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ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდის (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) უცხოეთში (ვროცლავი) 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგანთა მასწავლებლების სტაჟირების კონკურსის  მე-2 

ეტაპის - გასაუბრების  

შეფასების თემატიკა და კრიტერიუმები: 

 

1. სამართლებრივი აქტების ცოდნა 
- ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები                                                                                

(საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 ოქტომბრის #84 განკარგულება);  

- ეროვნული  სასწავლო  გეგმა, თავი VII. “სავალდებულო და არჩევითი საგნები“, (მუხლი 41. 
საზოგადოებრივი მეცნიერებები)  

- ეროვნული  სასწავლო  გეგმა, თავი VIII. „პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციები“ 
(საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანება 
№224/ნ - ვებგვერდი, 12.10.2012 წ.) 

- ეროვნული  სასწავლო  გეგმა, თავი XXXV. „საგნობრივი პროგრამები  საზოგადოებრივ 

მეცნიერებებში“ (ზოგადი ნაწილი - ბ) საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიზნები 
და ამოცანები) 

2. პირადი მოტივაცია: რატომ სურს ვროცლავის მასწავლებელთა გადამზადების ცენტრში 

გამგზავრება; არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი; ეფექტური კომუნიკაციის უნარი; 

3. საგანმანათლებლო პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა: 
პორტფოლიო, სერთიფიკატები 

4. სწავლების თანამედროვე მიდგომების ცოდნა 
ინტერაქტიული  სწავლების  როლი   განათლებაში 

5. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საკითხებზე ჩატარებული 
 გაკვეთილის გეგმა აქტიური სწავლების მეთოდების გამოყენებით (word-ის დოკუმენტი, 

არაუმეტეს სამი გვერდი, A4 ფორმატი , Sylfaen 11 შრიფტით, ხაზებს შორის დაშორება 1,5) 
 ჩატარებული გაკვეთილი Power Point პრეზენტაციის სახით (8-10 სლაიდი/ თხრობის 

ხანგრძლივობა 10 წუთი)  

6. აუდიტორიასთან კონტაქტი 
თანმიმდევრული, ადეკვატური პასუხი, მეტყველება, დიქცია, ხმის ტემბრი 

7. კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა  

Ms. Word, PowerPoint 

 
 

გასაუბრების  ინდივიდუალური  განრიგი: 
2019 წლის 9 მარტი 

სამოქალაქო განათლება 

N გვარი, სახელი გასაუბრების დრო 

1 ბორჩხაძე ლელა 10:00 

2 გორგილაძე თამარ 
10:20 

3 კოჩალიძე ნაზი 
10:40 

4 მემარნე იამზე 
11:00 
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5 მოსიძე ინგა 
11:20 

6 უღრელიძე გიორგი 
11:40 

7 ქონიაძე შორენა  
12:00 

8 შავაძე მზიური 
12:20 

9 ჩხაიძე მანანა 
12:40 

10 ჯანელიძე თამარ 
13:00 

11 ჯღარკავა თეა 13:20 

 შესვენება  

 

გეოგრაფია 

N გვარი, სახელი გასაუბრების დრო 

1 გუნდაძე გულნარა 14:00 

2 დიასამიძე როინ 
14:20 

3 კორძაია ნესტან 
14:40 

4 მურადაშვილი ლეილა  
15:00 

5 მხატვარი მზია 
15:20 

6 რევიშვილი ლუიზა 15:40 

 

2019 წლის 10 მარტი 

ისტორია 

N გვარი, სახელი გასაუბრების დრო 

1 ბაუჟაძე მზია 10:00 

2 ბეჟანიძე თალიკო 10:20 

3 ბეჟანიძე ნინო 10:40 

4 გოგიტიძე მადონა 11:00 

5 დიასამიძე დალი 11:20 

6 დიასამიძე ქეთევან 11:40 

7 თავბერიძე თამარ 12:00 
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8 თოთლაძე ლელა 12:20 

 შესვენება  

 

N გვარი, სახელი გასაუბრების დრო 

9 იმედაიშვილი ნიკოლოზ 13:00 

10 კიკნაძე მაია 13:20 

11 კუტალაძე თამარ 13:40 

12 სირაბიძე ნატალია 14:00 

13 შავაძე ლამზირა 14:20 

14 შაინიძე თემურ 14:40 

15 ჩხაიძე ნონა 15:00 

16 ჯიჯავაძე რუსუდან  15:40 

 
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:  

ლალი ლომთათიძე  (დირექტორის  მოადგილე),  

საკონტაქტო ტელეფონი: 599 94 04 66  

ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი  

მისამართი: ქ. ბათუმი, ბაგრატიონის ქუჩა #121 

ელ-ფოსტა: ajaraedufund@gmail.com 

mailto:ajaraedufund@gmail.com

