
რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge - ზე Page 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

მასწავლებლის სახლის სამუშაო განრიგი 

 

 

1- 30 სექტემბერი, 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge - ზე Page 2 
 

 

 

 

 

1 სექტემბერი (შაბათი) 

 

10:00 – 16:00 "ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ პროგრამის მონაწილეების 

ტრენინგი 

აუდიტორია: #31 

 

11.00 – 16:30 მსოფლიო კულტურის მასწავლებლების ტრენინგი, საგნის სწავლების 

სპეციფიკის გაცნობა, პირველი დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: #32 

 

 

11.00 – 16:30 მსოფლიო კულტურის მასწავლებლების ტრენინგი, საგნის სწავლების 

სპეციფიკის გაცნობა, პირველი დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #21 

 

11.00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

11.00 – 16:00 მსოფლიო კულტურის მასწავლებლების ტრენინგი, საგნის სწავლების 

სპეციფიკის გაცნობა, პირველი დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

 11.00 – 16:00 მსოფლიო კულტურის მასწავლებლების ტრენინგი, საგნის სწავლების 

სპეციფიკის გაცნობა, პირველი დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 41 

 

 

 

2 სექტემბერი (კვირა) 

 

10:00 – 16:00 "ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ პროგრამის მონაწილეების 

ტრენინგი 

აუდიტორია: #31 

 

 

11.00 – 16:00 მსოფლიო კულტურის მასწავლებლების ტრენინგი, საგნის სწავლების 

სპეციფიკის გაცნობა,  მეორე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: #32 
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11.00 – 16:00 მსოფლიო კულტურის მასწავლებლების ტრენინგი, საგნის სწავლების 

სპეციფიკის გაცნობა, მეორე დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #21 

 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

11:00 - 16:30 მსოფლიო კულტურის მასწავლებლების ტრენინგი, საგნის სწავლების 

სპეციფიკის გაცნობა, მეორე დღე, მესამე ჯგუფი 

აუდიტორია: # 11 

 

11:00 - 16:30 მსოფლიო კულტურის მასწავლებლების ტრენინგი, საგნის სწავლების 

სპეციფიკის გაცნობა, მეორე დღე, მეოთხე ჯგუფი 

აუდიტორია: #41 

 

 

3 სექტემბერი (ორშაბათი) 

 

10:00 – 16:00 "ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ პროგრამის მონაწილეების 

ტრენინგი 

აუდიტორია: #31 

 

11.00 – 16:00 მსოფლიო კულტურის მასწავლებლების ტრენინგი, საგნის სწავლების 

სპეციფიკის გაცნობა, პირველი დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

10:00 – 16:00  საგნობრივი ტრენინგი პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის:  

თაბაშირ-მუყაოს დამუშავება 

აუდიტორია: #21 

 

 

 

4 სექტემბერი (სამშაბათი) 

 

10:00 – 16:00 "ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ პროგრამის მონაწილეების 

ტრენინგი 

აუდიტორია: #31 
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11:00 – 16:30 მსოფლიო კულტურის მასწავლებლების ტრენინგი, საგნის სწავლების 

სპეციფიკის გაცნობა, მეორე დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: #32 

 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, პირველი დღე ( 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

 

10:00 – 16:00  საგნობრივი ტრენინგი პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის:  

თაბაშირ-მუყაოს დამუშავება 

აუდიტორია: #21 

 

 

 

5 სექტემბერი (ოთხშაბათი) 

 

10:00 – 16:00 "ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ პროგრამის მონაწილეების 

ტრენინგი 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

10:00 – 16:00  საგნობრივი ტრენინგი პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის:  

თაბაშირ-მუყაოს დამუშავება 

აუდიტორია: #21 

 

 

6 სექტემბერი (ხუთშაბათი) 

 

10:00 – 16:00 "ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ პროგრამის მონაწილეების 

ტრენინგი 

აუდიტორია: #31 

 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

12:00 – 14:00 საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მეთოდიკა 

აუდიტორია: #32 
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10:00 – 16:00  საგნობრივი ტრენინგი პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის:  

თაბაშირ-მუყაოს დამუშავება 

აუდიტორია: #21 

 

11:00 – 13:00   მასტერკლასი მათემატიკის მასწავლებლებსთვის: პროექტებზე დაფუძნებული 

სწავლება მათემატიკაში 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

7 სექტემბერი (პარასკევი) 

 

10:00 – 16:00 "ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ პროგრამის მონაწილეების 

ტრენინგი 

აუდიტორია: #31 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

10:00 – 16:00  საგნობრივი ტრენინგი პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის:  

თაბაშირ-მუყაოს დამუშავება 

აუდიტორია: #21 

 

 

8 სექტემბერი (შაბათი) 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

 

11:00 – 15:00 სპორტის მასწავლებელთა ტრენინგისთვის მომზადება, სამუშაო შეხვედრა 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

11:00 – 15:00 ხელოვნების მასწავლებელთა ტრენინგისთვის მომზადება, სამუშაო შეხვედრა 

აუდიტორია: #11 
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11:00 – 15:00 მუსიკის მასწავლებელთა ტრენინგისთვის მომზადება, სამუშაო შეხვედრა 

აუდიტორია: #21 

 

 

9 სექტემბერი (კვირა) 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, მესამე  დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 15:00 სპორტის მასწავლებელთა ტრენინგისთვის მომზადება, სამუშაო შეხვედრა 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

11:00 – 15:00 ხელოვნების მასწავლებელთა ტრენინგისთვის მომზადება, სამუშაო შეხვედრა 

აუდიტორია: #31 

 

11:00 – 15:00 მუსიკის მასწავლებელთა ტრენინგისთვის მომზადება, სამუშაო შეხვედრა 

აუდიტორია: #21 

 

 

 

10 სექტემბერი (ორშაბათი) 

 

13:00 -14:00 სკოლის წარმომადგენლების შეხვედრა უცხო ენის ჯგუფთან 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

10:00 – 15:00 პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო ოთახში, პირველი დღე (ტრენინგი 

სერტიფიცირებული მასწავლებლებისთვის) 

აუდიტორია: #31 

 

14:00 – 16:00 სამუშაო შეხვედრა: გეოგრაფიის მასწავლებელთა საჭიროებების ანალიზი 

აუდიტორია: #33 

 

 

11:00 – 14:00 მასტერკლასი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: ამოცანების ამოხსნის 

სტრატეგიები მათემატიკაში 
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მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #21 

 

10:00 – 16:00 ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენერთა ტრენინგი, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

11 სექტემბერი (სამშაბათი) 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

 

10:00 – 15:00 პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო ოთახში, მეორე დღე (ტრენინგი 

სერტიფიცირებული მასწავლებლებისთვის) 

აუდიტორია: #31 

 

 

15:00 – 17:00 ქიმიის მასწავლებელთა ტრენინგისთვის მომზადება: ტრენერთა ტრენინგი 

აუდიტორია: #33 

 

11:00 -13:00  სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის მასწავლებლებთან, ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის 

მეთოდიკა 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #22/23 

 

10:00 – 16:00 ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენერთა ტრენინგი, მეორე 

დღე 

აუდიტორია: #11 

საკონტაქტო პირი: ზაქარია ქარსაულიძე 

 

 

12 სექტემბერი (ოთხშაბათი) 

 

10:00 – 16:00 ახალი საგანი მეცნიერება მე-7 კლასში, პირველი ჯგუფი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

 

15:00 – 18:00   სემინარი: პირველყოფილი სოციალური სისტემა და სახელმწიფოს გაჩენა. 

მომხსენებელი: ლევან ახვლედიანი 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 
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11:00 -17:00  სპეციალური სკოლების მასწავლებლების ტრენინგი ინკლუზიურ და 

სპეციალურ პედაგოგიკაში 

აუდიტორია: #12 

 

10:00 – 15:00 პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო ოთახში, მესამე დღე (ტრენინგი 

სერტიფიცირებული მასწავლებლებისთვის) 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #11 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

10:00 – 16:00 ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენერთა ტრენინგი, მესამე 

დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

 

13 სექტემბერი (ხუთშაბათი) 

 

11:00 -17:00 სპეციალური სკოლების მასწავლებლების ტრენინგი ინკლუზიურ და სპეციალურ 

პედაგოგიკაში 

აუდიტორია: #21 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #11 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #41 
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16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
 

10:00 – 16:00 ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენერთა ტრენინგი, მეოთხე 

დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

14 სექტემბერი (პარასკევი) 

 

11:00 -17:00 სპეციალური სკოლების მასწავლებლების ტრენინგი ინკლუზიურ და სპეციალურ 

პედაგოგიკაში 

აუდიტორია: #12 

 

 

16:00 – 18:00 სამუშაო შეხვედრა: მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის მომზადება, ისტორიის 

არსებული მოდულების გადახედვა 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #11 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

10:00 – 16:00 ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენერთა ტრენინგი, მეხუთე 

დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

 

15 სექტემბერი (შაბათი) 
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11:00 -13:00  სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის მასწავლებლებთან, ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის 

მეთოდიკა 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #22/23 

 

11:00 -17:00 სპეციალური სკოლების მასწავლებლების ტრენინგი ინკლუზიურ და სპეციალურ 

პედაგოგიკაში 

აუდიტორია: #21 

 

10:00 – 15:00 პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო ოთახში, პირველი დღე (ტრენინგი 

სერტიფიცირებული მასწავლებლებისთვის) 

აუდიტორია: #31 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #11 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #41 

 

11:00 – 15:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

10:00 – 16:00 ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენერთა ტრენინგი, მეექვსე 

დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

16 სექტემბერი (კვირა) 

 

10:00 – 15:00 პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო ოთახში, მეორე დღე (ტრენინგი 

სერტიფიცირებული მასწავლებლებისთვის) 

აუდიტორია: #31 

 

11:00 – 16:00   სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #11 
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11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #41 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

10:00 – 16:00 ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენერთა ტრენინგი, მეშვიდე 

დღე 

აუდიტორია: #21 

 

 

17 სექტემბერი (ორშაბათი) 

 

11:00 – 13:00 სამუშაო შეხვედრა: სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა საჭიროებების 

ანალიზი  

აუდიტორია: #21 
 

15:00 -17:00 გეოგრაფიის მასწავლებელთა ტრენინგისთვის მომზადება: ტრენერთა ტრენინგი  

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 – 20:00 პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო ოთახში, მესამე დღე (ტრენინგი 

სერტიფიცირებული მასწავლებლებისთვის) 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 19:00 სამუშაო შეხვედრა: მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის მომზადება, 

პროფესიულ უნარებში არსებული მოდულების გადახედვა  

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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აუდიტორია: #33 

 

 

 

 

18 სექტემბერი (სამშაბათი) 

 

11:00 – 13:00 სამუშაო შეხვედრა: სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა საჭიროებების 

ანალიზი  

მომხსენებელი: გიორგი გახელაძე 

აუდიტორია: #21 

 

15:00 – 18:00 სემინარი: ისლამის წარმოშობა 

მომხსენებელი: ლევან ახვლედიანი 

აუდიტორია: 4.1 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

 

14:00 – 20:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის: 5 წლის ასაკის ბავშვის 

სწავლა-სწავლების თავისებურებანი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

 

19 სექტემბერი (ოთხშაბათი) 

 

15:00 -18:00  სამუშაო შეხვედრა: სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა საჭიროებების 

ანალიზი  

აუდიტორია: #21 
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16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

14:00 – 20:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის: 5 წლის ასაკის ბავშვის 

სწავლა-სწავლების თავისებურებანი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #11 

 

 

 

20 სექტემბერი (ხუთშაბათი) 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 19:00 მასტერკლასი: როგორ შევადგინოთ პედაგოგიური ტესტები 

აუდიტორია: #21 

 

15:00 -17:00 სამუშაო შეხვედრა: ქიმიის მასწავლებელთა საჭიროებების ანალიზი 
აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 
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21 სექტემბერი (პარასკევი) 

 

10:00 – 17:00 ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის მომზადება: ტრენერების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

აუდიტორია: #33 

 

16:00 - 20:00 ზოგადი პროფესიული უნარები, მოსამზადებელი კურსი 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #21 

 

22 სექტემბერი (შაბათი) 

 

11:00 -13:00  სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის მასწავლებლებთან, ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის 

მეთოდიკა 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #22/23 

 

10:00 – 17:00 ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის მომზადება: ტრენერების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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აუდიტორია: #31 

 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 16:00 ზოგადი პროფესიული უნარები, მოსამზადებელი კურსი 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #21 

 

 

23 სექტემბერი (კვირა) 

 

10:00 – 17:00 ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის მომზადება: ტრენერების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

11:00 – 16:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 16:00 ზოგადი პროფესიული უნარები, მოსამზადებელი კურსი 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #21 

 

 

 

24 სექტემბერი (ორშაბათი) 

 

15:00 -18:00  სამუშაო შეხვედრა: სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა საჭიროებების 

ანალიზი  

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge - ზე Page 16 
 

 

 

10:00 – 17:00 ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენინგებისთვის მომზადება: ტრენერთა 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

15:00 – 17:00 მასტერკლასი გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის: გრაფიკული საშუალებები 

(წრიული, სვეტოვანი, წერტილოვანი დიაგრამები) გეოგრაფიაში  

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

16:00 - 20:00 ზოგადი პროფესიული უნარები, მოსამზადებელი კურსი 

აუდიტორია: #21 

 

14:00 – 20:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის: 5 წლის ასაკის ბავშვის 

სწავლა-სწავლების თავისებურებანი, პირველი დღე 

აუდიტორია: #12 

 

15:00 – 18:00  მასტერკლასი: სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება ქიმიაში 

აუდიტორია: #41 

 

 

25 სექტემბერი (სამშაბათი) 

 

10:00 – 17:00 ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრე ნინგებისთვის მომზადება: ტრენერთა 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

 

11:00 -17:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო კურსის პილოტირება 

აუდიტორია: #12 
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15:00 -18:00  სამუშაო შეხვედრა: სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა საჭიროებების 

ანალიზი  

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

16:00 – 21:00 ზოგადი პროფესიული უნარები, მოსამზადებელი კურსი 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #21 

 

14:00 – 20:00 ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის: 5 წლის ასაკის ბავშვის 

სწავლა-სწავლების თავისებურებანი, მეორე დღე 

აუდიტორია: #12 

 

 

 

26 სექტემბერი (ოთხშაბათი) 

 

11:00 -17:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო კურსის პილოტირება 

აუდიტორია: #12 

 

15:00 -18:00  სამუშაო შეხვედრა: სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა საჭიროებების 

ანალიზი  

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge - ზე Page 18 
 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

16:00 - 20:00 ზოგადი პროფესიული უნარები, მოსამზადებელი კურსი 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #12 

 

27 სექტემბერი (ხუთშაბათი) 

 

11:00 -17:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო კურსის პილოტირება 

აუდიტორია: #12 

 

15:00 – 18:00 მასტერ-კლასი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: ”სათემო 

აქტივობაზე დაფუძნებული სწავლება” 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

 

16:00 - 20:00 ზოგადი პროფესიული უნარები, მოსამზადებელი კურსი 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #21 

 

 



რეგისტრაციისთვის შებრძანდით მთავარ გვერდზე  www.tpdc.ge - ზე Page 19 
 

 

 

 

 

 

28 სექტემბერი (პარასკევი) 

 

11:00 -17:00 სპეციალური პედაგოგის სასწავლო კურსის პილოტირება 

აუდიტორია #12 

 

15:00 – 18:00 მასტერ-კლასი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: ”სათემო 

აქტივობაზე დაფუძნებული სწავლება” 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #41 

 

16:00 – 19:00 მასტერკლასი სწავლისა და სწავლების ეფექტიანი სტრატეგიები 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

16:00 – 21:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

16:00 - 21:00 ზოგადი პროფესიული უნარები, მოსამზადებელი კურსი 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #21 

 

 

29 სექტემბერი (შაბათი) 

 

11:00 -13:00  სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის მასწავლებლებთან, ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის 

მეთოდიკა 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #22/23 
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16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

11:00 – 16:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

11:00 – 16:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 

 

11:00 – 16:00  ზოგადი პროფესიული უნარები, მოსამზადებელი კურსი 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #21 

 

30 სექტემბერი (კვირა) 

 

11:00 – 16:00  ზოგადი პროფესიული უნარები, მოსამზადებელი კურსი 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #21 

 

10:00 – 12:00 მასტერკლასი ბიოლოგიის მასწავლებლებისთვის: როგორ შევადგინოთ 

გაკვეთილი ბიოლოგიაში 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #12 

 

11:00 – 16:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: სპორტის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #32 

 

11:00 – 16:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: მუსიკის მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #31 

 

11:00 – 16:00  სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #33 
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