
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება/

ბათუმის მასწავლებლის სახლი



„სწავლების საუკეთესო პრაქტიკა
და განათლების მართვის

თანამედროვე მიდგომები”

აჭარის პედაგოგთა III რეგიონული
კონფერენცია, 2016 წელი



 აჭარის განათლების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტროს, სსიპ
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრისა და
ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის
ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის
საფუძველზე აჭარის განათლების ფონდის
ბაზაზე გაიხსნა ბათუმის მასწავლებლის
სახლი. 

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






 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ
ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო და კერძო სკოლებში 7000-ზე
მეტი მასწავლებელია დასაქმებული. ბათუმის მასწავლებლის
სახლი თითოეულ მათგანს მოემსახურება. 

 აქ ერთდროულად 150-მდე პედაგოგის გადამზადებაა
შესაძლებელი. 

 ტრენინგების გარდა დაგეგმილია სხვა აქტივობები: ვორქშოფები, 
სახელმძღვანელოების პრეზენტაციები, კონფერენციები.







პარტნიორები და პროექტები





 შეირჩა 11 კვალიფიციური ადგილობრივი ტრენერი

 2015 წ. 10 მაისს ბათუმის 27 სკოლიდან ტესტირების (Aptis) საფუძველზე
შეირჩა 38 პედაგოგი.

 ყველა პედაგოგმა გაიარა ბრიტანეთის საბჭოს სამი სახის სატრენინგო
კურსი.

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

 სამი წარმატებული მონაწილე გაემგზავრა ლონდონში.





 2015 წლის 19 აგვისტო - ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმი.

 2015 წლის სექტემბერი - ტრენინგ-მოდულის გადმოცემა 
„ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება“  
(ინკლუზიური განათლების კონტექსტის გათვალისწინებით)

 2015 ოქტომბერი - ტრენერთა ერთობლივი შესარჩევი
კონკურსი





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

 2015 წლის 9 სექტემბერს ა(ა)იპ „აჭარის განათლების ფონდის“ ბათუმის მასწავლებლის 
სახლში გაიმართა შეხვედრა აჭარის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილესთან 
მამუკა თურმანიძესთან და აჭარის მთავარი სამმართველოს ხანძრების ჩაქრობისა და 
საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ორგანიზების სამმართველოს უფროსთან ფრიდონ 
ფარსენაძესთან. 

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





2016 წელი

გაწეული სამუშაო - ტრენინგები



 2015 წლის 24 ოქტომბერს აჭარის განათლების
ფონდის/ბათუმის მასწავლებლის სახლი ეგიდით ზოგადი
განათლების პედაგოგებისთვის დაიწყო ახალი ტრენინგ-კურსი.

 ტრენინგები ჩატარდა აჭარის ექვსივე მუნიციპალიტეტში
შერჩეულ საპილოტე სკოლებში: 

ბათუმი-8, ქობულეთი-5, ხელვაჩაური-5, ქედა-5, შუახევი-3, 
ხულო-3. 

 ამ ეტაპისათვის აჭარის მასშტაბით გადამზადდა 29 საჯარო და 1 
კერძო სკოლის 633 პედაგოგი.
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2016 წლის იანვარ-თებერვალი ტრენერთა კონკურსი

სკოლის პერსონალის
პროფესიული განვითარების

პროგრამა



 სკოლის ბიბლიოთეკარის
პროფ. განვითარება

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

 საბიბლიოთეკო
ღონისძიებების მოწყობა - 4 
საკონტაქტო საათი

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
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ინკლუზიური განათლების ტრენინგ-

პროგრამა



 ტრენინგის სამიზნე ჯგუფი: ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო
სკოლის მოქმედი პედაგოგები, ფსიქოლოგები, სპეციალური
მასწავლებლები, ინკლუზიური განათლების კოორდინატორები; 
სკოლის ადმინისტრაცია.

 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.





სქემის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა - ტრენინგები, 
ვორქშოფები



1 ტრენინგ-მოდული:

„მასწავლებლის პროფესიული

საქაღალდის შეფასება“ 

(8 საათი)

2 ტრენინგ-მოდული:

„სამოდელო გაკვეთილების

დაგეგმვა და შეფასება“ 

(5 საათი)

3 ტრენინგ-მოდული:

„პედაგოგიურ კვლევის დაგეგმვა, 

წარმართვა და შეფასება“ 

(5 საათი) 

ტრენინგ-მოდული

დირექტორებისათვის:

„სკოლის შიდა შეფასების

პროცესის მონიტორინგის

დაგეგმვა და შეფასება“ 

(5 საათი)

ვორქშოფი

ფასილიტატორებისათვის:

- „თვითშეფასების განახლებული

კითხვარი“ 

(3 საათი)
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 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი
მასწავლებლისთვის ისტორიაში

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

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

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

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი
მასწავლებლისთვის სამოქალაქო
განათლებაში

 ესე დაწყებითი საფეხურის (I-VI) 
კლასების მათემატიკის პრაქტიკოსი
მასწავლებლებისთვის

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

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი
მასწავლებლისთვის ინგლისურ
ენაში

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი
მასწავლებლისთვის მუსიკაში

 ზოგადი კურსი პრაქტიკოსი
მასწავლებლისთვის
ბუნებისმეტყველებაში

 ვერ ჩატარდა - სპორტი იყო დიდი მოთხოვნა, მაგრამ ვერ
ჩატარდა, რადგანაც ძალიან გვიან
ჩაატარეს TOT თბილისში. 



10 საგნობრივი მიმართულება

24 ტრენინგი

500 მსმენელი



ექსპერტების მასტერ - კლასები



 განათლების დაწყებით საფეხურის პედაგოგებისათვის - ნინო
ლაბარტყავა

 ბიოლოგიის პედაგოგებისათვის - რუსუდან თედორაძე

რუსული ენის პედაგოგებისათვის - ნინო ფეტვიაშვილი

ისტორიის პედაგოგებისათვის - ლევან ახვლედიანი

ფიზიკის პედაგოგებისათვის ექსპერიმენტულ ნაწილში -
ნუგზარ მოსულიშვილი





 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.

 „სწავლებისა და განათლების 5 ფუნდამენტალური მახასიათებელი“ -
სტივენ ბლენი (ტეხასი, ქ. ფორტვერტი) 

 "ემიგრანტთა სწავლების სისტემა ამერიკაში" - მარიო პერესი (ილინოისი, 
ქ. ჩიკაგო)





პრეზენტაციები, კონკურსები, თანამშრომლობა









 რეგიონში მასწავლებლის სახლის ფუნქციონირების გაცნობის მიზნით ბათუმის
მასწავლებლის სახლს იორდანიის განათლების მინისტრი/ვიცე-პრემიერი მოჰამად
თნეიბათი ეწვია. 

 შეხვედრას ესწრებოდნენ: აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის
მოადგილე - სულიკო თებიძე, 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი -
გიორგი მაჩაბელი, დირექტორის მოადგილე - მანანა რატიანი, 

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული პროექტის და იუნესკოს
წარმომადგენელი ამანში - სუმაია აბუჰამდი

 საერთაშორისო კონსულტანტი - ალექსანდრუ კრისანი





მუნიციპალური კონფერენციები







 2016 წლის 17-20 ნოემბერს ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის
დირექტორი – ირაკლი თავბერიძე და მოადგილე - ლალი
ლომთათიძე ოფიციალური მოწვევით იმყოფებოდნენ
პოლონეთში ქ. ვარშავაში, კოპერნიკის საბუნებისმეტყველო
სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ახალგაზრდა
მკვლევართა კლუბების მე-5 საერთაშორისო ფორუმზე.

 კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრი CNK (Centrum Nauki Kopernik) 
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცენტრია ევროპაში. ის პოლონეთში
წამყვანი დაწესებულებაა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში
მასწავლებელთა გადამზადებისა და მეცნიერების
პოპულარიზაციის საკითხში.









გეგმები



 სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ინტეგრაცია
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“, კრდ/ქულა

 „სასწავლო მეთოდოლოგიების გაუმჯობესება და ინგლისური
ენის პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
საჯარო სკოლებში“, (ამჯერად ქედის საჯარო სკოლებში)
კრდ/ქულა

 ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება ინკლუზიური
განათლების პრინციპების დაცვით, კრდ/ქულა

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



 სქემის დანერგვის ხელშეწყობის აქტივობები
ტრენინგები/ვორქშოფები

 საგნობრივი ტრენინგები პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის

 ექსპერტების მასტერ - კლასები

 საგნობრივი სამუშაო შეხვედრები/ვორქშოფები (სამოდელო
გაკვეთილებით)

 პედაგოგთა უცხოეთში სტაჟირება (ცერნი, კოპერნიკი)

 თანამშრომლობა აჭარის რესურს ცენტრებთან

 კონფერენციები



ბ-ნ ირაკლი თავბერიძეს

ბ-ნ მინდია ნაკაშიძეს

 ბ-ნ თენგიზ თორღვაიძე



ხატია ბერიძე გიული მიქელაძე

თინათინ ციცხვაია ირმა მახარაძე

 ნათია ბჟალავა




