
აჭარის განათლების ფონდი, 

ბათუმის მასწავლებლის სახლი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
პროგრამის 2022 წლის ანგარიში



2013 წ. აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის მთავრობის ინ
იციატივით აჭარის განათლებ
ის ფონდის ბაზაზე გაიხსნა ბა
თუმის მასწავლებლის სახლი.

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


მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების

პროგრამის მიზნები:

სკოლაში სწავლისა და სწავლების ხარისხის
გაუმჯობესების ხელშეწყობა1

მოქმედი მასწავლებლებისა და აღმზრდე
ლების პროფესიული განვითარება2

კვალიფიციური კადრების მომზადება
3

პროფესიაში შენარჩუნების ხელშეწყობა
4



პარტნიორი - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვ
ითარების ეროვნული ცენტრი

• ა (ა) ი პ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი მასწავლებე
ლთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრთან ურთიერთშეთანხმების
მემორანდუმის საფუძველზე ახორციელებს მასწავლებელთა პროფესიული განვი
თარების ეროვნული ცენტრის მიერ შექმნილ ტრენინგ-კურსებს. 

• ტრენინგები განკუთვნილია პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვ
ლის სქემაში ჩართული პედაგოგებისთვის და სკოლის ადმინისტრაციის წევრები
სათვის.

• სატრენინგო პროგრამების გავლა უფასოა საჯარო სკოლის მოქმედი მასწავლებლ
ებისთვის, ასევე იმ კერძო სკოლების პედაგოგებისთვის, რომლებიც ჩართულნი ა
რიან პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში.



პარტნიორი - გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში
(UNICEF) 

• აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და საქარ
თველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF)  შორის ურთიერთშეთანხ
მების მემორანდუმის საფუძველზე ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდს, ბა
თუმის მასწავლებლის სახლს გადმოეცა ადრეული და სკოლამდელი გან
ათლების პროგრამის ონლაინ ტრენინგ-კურსი.

ადრეული და სკოლამდელი
განათლების ტრენინგ-კურსი მოიცავს 6 

მოდულს:

• „ადრეული და სკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების
სახელმწიფო სტანდარტები: 

პრინციპები, მიმართულებები და
მეთოდოლოგიური საკითხები“

• „ბავშვის განვითარება“

• „ბავშვზე დაკვირვება“

• „საგანმანათლებლო გარემო“

• „საგანმანათლებლო პროცესი და
მეთოდოლოგია“

• „ოჯახთან თანამშრომლობა“
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ტრენერთა ტრენინგი - 2022



„კათედრის საქმიანობა და ხარისხის მართვა“, 2022 წლის წლის 13 მაისი

• ტრენერთა ტრენინგს უძღვებოდა ს
სიპ მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის
სკოლამდელი და ზოგადი განათლ
ების განვითარების მხარდაჭერის პ
როგრამის მენეჯერი, მოდულის ავ
ტორი - ხათუნა ბარაბაძე.

• ტრენინგის საკითხები: საკანონმდე
ბლო რეგულაციებს, საგაკვეთილო
დაკვირვების 7-დონიანი მოდელს, 
კათედრის პორტფოლიოს შექმნას t
ems- პლატფორმის გამოყენებით, მ
ონიტორინგის ინსტრუმენტებს.   გ
ააცნობიერეს საგნის კურიკულუმი
ს შექმნის და საგნის სწავლების პრ
ოცესში კათედრის კათედრის ყველ
ა წევრის ჩართვის მნიშვნელობა.  ა
ღნიშნული მოდული დაეხმარება ს
კოლას შეიმუშაონ მასწავლებლის ს
აჭიროებებზე ორიენტირებული პრ
ოფესიული განვითარების სამოქმე
დო გეგმა.

• ტრენერთა ტრენინგს დაესწრნენ ა(ა
)იპ აჭარის განათლების ფონდის ( 
ბათუმის მასწავლებლის სახლი)  ს
ხვადასხვა მიმართულების გამოცდ
ილი ტრენერები. 



ტრენერთა ტრენინგი - „ბავშვთა უფლებები“ “, 2022 წლის წლის 13 მაისი

• ტრენერთა ტრენინგს უძღვე
ბოდა სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარები
ს ეროვნული ცენტრის დირ
ექტორის მოადგილე, მოდუ
ლის ავტორი - დავით ხვედ
ელიძე.

• ტრენინგის საკითხები: საკა
ნონმდებლო სამართლებრ
ივი დოკუმენტები (ბავშვთ
ა უფლებათა კოდექსი, არა
სრულწლოვანთა მართლმს
აჯულების კოდექსი); ძალა
დობრივი სოციალური ნორ
მების ანალიზი; განათლება
და სასიცოცხლო უნარები ბ
ავშვთა მიმართ ძალადობი
ს დაძლევა.

• ტრენერთა ტრენინგს დაესწ
რნენ ა(ა)იპ აჭარის განათლ
ების ფონდის ( ბათუმის მა
სწავლებლის სახლი)  სხვა
დასხვა მიმართულების გამ
ოცდილი ტრენერები. 



ტრენინგები - 2022



ადრეული და სკოლამდელი

განათლების პროგრამა



1-ლი მოდული: „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 
სახელმწიფო სტანდარტები: პრინციპები, მიმართულებები და
მეთოდოლოგიური საკითხები“

• ონლაინ მოდულის ხანგრ
ძლივობა: 

• ექვსი სატრენინგო დღე, 

დღეში 3 საათი. 

• სულ 18 საკონტაქტო საა
თი, 30 საათი არასაკონტა
ქტო.

• თემატიკა: 
სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობა; 
ხარისხიანი ადრეული განათლების პრინციპები; 
ადრეული განათლების სფეროს მარეგულირებელი 
დოკუმენტები; ადრეული და სკოლამდელი 
აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო 
სტანდარტის სტრუქტურა და ძირითადი 
პრინციპები; ადრეული განათლების 
კურიკულუმები; თამაშის როლი ადრეულ 
განათლებაში; ჯგუფში სივრცის მოწყობის 
ეფექტური მახასიათებლები; სოციალური გარემო 
ბაღში - ურთიერთობის ტიპები, პოზიტიური 
ურთიერთობის მნიშვნელობა; დროითი გარემო -
განრიგი, ეფექტური განრიგის მახასიათებლები; 
სასწავლო გეგმა; ბავშვზე დაკვირვების 
სტრატეგიები; ბავშვის პორტფოლიოს შედგენა; 
კეთილდღეობა, უსაფრთხო გარემოს პრინციპები; 
ადრეული ინკლუზიური განათლების პრინციპები; 
მშობლის ჩართვის სტრატეგიები; აღმზრდელ-
პედაგოგის სტანდარტის სტრუქტურა



1-ლი მოდულის სტატისტიკა

Insert the title of your subtitle Here
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მსმენელთა რაოდენობა

ხელვაჩაური 77 მსმენელი

ქობულეთი 60 მსმენელი

ქედა 39 მსმენელი

შუახევი 56 მსმენელი

ხულო 55 მსმენელი

აჭარის მუნიციპალიტეტები:

ბათუმი 54  მსმენელი







მე-2 მოდული: „ბავშვის განვითარება“

• ონლაინ მოდულის ხანგრ
ძლივობა: 

• ექვსი სატრენინგო დღე, 

დღეში 3 საათი. 

• სულ 18 საკონტაქტო საა
თი, 31 საათი არასაკონტა
ქტო.

• თემატიკა: 

საგანმანათლებლო პროცესი საბავშვო 
ბაღში;

თამაში, როგორც საგანმანათლებლო 
პროცესის განხორციელების მთავარი 
საშუალება;

თამაშის ტიპები; აღმზრდელის როლის 
განსაზღვრა საგანმანათლებლო 
პროცესში;

პოზიტიური დისციპლინა; მცირე და 
დიდ ჯგუფებთან მუშაობის სპეციფიკა; 
ტრანზიციისა და რუტინის როლი; 
საგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა;

საგანმანათლებლო პროცესის შეფასება.



მე-2 მოდულის სტატისტიკა
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მსმენელთა რაოდენობა

ხელვაჩაური 77 მსმენელი

ქობულეთი 60 მსმენელი

ქედა 39 მსმენელი

შუახევი 55 მსმენელი

ხულო 56 მსმენელი

აჭარის მუნიციპალიტეტები

ბათუმი 52 მსმენელი







მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და

კარიერული წინსვლის სქემა

მასწავლებელთა სტატუსის შესაბამისი ტრენინგები -

2022 წ.



უფროსი მასწავლებელი - 20 სთ.



სტატისტიკა - უფროსი მასწავლებელი
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მათემატიკა (I-VI) 135 მსმენელი

მათემატიკა (VII-XII) 148 მსმენელი

ბუნებისმეტყველება 82 მსმენელი

დაწყებითი (I-IV) 385 მსმენელი

ინკლუზიური
განათლება

854 მსმენელი

ქართული (I-VI)    117 მსმენელი

ქართული (VII-XII) 277 მსმენელი



სტატისტიკა - უფროსი მასწავლებელი

Insert the title of your subtitle Here
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სამოქალაქო
განათლება

44 მსმენელი

გეოგრაფია 98 მსმენელი

მდგრადი
განვითარება

140 მსმენელი

ზოგადი უნარები 291 მსმენელი

კათედრების
საქმიანობა

32 მსმენელი

ინგლისური ენა 165 მსმენელი

რუსული ენა 119 მსმენელი

ისტორია 149  მსმენელი



სტატისტიკა - უფროსი მასწავლებელი

Insert the title of your subtitle Here
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ისტი 59 მსმენელი
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ტრენინგების მსმენელთა სტატისტიკა 2022 წ.

სკოლამდელი განათლება

Zoom-ის პლატფორმა

გადამზადდა - 678  მსმენელი

უფროსი მასწავლებელი

TEAMS-ის პლატფორმა

გადამზადდა - 3 618  მსმენელი

წამყვანი მასწავლებელი

TEAMS-ის პლატფორმა

გადამზადდა - 389  მსმენელი



თანამშრომლობა, 

სამუშაო შეხვედრები, 

კონფერენციები

სხვა
აქტივობები



ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციის 

სამუშაო ვიზიტი ბათუმში

• 2022 წლის 28 იანვარს აჭარის განათლებ
ის ფონდს ვიზიტით ეწვია სსიპ მასწავლე
ბელთა პროფესიული განვითარების ერ
ოვნული ცენტრის დირექტორი ბერიკა შ
უკაკიძე, ცენტრის დირექტორის მოადგი
ლე - დავით ხვედელიძე, ეროვნული ცენ
ტრის პროგრამების ხელმძღვანელები: ნ
ონა პოპიაშვილი და ხათუნა ბარაბაძე.

• ვიზიტის მიზანი იყო ეროვნულ ცენტრსა 
და განათლების ფონდს შორის ურთიერ
თთანამშრომლობის გაღრმავება და 202
2 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

• ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციამ აჭ
არის განათლების ფონდის ხელმძღვანე
ლობას და ტრენერებს გააცნო მასწავლე
ბელთა პროფესიული განვითარების ერ
ოვნული ცენტრის ხედვა
2022 წლის საქმიანობის შესახებ.



განათლების ფონდის ადმინისტრაციის 

სამუშაო ვიზიტი ეროვნულ ცენტრში

• 2022 წლის 10 მარტს აჭარის განათლების ფონდის დირ
ექტორმა სულიკო თებიძემ და დირექტორის მოადგილე
მ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრ
ამის მიმართულებით ლალი ლომთათიძემ სამუშაო შეხ
ვედრა გამართეს ქ. თბილისში სსიპ მასწავლებელთა პრ
ოფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ადმინის
ტრაციასთან.

• შეხვედრაში მონაწილებდნენ: სსიპ მასწავლებელთა პ
როფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექ
ტორი ბერიკა შუკაკიძე, ეროვნული ცენტრის დირექტორ
ის მოადგილე - დავით ხვედელიძე, ცენტრის პროგრამე
ბის ხელმძღვანელები: ხათუნა ბარაბაძე, ნინო გორდეზ
იანი და კახა ჟღენტი

• ვიზიტის მიზანი იყო ეროვნულ ცენტრსა და აჭარის გან
ათლების ფონდს შორის ურთიერთთანამშრომლობის გ
აღრმავება და 2022 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავება
.



სამუშაო შეხვედრები



სამუშაო შეხვედრები
აჭარის საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში

სამუშაო შეხვედრა ხულოს რესურს
ცენტრში

22 თებერვალი, 2022 წ.

ხულოს მუნიციპალიტეტის ბაღების
გაერთიანებას მიღება-ჩაბარების აქტით

გადაეცათ აჭარის განათლების ფონდის მიერ
სკოლამდელი განათლების პროგრამის
მიმართულებით განხორციელებული

ტრენინგების მსმენელთა ცნობები.

სამუშაო შეხვედრა შუახევის რესურს
ცენტრში

22 თებერვალი, 2022 წ.

მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ აჭარის
განათლების ფონდს უახლოეს პერიოდში

მიაწოდებენ ინფორმაციას
მუნიციპალიტეტში სასკოლო განათლებაში

არსებული გამოწვევების შესახებ.

სამუშაო შეხვედრა ქედის რესურს
ცენტრში

2 მარტი, 2022 წ. 

შეხვედრაზე განიხილეს სკოლამდელ და
სასკოლო განათლებაში მუნიციპალიტეტში

არსებული გამოწვევები და აჭარის განათლების
ფონდის სიახლეები მასწავლებელთა

პროფესიული განვითარების პროგრამის
მიმართულებით.



სამუშაო შეხვედრები
აჭარის საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში

სამუშაო შეხვედრა ქობულეთის რესურსცენტრში

22 თებერვალი, 2022 წ.

შეხვედრაზე განიხილეს სკოლამდელ და სასკოლო განათლებაში
მუნიციპალიტეტებში არსებული გამოწვევები და აჭარის

განათლების ფონდის სიახლეები მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების პროგრამის მიმართულებით.

სამუშაო შეხვედრა ხელვაჩაურის რესურსცენტრში

22 მარტი, 2022 წ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბაღების გაერთიანებას

მიღება-ჩაბარების აქტით გადაეცა აჭარის განათლების
ფონდის მიერ სკოლამდელი განათლების პროგრამის
მიმართულებით განხორციელებული ტრენინგების

მსმენელთა ცნობები.



სამუშაო შეხვედრები
აჭარის განათლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერებთან

სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის ტრენერებთან

26 ოქტომბერი, 2022 წ. 

შეხვედრაზე განიხილეს შესაძენი ხელსაწყოებისა და
ინსტრუმენტების სია, რომელიც საჭიროა

ლაბორატორიის მოწყობისა და
ფუნქციონირებისათვის.

სამუშაო შეხვედრა ინკლუზიური განათლების ტრენე
რებთან

27 ოქტომბერი, 2022 წ.

შეხვედრაზე განიხილეს ტრენინგ-მოდულის - “ისგ“-

ს თემატიკასთან და დაგეგმვასთან დაკავშირებული
საორგანიზაციო საკითხები



შეხვედრა ბათუმის მე-18 საჯარო სკოლაში

• 2022 წლის 24 მარტს ა(ა)იპ აჭარის განა
თლების ფონდის, ბათუმის მასწავლებლ
ის სახლის ადმინისტრაციის წარმომადგ
ენლები  ქ. ბათუმის მე-18 საჯარო სკოლა
ს ეწვიენ. შეხვედრა გაიმართა სასკოლო 
საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიაში, 
რომელიც მილენიუმის პროექტის ფარგ
ლებში გარემონტდა და აღიჭურვა.

• შეხვედრას ესწრებოდნენ: სკოლის დირ
ექტორმა - რუსუდან დავითაძე, ა(ა)იპ აჭა
რის განათლების ფონდის დირექტორი -
სულიკო თებიძე და დირექტორის მოადგ
ილე მასწავლებელთა პროფესიული განვ
ითარების პროგრამის მიმართულებით -
ლალი ლომთათიძე, საბუნებისმეტყველ
ო/ტექნიკური მიმართულების კოორდინა
ტორი - თინათინ ციცხვაია, ბათუმის მე-1
8 საჯარო სკოლის ტექნიკური და საბუნე
ბისმეტყველო საგნების პედაგოგები.



სამუშაო შეხვედრა ეროვნული ცენტრის გეოგრაფიის ექსპერტთან
• 2022 წლის 2022 წლის 16 აპრილს ა(ა)იპ აჭარის 

განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლი
ს სახლი) ჩატარდა სსიპ მასწავლებელთა პრო
ფესიული განვითარების ეროვნული  ცენტრის 
გეოგრაფიის ექსპერტ-კონსულტანტის და სახე
ლმძღვანელოების ავტორის, მაია ბლიაძის სამ
უშაო შეხვედრა აჭარის გეოგრაფიისა და ბუნებ
ისმეტყველების (1-6 კლ.) პედაგოგებთან.

• შეხვედრა გახსნა განათლების ფონდის დირექ
ტორის მოადგილემ მასწავლებელთა პროფესი
ული განვითარების მიმართულებით - ლალი 
ლომთათიძემ. შეხვედრის მონაწილეებს მიესა
ლმა ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის დირექ
ტორი - სულიკო თებიძე. მან მადლობა გადაუხ
ადა ეროვნული ცენტრის ექსპერტს აჭარაში სა
მუშაო ვიზიტის დაგეგმვისათვის.

• ექსპერტმა და სახელმძღვანელოების ავტორმა 
მაია ბლიაძემ აჭარის განათლების ფონდის ბი
ბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა დამხმარე სახე
ლმძღვანელო - „გარემოსდაცვითი და აგრარუ
ლი  განათლება სკოლაში“, რომელიც რვა ტომ
ისაგან შედგება.

• აჭარის განათლების ფონდი უზრუნველყოფდა 
აღნიშნული სამუშაო შეხვედრის პირდაპირ ტრ
ანსლაციას ორგანიზაციის ფბ-ის გვერდზე. შეხ
ვედრის ჩანაწერის ხილვა მსურველებს ასევე შ
ეუძლიათ იხილონ ორგანიზაციის საიტზე ატვი
რთულ ვიდეოებში. 



შეხვედრა ბათუმის მასწავლებლის სახლში

• 2022 წლის 18 ნოემბერს აჭარის განათლ
ების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის ს
ახლში) ჩატარდა შეხვედრა ქ. ჟენევაში (შ
ვეიცარია), ბირთვული კვლევების ევროპ
ულ ცენტრში (CERN - Organisation Europée
nne pour la Recherche Nucléaire) ერთკვირ
იან სტაჟირებაზე წამსვლელ პედაგოგებ
თან.

• შეხვედრას ესწრებოდნენ: აჭარის განათ
ლები ფონდის (ბათუმის მასწავლებლის 
სახლის) დირექტორი - სულიკო თებიძე; 
დირექტორის მოდგილე - ლალი ლომთა
თიძე, ფონდის იურისტი - მინდია ნაკაში
ძე და ცერნში ფიზიკის მასწავლებელთა 
2020 წლის სტაჟირების კონკურსის გამა
რჯვებული პედაგოგები: ნაირა მახარაძე 
(სოფ. ქობულეთის საჯარო სკოლა), ეთე
რ ხაბაზი (ქ. ბათუმის №20 საჯარო სკოლ
ა) და მალხაზ დიმიტრაძე (სოფ. კორტოხ
ის საჯარო სკოლა).



კონფერენციები



ქ. ბათუმის მე-16 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა კონფერენცია

• 15 აპრილს, აკაკი წერეთლის სახელობის ბათუ
მის საჯარო ბიბლიოთეკაში, ბათუმის  №16 სა
ჯარო სკოლის ადმინისტრაციის ორგანიზებით 
ჩატარდა დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი მო
სწავლეთა კონფერენცია.

• მოსწავლეებმა ქართულ და ინგლისურ ენებზე 
წარმოდგინეს საინტერესო მოხსენებები შემდე
გ თემებზე: დედამიწის ადგილი სამყაროში, დე
დამიწა უნიკალური პლანეტაა; თანამედროვეო
ბის უმთავრესი გლობალური პრობლემები;  გ
ლობალური დათბობა;  მსოფლიო ოკეანის პრ
ობლემები;  ტყეების გაჩეხვა და მისი გავლენა     
გარემოზე;  ტრანსპორტისა და  ურბანიზაციის 
გავლენა გარემოზე;  კონფლიქტური სიტუაციე
ბი და გარემო; გეოგრაფიის როლი თანამედრო
ვე გლობალური პრობლემების გადაჭრაში.

• მოსწავლეებს მიესალმნენ: სკოლის დირექტო
რი - ცირა ქობულაძე და მოწვეული სტუმრები: 
სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარ
ების ეროვნული ცენტრის გეოგრაფიის ექსპერ
ტი, გეოგრაფიისა და ბუნებისმეტყველების სას
კოლო სახელმძღვანელოების ავტორი - მაია ბ
ლიაძე და აჭარის განათლების ფონდის დირექ
ტორის მოადგილე მასწავლებელთა პროფესიუ
ლი განვითარების მიმართულებით - ლალი ლ
ომთათიძე.



შუახევის მასწავლებელთა მეოთხე მუნიციპალური კონფერენცია

• 2022 წლის 21 მაისს შუახევის რესურსცენტრის ორ
განიზებით სოფელ ხიჭაურის საჯარო სკოლაში გ
აიმართა შუახევის მასწავლებელთა მეოთხე მუნი
ციპალური კონფერენცია.

• კონფერენცია გახსნა შუახევის რესურსცენტრის უ
ფროსმა - ედუარდ გოგრაჭაძემ. 

• მონაწილეებს სიტყვით მიესალმნენ: აჭარის ავტ
ონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტური
სა და სპორტის  მინისტრი - მაია ხაჯიშვილი; შუა
ხევის მუნიციპალიტეტის მერი - ომარ ტაკიძე;  ა(ა
)იპ აჭარის განათლების ფონდის დირექტორი - სუ
ლიკო თებიძე; შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრ
ებულოს თამჯდომარე - როსტომ ლორთქიფანიძ
ე;  აჭარის განათლების ფონდის/ბათუმის მასწავ
ლებელთა სახლის დირექტორის მოადგილე ლა
ლი ლომთათიძე; საქართველოს  პედაგოგთა და მ
ეცნიერთა თავისუფალი პროფესიული კავშირის 
შუახევის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომა
რე - ლევან ნატარიძე.

• კონფერენციას ესწრებოდნენ და სექციურ მუშაობ
ას უძღვებოდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლი
ს ტრენერები: ანა ლორია, მზია სალაძე, ქეთევან 
ბასილაძე, ნანა ვარდმანიძე, ნინო ტავლალაშვი
ლი, კახა ჩაკვეტაძე, დალი თურმანიძე; შუახევის 
მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლის პე
დაგოგები, სკოლის დირექტორები.

• სულ კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 140-მა 
პედაგოგმა, მათ შორის იყო 52 მომხსენებელი.



ქობულეთის პედაგოგთა VIII მუნიციპალური კონფერენცია 

• 2022 წლის 23 ივნისს ქობულეთის რესურსცენტრის ო
რგანიზებით  სსიპ ბადრი ბერანძის სახელობის ქალ
აქ ქობულეთის N6 საჯარო სკოლაში ჩატარდა მასწა
ვლებელთა VIII მუნიციპალური კონფერენცია :  ,,ინო
ვაციები სწავლა-სწავლების პროცესში”- კომპლექსუ
რი დავალება - მოსწავლის პიროვნული განვითარებ
ის გზა. 

• ქობულეთის რესურსცენტრის უფროსმა მადონა გოგ
იტიძემ წარმოადგინა პრეზენტაცია საგანმანათლებ
ლო რესურსცენტრის მიერ ჩატარებული ქობულეთი
ს მასწავლებელთა მუნიციპალური კონფერენციების 
შესახებ. 

• მონაწილეებს სიტყვით მიესალმნენ: ქობულეთის სა
კრებულოს თავმჯდომარე - დავით მჭედლიშვილი; ა
ჭარის განათლების ფონდის დირექტორი - სულიკო 
თებიძე; დირექტორის მოადგილე  - ლალი ლომთათ
იძე;  ქობულეთის მერიის განათლების, კულტურის, 
სპორტის სამსახურის უფროსი - ნათია ნიჟარაძე. 

• კონფერენციის მონაწილეებს დისტანციურად მიესა
ლმა ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექს
პერტი ნიკო სილაგაძე.

• კონფერენცია შეაჯამა აჭარის ავტონომიური რესპუ
ბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინი
სტრმა - მაია ხაჯიშვილმა. 

• კონფერენციაში მონაწილეობდა 43 პედაგოგი, რომ
ლებმაც 8 სექციაში წარმოადგინეს თავიანთი მოხსნე
ბები. სექციებში მუშაობა შეაფასეს ქოუჩებმა, რომლ
ებიც მოდერაციას უწევდნენ სექციური მუშაობას. 



ქედის მასწავლებელთა და დირექტორთა ონლაინ-კონფერენცია 

• 2022 წლის 25 ივნისს ქედის რესურსცენტრის ორგ
ანიზებით და საქართველოს განათლებისა და მე
ცნიერების სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგა
დი განათლების განვითარების დეპარტამენტთან 
თანამშრომლობით, ჩატარდა ქედის მუნიციპალი
ტეტის მასწავლებელთა და დირექტორთა ონლაი
ნკონფერენცია.

• კონფერენცია გახსნა ქედის საგანმანათლებლო 
რესურსცენტრის  უფროსმა - დურმიშხან შავიშვი
ლმა.

• კონფერენციის მონაწილეებს მიესალმნენ და წარ
მატებები უსურვეს: ეროვნული სასწავლო გეგმის 
დანერგვის ექსპერტი - ნიკოლოზ სილაგაძე; აჭარ
ის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კუ
ლტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოა
დგილე - ჯემალ სურმანიძე; აჭარის განათლების 
ფონდის დირექტორის  მოადგილე - ლალი ლომ
თათიძე და საქართველოს განათლებისა და მეცნ
იერების სამინისტროს  ზოგადი განათლების რეფ
ორმის პროექტის კოორდინატორი - ია მგელაძე.

• კონფერენციაში მონაწილეობდა 25 პედაგოგი, რო
მლებმაც 4 სექციაში წარმოადგინეს თავიანთი მო
ხსნებები. სექციებში მუშაობა შეაფასეს ქოუჩებმა
, რომლებიც მოდერაციას უწევდნენ სექციური მუ
შაობას. კონფერენციის  ყველა მონაწილეს სერტი
ფიკატები გადაეცათ.



ქობულეთის მასწავლებელთა მუნიციპალური კონფერენცია 

• 2022 წლის 27 ოქტომბერს ქობულეთის მუნიციპა
ლიტეტის მერიის ორგანიზებით, საქართველოს ქ
ობულეთის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრშ
ი ჩატარდა მასწავლებელთა მუნიციპალური კონ
ფერენცია :  ,,მოსწავლეებში საუკეთესო უნარები
ს აღმოჩენა - განვითარება“. 

• კონფერენციის მონაწილეებს მიესალმნენ: ქობუ
ლეთის მერის მოადგილე - მინდია რომანაძე, საკ
რებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - ჯემალ ბ
ლადაძე, მერიის განათლების, კულტურის სამსახ
ურის უფროსი ნათია ნიჟარაძე, საკრებულოს გან
ათლების კომისიის თავმჯდომარე - ლია შაქარიშ
ვილი, ქობულეთის რესურსცენტრის უფროსი - მა
დონა გოგიტიძე, აჭარის განათლების ფონდის (ბა
თუმის მასწავლებლის სახლი)  დირექტორის მოა
დგილე  - ლალი ლომთათიძე; ქობულეთის მერიი
ს განათლების მთავარი სპეციალისტები ნათია ბ
ოლქვაძე და სულხან ნიჟარაძე.

• კონფერენციაში მონაწილეობდა 10 პედაგოგი, რო
მლებმაც პრეზენტაციების სახით  წარმოადგინეს 
თავიანთი მოხსენებები. 

• ნაშრომები შეაფასეს აჭარის განათლების ფონდი
ს (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) ტრენერებმა -
თინათინ გიორგაძემ (ქართული ენა ლიტერატურ
ა), თალიკო ჯაყელმა (საბუნებისმეტყველო საგან
თა ბლოკი) და დალი თურმანიძემ (განათლების 
დაწყებითი საფეხური),   რომლებიც მოდერაციას
უწევდნენ კონფერენციის მუშაობას. 



უცხოეთში სტაჟირება
CERN – 2022 



CERN-ში სტაჟირება
ფიზიკის მასწავლებელთა სტაჟირება ჟენევაში, შვეიცარია

ფიზიკის 18 ქართველი მასწავლებელი, რომელიც 2022 

წლის 27 ნოემბრიდან - 3  დეკემბრამდე ცერნის
ბირთვული კვლევების ევროპის ცენტრში
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით იმყოფებოდა, 

საქართველოში დაბრუნდა.

მათ შორის აჭარიდან ცერნში იყვნენ ფიზიკის
მასწავლებელთა 2020 წლის სტაჟირების კონკურსის
გამარჯვებული პედაგოგები: ნაირა მახარაძე (სოფ. 

ქობულეთის საჯარო სკოლა), ეთერ ხაბაზი (ქ. ბათუმის
№20 საჯარო სკოლა) და მალხაზ დიმიტრაძე (სოფ. 

კორტოხის საჯარო სკოლა).

აჭარის ჯგუფს ხელმძღვანელობდა აჭარის განათლების ფონდის / ბათუმის მასწავლებლის სახლის დირექტორი -

სულიკო თებიძე.



მასწავლებლებმა მოისმინეს ცერნში მოღვაწე ქართველი ფიზიკოსების - ირაკლი მინაშვილის, 

ალექსი მესტვირიშვილის და გივი სეხნიაიძის სემინარები თანამედროვე ფიზიკის საკითხებზე
და მის როლზე მედიცინის, ტექნოლოგიებისა და სხვა დარგების განვითარებაში. 
საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ცერნში საგანგებოდ მოწვეული ქ. ბერნის კოლეჯის
ქართველი პედაგოგის - ირმა მგელაძის მიერ წარმოდგენილ მეთოდოლოგიას ფიზიკის
სწავლების საკითხებზე.

ერთი კვირის განმავლობაში მასწავლებლებმა დაათვალიერეს სხვადასხვა სამეცნიერო
კვლევითი ლაბორატორია, ადგილზე ჩაატარეს სასკოლო ექსპერიმენტები. სტაჟირების
დასასრულს ყველა მონაწილეს სერტიფიკატები გადაეცა.



პრეზენტაცია ცერნის შესახებ ქობულეთის ფიზიკის პედაგოგებისათვის

2022 წლის 26 დეკემბერს ქობულეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში ჩატარდა შეხვედრა/პრეზენტაცია
ფიზიკის პედაგოგებისათვის: „ცერნი - ატომური კვლევების ევროპული ორგანიზაცია“. პრეზენტაციას უძღვებ
ოდა ბათუმის მასწავლებლის სახლის 2020 წლის ცერნში სტაჟირების კონკურსის გამარჯვებული, სოფელ ქობ
ულეთის ფიზიკის პედაგოგი - ნაირა მახარაძე, რომელიც 2022 წლის 27 ნოემბრიდან - 3  დეკემბრამდე სასწავ
ლო ვიზიტის ფარგლებში ერთკვირიან სტაჟირებაზე იმყოფებოდა შვეიცარიის ქ. ჟენევაში მდებარე ბირთვულ
ი კვლევების ევროპულ ცენტრში (CERN - Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire). პრეზენტაცი
ას ესწრებოდნენ: აჭარის განათლების ფონდის დირექტორი - სულიკო თებიძე, დირექტორის მოადგილე - ლა
ლი ლომთათიძე, ქობულეთის რესურს ცენტრის უფროსის - მადონა გოგიტიძე, ქობულეთის საჯარო სკოლებ
ის ფიზიკის პედაგოგები.



2022 წელი

აჭარის განათლების ფონდის, 

ბათუმის მასწავლებლის სახლის მიერ
ორგანიზებულ სხვადასხვა

აქტივობებში
მონაწილეობა 4 399 მსმენელმა მიიღო



მსმენელთა სტატისტიკა წლების მიხედვით

Here2013 წ. 2014 წ. 2015 წ. 2016 წ. 2017 წ.

2013 წ. ნოემბერი -

2014 წ. აპრილი
1427 მსმენელი

აპრილი-

დეკემბერი
2292 მსმენელი

2470 მსმენელი 4000 მსმენელი 5 536 მსმენელი



მსმენელთა სტატისტიკა წლების მიხედვით

e Here2018 წ. 2019 წ. 2020 წ. 2021 წ. 2022 წ.

3 927 მსმენელი 5 715 მსმენელი
379 მსმენელი
(ტრენინგები),   

24 ვებინარი -

404 300 ნახვა, 

2 918 გაზიარება

5 160 მსმენელი 4 399 მსმენელი



ახალი 2023 წელი



2023 წლის გამოწვევები

Insert the title of your subtitle Here
სსიპ მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრთან
თანამშრომლობის
გაგრძელება! 

მასწავლებელთა
პროფესიული

განვითარების სქემის
ტრენინგები

ადრეული და სკოლამდელი
განათლების აღმზრდელთა

პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა

ინკლუზიური განათლების
ხელშეწყობა

უცხოეთში სტაჟირება

კონფერენციები

სამუშაო შეხვედრები, სემინარები



მადლობა

აქტიურობისა და

ჩართულობისათვის!


