
საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების ტრენინგ-კურსის ანოტაციის ფორმა  

 

კურსის სახელწოდება: ტრენერების ტრენინგი (დამწყებთათვის) 

სწავლების ენა: ქართული 

კურსის მოცულობა: 15საათი (5 დღე, დღეში 3საათი) 

კურსის განხორციელებაში მონაწილე მასწავლებლები: ლალი ჭელიძე- ჭავჭანიძე 

კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: ნებისმიერი მსურველი,  ვინც ფლობს რაიმე კომპეტენციას  

სპეციალობაში, სურს ტრენინგ-კურსების ჩატარება, ამ სფეროში პროფესიული უნარ-ჩვევების  

მიღება და გაღრმავება. 

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: არ არსებობს 

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები: ტრენინგის მიზანია  მსმენელმა  განიმტკიცოს 

აქტიური სწავლების მეთოდი, რომელიც მიმართულია ცოდნის უნარების და 

დამოკიდებულებების განვითარებაზე, მიიღოს არა მხოლოდ ახალი ინფორმაცია, არამედ 

მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკაში. ტრენინგის ჯგუფის წევრები განივითარებენ 

უნარ-ჩვევებს და ჩამოუყალიბდებათ სწორი დამოკიდებულება ტრენინგზე განხილული 

თემებისადმი.    

 ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელი  შეძლებს შეისწავლოს სამიზნე აუდიტორია და მისი 

საჭიროებები.  მოამზადოს პროგრამა და გაწეროს დროში. დაგეგმოს სესიები, მოახდინოს 

თვითშეფასება, ეფექტურად მართოს გუნდი  და დრო. 

 

სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები: სერტიფიკატი არ გაიცემა, თუ მსმენელმა გააცდინა 3 

საათზე მეტი. 

 

კურსის სტრუქტურა და შინაარსი: 

(მიუთითეთ ძირითადი საკითხები, საათების რაოდენობა თითოეული საკითხისათვის,  

ლიტერატურა) 

 

 

 



# სესიების თემები საათების 

რაოდენობა 

თითოეული 

სესიისათვის 

ლიტერატურა 

1 ტრენინგი და 

მისი სპეციფიკა 

 

1საათი „პრაქტიკული სახელმძღვანელო            

ტრენერებისათვის“ თბილისი 2012 .  

მ. ხასია. მიქანაძე.  
 Тренинг тренеров Л. Крол, Е . Михаилова 
’’Как закалялась сталь’’ Класс 2002 г 
(www.kpoll. igisp.ru ) 
 

 

2 პირველი დღე და 

მასთან 

დაკავშირებული 

სირთულეები 

 

1საათი  „პრაქტიკული სახელმძღვანელო          

ტრენერებისათვის“თბილისი2012.  

მ. ხასია. მიქანაძე.  
 Тренинг тренеров Л. Крол, Е . Михаилова 
’’Как закалялась сталь’’ Класс 2002 г 
(www.kpoll.igisp.ru ) 

 

3 როგორ ავაგოთ 

პირველი დღის 

გეგმა, გეგმის 

პრეზენაცია                                                                                                                     

 

1საათი „პრაქტიკული სახელმძღვანელო                           

ტრენერებისათვის“თბილისი2012.   

მ. ხასია. მიქანაძე.  

  

4 ნიშის მოძებნა, 

ვინ ვარ „მე“ და 

რა ვიცი  

                                    

 

1.5 საათი Антонина Шевердина ’’ Как начинающему 
тренеру создать и провести свой 
собственний тренинг’’ Питер 2002г.  

 

5 სამიზნე 

აუდიტორია და 

მისი კვლევა  

                                                      

 

1.5 საათი Антонина Шевердина ’’ Как начинающему 
тренеру создать и провести свой 
собственний тренинг’’ Питер 2002г.  

 

6 როგორ  შევქმნათ 

პროგრამა 

 

1 საათი  „პრაქტიკული სახელმძღვანელო 

ტრენერებისათვის“თბილისი2012.   

მ. ხასია. მიქანაძე.  
 Тренинг тренеров Л. Крол, Е . Михаилова 
’’Как закалялась сталь’’ Класс 2002 г 
(www.kpoll.igisp.ru ) 

 

7 ტრენინგ 

მოდულის და 

კურსის 

1 საათი  „პრაქტიკული სახელმძღვანელო 

ტრენერებისათვის“თბილისი2012 .  

მ. ხასია. მიქანაძე.   



სტრუქტურის    

შემუშავება,  

დროში გაწერა  

 

8 მინი 

პრეზენტაცია           

                       

1საათი  

9 ჯგუფი,გუნდის 

მართვა, 

დინამიკა და 

ფასილიტაცია   

 

1საათი 

http://www.youtube.com/wat
ch?v=lSEoPOlo_t4 

Радислава Гандапас 
Формирование команды  
 

10 მსმენელთა 

ტიპები 

 

1საათი Тренинг тренеров Л. Крол, Е . Михаилова 
’’Как закалялась сталь’’ Класс 2002 г 
(www.kpoll. igisp.ru ) 

 

11 ეტაპები 

ტრენერის 

განვითარებაში. 

რა თვისებებს 

უნდა ფლობდეს 

ტრენერი   

                                                                                     

1საათი   „პრაქტიკული სახელმძღვანელო 

ტრენერებისათვის“თბილისი2012. 

 მ. ხასია. მიქანაძე.  

Камасутра для оратора 
http://radislavgandapas.com/store/books/19

0/ 

12 ტრენინგი,მისი 

ტიპები,  

გამოყენებული 

აქტივობები და 

მეთოდები   

                                                                                                  

1საათი  „პრაქტიკული სახელმძღვანელო 

ტრენერებისათვის“თბილისი2012.   

მ. ხასია. მიქანაძე.   
Тренинг тренеров Л. Крол, Е . Михаилова 
’’Как закалялась сталь’’ Класс 2002 г 
(www.kpoll . igisp.ru ) 

 



13 ლიდერი   და 

ლიდერობა                                                                     

 

1საათი 

Радислав Гандапас-Харизма 
лидераhttp://www.youtube.com/w
atch?v=AuJbak4WU8s 

Радислав Гандапас-Харизма 
лидера  

p://radislavgandapas.com/store/books/1

90 

14 ტრენინგის მინი-

პრეზენტაცია,  

განხილვა და 

შეფასება 

 

1საათი  

 

 

კურსის განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალურ–ტექნიკური რესურსები: 

პროექტორი, პორტატული კომპიუტერი, ფლიპჩარტი, დაფა ბორდის მარკერები, 

მარკერები და სხვა საკანცელარიო მასალა 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AuJbak4WU8s
http://www.youtube.com/watch?v=AuJbak4WU8s

