შეხვედრის მონაწილეებს საბავშვო წიგნები გადაეცათ. 



შეხვედრები აჭარის  საგანმანათლებლო 
რესურს-ცენტრებში 



აჭარის განათლების ფონდის 
მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების პროგრამის უმთავრესი 
მიზანია საგანამანათლებლო 
დაწესებულებებში სწავლისა და 
სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა მასწავლებლის 
პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის 
მაღალი სტანდარტის დამკვიდრების, 
მასწავლებლის პროფესიული სტატუსის 
ამაღლების გზით.  

 აგრეთვე აჭარის განათლების ფონდის 
მიზანია ხელი შეუწყოს 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში მართვის 
თანამედროვე, ეფექტური სტრატეგიების 
დანერგვას, რაც განათლების სისტემის 
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
გამოწვევაა და მოითხოვს მართვის 
ყველა რგოლის ძალისხმევის მიმართვას 
და კოორდინირებას განათლების 
რეფორმის წარმატებით 
განხორციელებისათვის. 
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ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება (ინკლუზიური 
განათლების კონტექსტის გათვალისწინებით) 

  

“ 



 2015 წლის 19 აგვისტოს  ა(ა)იპ,,აჭარის განათლების ფონდ”-სა 

(ბათუმის მასწავლებლის სახლი) და უცხოური არასამეწარმეო 
იურიდიული პირის ფილიალი ,,Save the Children 
International”-ის საქართველოში წარმომადგენლობით ოფისთან 
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. 

 მემორანდუმის საფუძველზე  გამოცხადდა და ჩატარდა ბათუმის 
მასწავლებლის სახლის ტრენერების შესარჩევი კონკურსი. 



 



პროგრამა მოამზადა და ჩაატარა ორგანიზაციამ "გადავარჩინოთ ბავშვები", ევროკომისიის ჰუმანიტარული  
დახმარებისა და სამოქალაქო დაცვის  კატასტროფებისადმი მზადყოფნის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით. 

 

 

 

 



 ჩატარებული ტრენინგების 
სტატისტიკა - ბათუმი 
 
 

 №4 საჯარო სკოლა - 19 
მსმენელი 

 №10 საჯარო სკოლა - 20 
მსმენელი 

 №15 საჯარო სკოლა - 20 
მსმენელი 

 №26 საჯარო სკოლა - 18 
მსმენელი 

 №28 საჯარო სკოლა - 20 
მსმენელი 
 

 
 

 
                                                                 
                                                            

 

 

 

 
 
 

 

ჩატარებული ტრენინგების 
სტატისტიკა - ქობულეთი  
 
 №1 საჯარო სკოლა - 20 
მსმენელი 

 №2 საჯარო სკოლა - 18 
მსმენელი 

 №3 საჯარო სკოლა - 20 
მსმენელი 

 №6 საჯარო სკოლა - 20 
მსმენელი 

 ჩაქვის №1 საჯარო სკოლა -19 
მსმენელი 

   

  
 
 
                                                                              



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



ქვეპროგრამა ,,ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის” 



 2015 წლის ნოემბერ - დეკემბერში 
ქვეპროგრამის მონაწილე პედაგოგებისათვის 
დაიგეგმა და ჩატარდა სამუშაო 
შეხვედრები/ვორქშოფები  

 ინგლისური ენა - 21 პედაგოგი 

 მათემატიკა - 8 პედაგოგი 



10 ტრენინგი   (200 სთ) 

- „ბუნებრივი კატასტროფების რისკის 

შემცირება (ინკლუზიური განათლების 

კონტექსტის გათვალისწინებით)“ ; 

- 194 პედაგოგი  

 15 ვორქშოფი  

2 საგნობრივი მიმართულება: ინგლისური 

ენა, მათემატიკა  

- პროგრამის მონაწილე 32 პედაგოგი, 

2 ტრენინგი   (84 სთ) 

- „სასწავლო მეთოდოლოგიების 

გაუმჯობესება და ინგლისური ენის 

მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ხელშეწყობა“ 

- პროგრამის მონაწილე 32 პედაგოგი 

;  

ჯამში გადამზადდა  258 პედაგოგი 



 



2016 წელი 



 2015 წლის 13 ნოემბერს, მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნულ ცენტრში, აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროსა  და მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის გაფორმდა 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. 



 



 ახალი საგნობრივი ვორქშოფები პედაგოგებისათვის 

 ტრენინგები პრაქტიკოსი პედაგოგებისათვის 

 ტრენინგ-კურსის: „კატასტრ. რისკის შემცირება“ გაგრძელება 

 პროექტის „ინგლ. ენის პედაგოგების პროფ განვითარების 
ხელშეწყობა“ შემდგომი განვითარება აჭარის 
მუნიციპალიტეტებში.  

 პედაგოგთა კონფერენციების  ხელშეწყობა/ორგანიზება 
(მუნიციპალური და რეგიონული) 

 ტრენერთა საერთო  კონკურსში მონაწილეობა, ბაზაში ჩართვა. 

 5-კრედიტიანი ტრენინგ-მოდულების ჩატარება 

 

 



 2015 წლის 14 დეკემბერს მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნულმა 
ცენტრმა მემორანდუმის საფუძველზე აჭარის 
განათლების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს გადმოსცა  შედეგი სახის ტრენინგ-
მოდულები: 

ზოგადი მოდულები  პრაქტიკოსი 
მასწავლებლებისთვის - 18 მოდული 
 



 ინკლუზიური განათლება დირექტორებისა და რესურს 
ცენტრის თანამშრომლებისთვის - 12 საკონტაქტო სთ 

 მობილობა და სივრცეში ორიენტაცია უსინათლო და 
მცირემხედველი პირებისთვის - 60 საკონტაქტო სთ 

 „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 
მოსწავლის ინტეგრაცია ზოგადსაგანმანათლებლო 
კლასში - ინკლუზიური განათლება“ – 20 საკონტაქტო 
სთ 



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

 საბიბლიოთეკო ღონისძიებების მოწყობა - 4 
საკონტაქტო საათი 



 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  
 



 ბ-ნ ირაკლი თავბერიძეს 

 ბ-ნ მინდია ნაკაშიძეს 

 ბ-ნ თენგიზ თორღვაიძეს 

 ხატია ბერიძეს, გიული მიქელაძეს, თინათინ 
ციცხვაიასა და ირმა მახარაძეს 

 ნათია ბჟალავას 




