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1 აპრილი (ორშაბათი)  

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში: მოდული „სწავლისა და 

განვითარების თეორიები და მათი გამოყენება სასწავლო პროცესში“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „ზოგადი ქიმია“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

2 აპრილი (სამშაბათი) 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „ზოგადი ქიმია“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კლასის მართვისა და 

კონფლიქტის მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

3 აპრილი (ოთხშაბათი) 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „ზოგადი ქიმია“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კლასის მართვისა და 

კონფლიქტის მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები“  მეორე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

4 აპრილი (ხუთშაბათი) 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მოდული - 

„სხვადასხვა ტიპის წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ზოგად პროფესიულ უნარებში: მოდული „სწავლისა და 

განვითარების თეორიები და მათი გამოყენება სასწავლო პროცესში“ მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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5 აპრილი (პარასკევი) 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მოდული - 

„სხვადასხვა ტიპის წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „ზოგადი ქიმია“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

6 აპრილი (შაბათი) 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მოდული - 

„სხვადასხვა ტიპის წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

  11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „ზოგადი ქიმია“ მეხუთე დღე 

  აუდიტორია: 2 

  სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

8 აპრილი (ორშაბათი) 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „ზოგადი ქიმია“ მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

  

15:00-18:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  მასწავლებლებისთვის, 

,,სპორტული  წვრთნის  საფუძვლები“  პირველი დღე  

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 
10 აპრილი (ოთხშაბათი) 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „ზოგადი ქიმია“  მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-18:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  მასწავლებლებისთვის, 

,,სპორტული  წვრთნის  საფუძვლები“  მეშვიდე დღე  

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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11 აპრილი (ხუთშაბათი) 

15:00-18:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  მასწავლებლებისთვის, 

,,სპორტული  წვრთნის  საფუძვლები“  მესამე  დღე  

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

12 აპრილი (პარასკევი) 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მოდული - 

„მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-20:00  გრძელვადიანი კურსი გერმანულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა კითხვა/უნარ-ჩვევა წერა“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

13 აპრილი (შაბათი) 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მოდული - 

„მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00-15:00  გრძელვადიანი კურსი გერმანულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა კითხვა/უნარ-ჩვევა წერა“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

14 აპრილი (კვირა) 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მოდული - 

„მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00-15:00  გრძელვადიანი კურსი გერმანულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა კითხვა/უნარ-ჩვევა წერა“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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15 აპრილი (ორშაბათი) 

15:00-18:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკის  მასწავლებლებისთვის, ,,მუსიკის               

ისტორია“, პირველი  დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 
15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  

პირველი დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16 აპრილი (სამშაბათი) 

15:00-18:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკის  მასწავლებლებისთვის, ,,მუსიკის               

ისტორია“, მეორე  დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  

მეორე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

17 აპრილი (ოთხშაბათი) 

15:00-18:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკის  მასწავლებლებისთვის, ,,მუსიკის              

ისტორია“, მესამე  დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 
15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  

მესამე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

18 აპრილი (ხუთშაბათი) 

15:00-18:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკის  მასწავლებლებისთვის, ,,მუსიკის               

ისტორია“, მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  

მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

19 აპრილი (პარასკევი) 

15:00-20:00  გრძელვადიანი კურსი გერმანულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა მოსმენა“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „ალგებრა და გეომეტრია“  

პირველი დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

20 აპრილი (შაბათი) 

10:00-15:00  გრძელვადიანი კურსი გერმანულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა მოსმენა“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 14:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „ალგებრა და გეომეტრია“ 

მეორე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

21 აპრილი (კვირა) 

10:00-15:00  გრძელვადიანი კურსი გერმანულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა მოსმენა“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 14:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „ალგებრა და გეომეტრია“ 

მესამე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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22 აპრილი (ორშაბათი) 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „ალგებრა და გეომეტრია“ 

მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის, ,,მსოფლიო ხელოვნება“, პირველი დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

                  
 

23 აპრილი (სამშაბათი) 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „ალგებრა და გეომეტრია“ 

მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის, ,,მსოფლიო ხელოვნება“, მეორე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

24 აპრილი (ოთხშაბათი) 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „ალგებრა და გეომეტრია“ 

მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის, ,,მსოფლიო ხელოვნება“, მესამე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

25 აპრილი (ხუთშაბათი) 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „არაორგანული  ქიმია“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის, ,,მსოფლიო ხელოვნება“, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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26 აპრილი (პარასკევი) 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „არაორგანული  ქიმია“  მეორე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის, ,,მსოფლიო ხელოვნება“, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

27 აპრილი (შაბათი) 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „არაორგანული  ქიმია“  მესამე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის, ,,მსოფლიო ხელოვნება“, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

29 აპრილი (ორშაბათი) 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „არაორგანული  ქიმია“  მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-18:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკის  მასწავლებლებისთვის, ,,მუსიკის               

ისტორია“, მეხუთე  დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 
30 აპრილი (სამშაბათი) 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული „არაორგანული  ქიმია“   მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-18:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკის  მასწავლებლებისთვის, ,,მუსიკის               

ისტორია“, მეექვსე  დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 
 

 

 


