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1 ივნისი (პარასკევი) 

11:00-16:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისურ ენაში პირველი დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

15:00 – 20:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის,  მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 –20:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 –2000 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 –21:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 –20:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიაში მეორე დღე 

აუდიტორია: #12 

 

 

15:00 -21:00 პროფესიული უნარები (განათლებისა და განვითარების თეორიები) მეოთხე დღე 

პირველი ჯგუფი  

აუდიტორია: #11 

 

15:00 -21:00 პროფესიული უნარები (განათლებისა და განვითარების თეორიები)მეოთხე დღე 

მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

 

2 ივნისი (შაბათი) 

10:00-15:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისურ ენაში მეორე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

10:00 – 14:00 მაკმილანის კონფერენცია (ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის) 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

14:00 – 16:00 მაკმილანის კონფერენცია (ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის) 

ჯგუფებში განაწილება, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: #32 

 

14:00 – 16:00 მაკმილანის კონფერენცია (ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის) 

ჯგუფებში განაწილება, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 – 16:00 მაკმილანის კონფერენცია (ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის)  
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ჯგუფებში განაწილება,  მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: #33 

 

14:00 – 16:00 მაკმილანის კონფერენცია (ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის) 

ჯგუფებში განაწილება, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 17:00 მაკმილანის კონფერენცია (ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის) 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 –15:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის,  მესამე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

10:00 –15:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #12 (პირველი სართული) 

 

10:00-15:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 –21:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

14:00 – 19:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიაში მესამე დღე 

აუდიტორია: 1.2 

 

3 ივნისი (კვირა) 

10:00-15:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისურ ენაში მესამე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

10:00 –1500 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 –15:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 –15:00  საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

10:00 –15:00  საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

15:00 – 19:00 ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა (სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის 

მასწავლებლებთან) 

აუდიტორია: #21/22/23 
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10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიაში მესამე დღე 

აუდიტორია: #12 

 

4 ივნისი (ორშაბათი) 

11:00-16:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისურ ენაში მეოთხე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

10:00 – 18:00 ინკლუზიური განათლების დანერგვა უმაღლეს სასწავლებლებში 

აუდიტორია: კაფეტერია 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 –2000 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 –20:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

15:00 –21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, პირველი დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

 

15:00 –21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, პირველი დღე, მეორე 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #12 (პირველი სართული) 

 

15:00 –21:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

5 ივნისი (სამშაბათი) 

15:00 – 17:00 “ცერნი“ ღია კარი ახალგაზრდებისთვის (შეხვედრა საჯარო სკოლის 

მოსწავლეეთან 

მომხსენებელი: ჯემალ ხუბუა 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 –20:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 –20:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 
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15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეორე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

 

15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეორე  დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #12 (პირველი სართული) 

 

6 ივნისი (ოთხშაბათი) 

15:00 – 19:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 –20:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მესამე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

 

15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მესამე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #12 (პირველი სართული) 

 

7 ივნისი (ხუთშაბათი) 

10:00 – 18:00 ინკლუზიური განათლების დანერგვა უმაღლეს სასწავლებლებში 

აუდიტორია: კაფეტერია 

 

15:00 – 19:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 21:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 
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15:00 – 2100 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეოთხე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

 

15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეოთხე დღე, მეორე 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #12 (პირველი სართული) 

 

 

8 ივნისი (პარასკევი) 

10:00 – 18:00 ინკლუზიური განათლების დანერგვა უმაღლეს სასწავლებლებში 

აუდიტორია: კაფეტერია 

 

10:00 – 14:00 პროგრამა: ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის (გამოფენა) 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 2000 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 2000 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 – 21:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

 

9 ივნისი (შაბათი) 

10:00 -14:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 -15:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 -15:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

10:00 -16:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10 ივნისი (კვირა) 

10:00 -14:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 -1500 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 
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აუდიტორია: #31 

 

10:00 -15:00  საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 -16:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 – 19:00 ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა (სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის 

მასწავლებლებთან) 

აუდიტორია: #21/22/23 

 

11 ივნისი (ორშაბათი) 

15:00 – 20:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, პირველი დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

 

15:00 – 2100 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, პირველი დღე, მეორე 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #12 (პირველი სართული) 

 

10:00 -16:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #41 

 

 

 

 

12 ივნისი (სამშაბათი) 

15:00 – 20:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 2000 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 
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15:00 – 2000 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეორე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

 

15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეორე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #12 (პირველი სართული) 

 

13 ივნისი (ოთხშაბათი) 

15:00 – 20:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

15:00 – 20:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მესამე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

 

15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მესამე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #12 (პირველი სართული) 

 

14 ივნისი (ხუთშაბათი) 

15:00 – 20:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

15:00 – 20:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მესამედღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეოთხე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 



[Type text] Page 9 
 

 

15:00 – 21:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეოთხე დღე, მეორე 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #12 (პირველი სართული) 

 

15 ივნისი (პარასკევი) 

15:00 – 20:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

16 ივნისი (შაბათი) 

10:00 – 14:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 –15:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 –15:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

10:00 –15:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 10:00 15:00საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #12 

 

 

17 ივნისი (კვირა) 

10:00 – 14:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 –15:00  საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 –15:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 
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14:00 –19:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: # 12 

 

15:00 – 19:00 ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა (სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის 

მასწავლებლებთან) 

აუდიტორია: #21/22/23 

 

18 ივნისი (ორშაბათი) 

11:00 -16:00 პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

10:00 –15:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 –15:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 –15:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

10:00  16;00მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, პირველი დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

 

10:00 16;00მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, პირველი დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #41 

 

14:00 -19:00 საგნობრივი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #12 

 

 

 

 

19 ივნისი (სამშაბათი) 

11:00 -16:00 პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

 

10:00 – 1500საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 
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10:00 –16:00მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეორე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 –16:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეორე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #41 

 
14:00 -19:00 საგნობრივი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #12 

 
14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

 
 15:00 19:00:საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 

 
14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: კაფეტერია 

 

 

20 ივნისი (ოთხშაბათი) 

11:00 -16:00 პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

10:00 – 14:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 – 16:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მესამე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 16:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მესამე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #33 

 

14:00 -1900 საგნობრივი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია:  12 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: კაფეტერია 
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 15:00 -20:00საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 -1900საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

 

21 ივნისი (ხუთშაბათი) 

10:00 – 14:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 – 15:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 –1600 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეოთხე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

  

10:00 –16:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეოთხე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #33 

 

14:00 -19:00 საგნობრივი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  1.2 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #32 

 15:00-20:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 -1900საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

 

 

22 ივნისი (პარასკევი) 

10:00 – 15:00 წლის მოსწავლის დაჯილდოვება (აფხაზეთის სამინისტრო) 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 
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10:00 – 15:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

14:00 – 19:00 მასწავლებელთა მომზადება პროფესიულ უნარებში; იურიდიული თემატიკის 

მიმოხილვა, პირველი დღე  

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

14:00 -1900საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #12 

 

15:00 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

 

23 ივნისი (შაბათი) 

11:00 -16:00 პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

10:00 – 14:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 – 15:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  32 

 

14:00 – 19:00 მასწავლებელთა მომზადება პროფესიულ უნარებში; იურიდიული თემატიკის 

მიმოხილვა, მეორე დღე  

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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აუდიტორია: #33 

 

15:00 20:00საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 20:00საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 -18:00საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

 

 

 

24 ივნისი (კვირა) 

11:00 -16:00 პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

10:00 – 14:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 – 15:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 1500 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მესამედღე 

აუდიტორია: #33 

10:00 – 14:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

 

15:00 – 19:00 ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა (სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის 

მასწავლებლებთან) 

აუდიტორია: #21/22/23 

 

14:00 -19:00 საგნობრივი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

 

14:00 -1900საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #32 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 
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14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

 

25 ივნისი (ორშაბათი) 

11:00 -16:00 პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 – 1600 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, პირველი დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

  

10:00 – 16:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, პირველი დღე, მეორე 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #33 

14:00 -19:00 საგნობრივი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის,  მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #32 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

 

26 ივნისი (სამშაბათი) 

 

15:00 – 19:00 სემინარი საჯარო სკოლის მასწავლებლებისთვის (დამატებითი სემინარი) 

თემა: პრობლემური საკითხების განხილვა - სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, შეფასება. 

განათლებისა და განვითარების თეორიები და მათი გამოყენება სასწავლო პროცესში.  

მომხსენებელი: სოფო ლობჟანიძე/ნინო ლაბარტყავა  
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მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 – 16:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეორე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

 

10:00 – 16:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეორე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #33 

 

14:00 -18:00 საგნობრივი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია:  ბიბლიოთეკა 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #32 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 

15:00 -20:00საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

 

27 ივნისი (ოთხშაბათი) 

10:00 – 14:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 – 15:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 1500 საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 – 1600 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მესამე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

  

10:00 – 1600 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მესამე დღე, მეორე ჯგუფი 
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აუდიტორია: #33 

 

1:00 -90:00 საგნობრივი ტრენინგი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 -20:00საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #32 

 

15:00 -20:00საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

 

28 ივნისი (ხუთშაბათი) 

10:00 – 14:00 სწავლებისა და განვითარების თეორიები. 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 – 15:00  საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 16:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეოთხე დღე, პირველი 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #11 

  

10:00 – 16:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეოთხე დღე, მეორე 

ჯგუფი 

აუდიტორია: #33 

 

145:00 -20:00საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #32 

 

14:00 -16:00საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

 

29 ივნისი (პარასკევი) 
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15:00 – 19:00 სემინარი საჯარო სკოლის მასწავლებლებისთვის (დამატებითი სემინარი) 

თემა: პრობლემური საკითხების განხილვა - სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, შეფასება. 

განათლებისა და განვითარების თეორიები და მათი გამოყენება სასწავლო პროცესში.  

მომხსენებელი: სოფო ლობჟანიძე/ნინო ლაბარტყავა  

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 – 14:00 მასწავლებელთა მომზადება პროფესიულ უნარებში; იურიდიული თემატიკის 

მიმოხილვა,  პირველი დღე  

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #32 

 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #31 

14:00 -19:00საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

30 ივნისი (შაბათი) 

15:00 – 19:00 სემინარი საჯარო სკოლის მასწავლებლებისთვის (დამატებითი სემინარი) 

თემა: პრობლემური საკითხების განხილვა - სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, მართვა, შეფასება. 

განათლებისა და განვითარების თეორიები და მათი გამოყენება სასწავლო პროცესში.  

მომხსენებელი: სოფო ლობჟანიძე/ნინო ლაბარტყავა  

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 – 15:00  საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #41 

 

10:00 – 14:00 მასწავლებელთა მომზადება პროფესიულ უნარებში; იურიდიული თემატიკის 

მიმოხილვა,  მეორე დღე  

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 15:00  საგნობრივი ტრენინგი ბუნების მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე (პირველი- 

მეექვსე კლასი) 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 15:00  საგნობრივი ტრენინგი ქართული ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 

(პირველი- მეექვსე კლასი) 
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აუდიტორია: #31 


