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1 მაისი (სამშაბათი) 
16:00 – 21:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, პირველი დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 -19:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის, მეხუთე 
დღე 
აუდიტორია: #2 
 
2 მაისი (ოთხშაბათი) 
16:00 – 21:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მეორე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
3 მაისი (ხუთშაბათი) 
16:00 – 21:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მესამე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 -19:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის, მეექვსე 
დღე 
აუდიტორია: #2 
 
4 მაისი (პარასკევი) 
16:00 – 21:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 21:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 
აუდიტორია: #2 
 
5 მაისი (შაბათი) 
11:00 -16:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, პირველი დღე 
აუდიტორია: #1 
 
11:00 -16:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
6 მაისი (კვირა) 
11:00 -17:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მეორე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
11:00 -16:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
7 მაისი (ორშაბათი) 
14:00 – 19:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მესამე დღე 
აუდიტორია: #1 
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11:00 -16:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
8 მაისი (სამშაბათი) 
16:00 – 21:00  საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 21:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 
აუდიტორია: #2 
 
9 მაისი (ოთხშაბათი) 
10:00 – 16:00 მენტორთა ტრენინგი  
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 21:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 20:00 სემინარი: სწავლებისა და განვითარების თეორიები 
აუდიტორია: #2 
 
10 მაისი (ხუთშაბათი) 
16:00 – 21:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 20:00 ფიზიკის ამოცანის ამოხსნის მეთოდიკა 
აუდიტორია: #2 
 
11 მაისი (პარასკევი) 
14:00 – 19:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, პირველი დღე 
აუდიტორია: #1 
 
14:00 – 19:00  საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 
აუდიტორია: #2 
 
12 მაისი (შაბათი) 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მეორე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #1 
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13 მაისი (კვირა) 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მესამე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
14 მაისი (ორშაბათი) 
14:00 – 19:00 საგნობრივი ტრენინგი მათემატიკაში, მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
15 მაისი (სამშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 20:00 სემინარი: სწავლებისა და განვითარების თეორიები 
აუდიტორია: #2 
 
16 მაისი (ოთხშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 20:00 ფიზიკის ამოცანის ამოხსნის მეთოდიკა 
აუდიტორია: #2 
 
17 მაისი (ხუთშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 20:00 სემინარი: სწავლებისა და განვითარების თეორიები 
აუდიტორია: #2 
 
18 მაისი (პარასკევი) 
16:00 -20:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 
აუდიტორია: #2 
 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
 
 
19 მაისი (შაბათი) 
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11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 
აუდიტორია: #1 
 
20 მაისი (კვირა) 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის,  მეორე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
21 მაისი (ორშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის,  მესამე  დღე 
აუდიტორია: #1 
 
22 მაისი (სამშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 20:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, პირველი დღე 
აუდიტორია: #2 
 
23 მაისი (ოთხშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 20:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეორე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
24 მაისი (ხუთშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 20:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მესამე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
25 მაისი (პარასკევი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 
აუდიტორია: #1 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 
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აუდიტორია: #2 
 
26 მაისი (შაბათი) 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის,  მეორე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
11:00 – 16:00 მასწავლებლების ტრენინგი პროფესიული უნარებში, მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
16:00 - 20:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის,  მეოთხე  დღე 
აუდიტორია: #1 
 
27 მაისი (კვირა) 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის,  მესამე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 
აუდიტორია: #2 
 
28 მაისი (ორშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის,  მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, პირველი დღე 
აუდიტორია: #2 
 
29 მაისი (სამშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მეორე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
30 მაისი (ოთხშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
11:00 – 16:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, მესამე დღე 
აუდიტორია: #1 
 
31 მაისი (ხუთშაბათი) 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 
აუდიტორია: #2 
 
16:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ქიმიის მასწავლებლებისთვის, მეოთხე დღე 
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აუდიტორია: #1 
 


