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1 აპრილი (ორშაბათი) 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „ბიოლოგიის საგანი, 

ციტოლოგია“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სწავლისა და განვითარების 

თეორიები და მისი გამოყენება სასწავლო პროცესში“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

18:30 – 21:30 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში. 3 მოდული 

პირველი დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის 

მასწავლებლებისათვის. პირველი დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00-19:00  მასწავლებლობის მაძიებლების ტრენინგი  - „პრეზენტაციის უნარების 

განვითარება“ პირველი დღე.  ჯგუფი#1 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 

10:00 -18:00 მონიტორინგის სპეციალისტების ტრენინგი 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

საკონტაქტო პირი: გიორგი ურჩუხიშვილი 

სტატუსი: მონიტორების სპეციალისტებისათვის 
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2 აპრილი (სამშაბათი) 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „ბიოლოგიის საგანი, 

ციტოლოგია“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სწავლისა და განვითარების 

თეორიები და მისი გამოყენება სასწავლო პროცესში“  მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

18:30 – 21:30 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში. 3 მოდული 

მეორე დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის 

მასწავლებლებისათვის. მეორე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00  მასწავლებლობის მაძიებლების ტრენინგი - „კვლევა, როგორც სასწავლო 

რესურსი“ 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 

14:00-19:00 მასწავლებლობის მაძიებლების ტრენინგი  „პრეზენტაციის უნარების 

განვითარება“ პირველი დღე.  ჯგუფი#2 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 
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3 აპრილი (ოთხშაბათი) 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „ადამიანის ანატომია და 

ფიზიოლოგია“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სწავლისა და განვითარების 

თეორიები და მისი გამოყენება სასწავლო პროცესში“  მესამე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

18:30 – 21:30 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში. 3 მოდული 

მესამე დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის 

მასწავლებლებისათვის. მესამე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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4 აპრილი (ხუთშაბათი) 

 

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

„სხვადასხვა ტიპის წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „ადამიანის ანატომია და 

ფიზიოლოგია“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სწავლისა და განვითარების 

თეორიები და მისი გამოყენება სასწავლო პროცესში“  მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 17:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში. 3 მოდული 

შეჯამება  ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის 

მასწავლებლებისათვის. მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:30 - გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: ფრანგული ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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5 აპრილი (პარასკევი) 

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

პრაქტიკა“ მოდული „მოსმენა“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მომდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

„სხვადასხვა ტიპის წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სწავლისა და განვითარების 

თეორიები და მისი გამოყენება სასწავლო პროცესში“  მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის 

მასწავლებლებისათვის. მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული- „ორგანული ქიმია“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:30 - გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: ფრანგული ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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6 აპრილი (შაბათი) 

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

პრაქტიკა“ მოდული „მოსმენა“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მომდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

„სხვადასხვა ტიპის წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სწავლისა და განვითარების 

თეორიები და მისი გამოყენება სასწავლო პროცესში“  მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის 

მასწავლებლებისათვის. მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00-16:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული- „ორგანული ქიმია“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
 

10:00 – 10:30 - გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: ფრანგული ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

10:00 – 18:00  მასწავლებლობის მაძიებლების ტრენინგი - „პრეზენტაციის უნარების 

განვითარება“ მეორე  დღე.  (გაერთიანებული  ჯგუფი#1; ჯგუფი#2) 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 

15:00 – 17:00   ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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7 აპრილი (კვირა) 

10:00 – 10:30 - გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: ფრანგული ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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8 აპრილი (ორშაბათი) 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული- „ორგანული ქიმია“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:30 - გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მეხუთე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: ფრანგული ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

14:00 – 19:30   მასწავლებლობის მაძიებლების ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI). პირველი დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 

15:00 -20:00 ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. პირველი დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და 

სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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10 აპრილი (ოთხშაბათი) 

 

16:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და 

სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“  მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლებისათვის.მოდული - „სწავლა-სწავლების ძირითადი პრინციპები  განათლების 

დაწყებით საფეხურზე“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული- „ორგანული ქიმია“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 19:30 მასწავლებლობის მაძიებლების ტრენინგი  განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI). მეორე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 
 

15:00 -20:00 ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. მეორე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 20:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „მსოფლიო ხელოვნება“  პირველი  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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11 აპრილი (ხუთშაბათი) 

 

16:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და 

სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“  მესამე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლებისათვის.მოდული - „სწავლა-სწავლების ძირითადი პრინციპები  განათლების 

დაწყებით საფეხურზე“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული- „ორგანული ქიმია“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00  მასტერკლასი ფრანგულ ენაში  თემა:  - „პირადი მიმოწერა“.  

მასტერკლასს წარუძღვება გოჩა ჯავახიშვილი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 18:00  ისტორიის გრძელვადიანი კურსის რედაქცია 

აუდიტორია 31 

სტატუსი: ისტორიის ტრენერებისათვის 

 

14:00 – 19:30 მასწავლებლობის მაძიებლების  ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI). მესამე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 

15:00 -20:00 ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. მესამე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 20:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „მსოფლიო ხელოვნება“  მეორე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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12 აპრილი (პარასკევი) 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „მოსმენა“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მომდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

„მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

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 

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და 

სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“  მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00 სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისათვის - „ სწავლა თემთან 

თანამშრომლობით“ 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლებისათვის.მოდული - „სწავლა-სწავლების ძირითადი პრინციპები  განათლების 

დაწყებით საფეხურზე“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 19:30  მასწავლებლობის მაძიებლების  ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI). მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 

 

16:00-20:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ პირველი დღე 

აუდიტორია:  შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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15:00 -20:00 ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. მეოთხე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 20:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „მსოფლიო ხელოვნება“  მესამე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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13 აპრილი (შაბათი) 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „ზეპირი მეტყველება“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

„მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 

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 

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

12:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლებისათვის.მოდული - „ბუნებისმეტყველება“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00-16:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული- „ზოგადი ქიმია“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 13:00  მასტერკლასი ფრანგულ ენაში  თემა:  - „წერითი მეტყველება“.  

მასტერკლასს წარუძღვება გოჩა ჯავახიშვილი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 15:30  მასწავლებლობის მაძიებლების  ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI) მათემატიკა . პირველი დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

საკონტაქტო პირი: ეკა მამაცაშვილი/გურამ  სულაქველიძე 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 

10:00-16:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ მეორე დღე 

აუდიტორია:  შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 -16:00 ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. მეხუთე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 



[Type text] Page 15 
 

 

10:00 – 17:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „მსოფლიო ხელოვნება“  მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 17:00   ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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14 აპრილი (კვირა) 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „ზეპირი მეტყველება“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

„მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 31 

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 

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

12:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლებისათვის.მოდული - „ბუნებისმეტყველება“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00-16:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული- „ზოგადი ქიმია“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 13:00  მასტერკლასი ფრანგულ ენაში  თემა:  - „წერითი მეტყველება“.  

მასტერკლასს წარუძღვება გოჩა ჯავახიშვილი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00-16:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ მესამე დღე 

აუდიტორია:  შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 17:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „მსოფლიო ხელოვნება“  მეხუთე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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15 აპრილი (ორშაბათი) 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „გენეტიკა მემკვიდრეობითი 

კანონზომიერებები“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლებისათვის.მოდული - „ბუნებისმეტყველება“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 19:30  მასწავლებლობის მაძიებლების   ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI) მათემატიკა . მეორე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 

16:00 – 20:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „მსოფლიო ხელოვნება“  მეექვსე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და 

სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“  მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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16 აპრილი (სამშაბათი) 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „გენეტიკა მემკვიდრეობითი 

კანონზომიერებები“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კომუნიკაციის პროცესი და 

მოსწავლეთა მოტივაცია“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლებისათვის.მოდული - „ბუნებისმეტყველება“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00  მასტერ კლასი გეოგრაფიის მასწავლებელთათვის -„ გეოგრაფიის სწავლება 

კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით“ 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 18:00  სემინარი ისტორიის მასწავლებლებისათვის თემა: „პირველყოფილი რელიგია“. 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 19:30  მასწავლებლობის მაძიებლების  ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI) მათემატიკა . მესამე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 
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17 აპრილი (ოთხშაბათი) 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „გენეტიკა მემკვიდრეობითი 

კანონზომიერებები“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კომუნიკაციის პროცესი და 

მოსწავლეთა მოტივაცია“  მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლებისათვის.მოდული - „ბუნებისმეტყველება“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში მოდული- „ზოგადი ქიმია“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 19:30  მასწავლებლობის მაძიებლების  ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI) მათემატიკა . მეოთხე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 
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18 აპრილი (ხუთშაბათი) 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „გენეტიკა მემკვიდრეობითი 

კანონზომიერებები“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლებისათვის.მოდული - „ბუნებისმეტყველება“ მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 19:30  მასწავლებლობის მაძიებლების   ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI) მათემატიკა . მეხუთე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 
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19 აპრილი (პარასკევი) 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა მოსმენა“ პირველი  დღე 

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი 

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: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „მონაცემთა ანალიზი, 

ალბათობა და  სტატისტიკა“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00- 20:30 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „გრამატიკა, წერა, კითხვა“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 19:30  მასწავლებლობის მაძიებლების  ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI) ბუნებისმეტყველება . პირველი დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 
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20 აპრილი (შაბათი) 

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

პრაქტიკა“ მოდული „ზეპირი მეტყველება“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა მოსმენა“ მეორე  დღე 

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კლასის მართვისა და 

კონფლიქტის მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები“  მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 14:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „მონაცემთა ანალიზი, 

ალბათობა და სტატისტიკა“  მეორე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:00  ტრენინგი  - „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო ოთახში“ -პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 13:00  მასტერკლასი ფრანგულ ენაში  თემა:  - „ადმინისტრაციული მიმოწერა“.  

მასტერკლასს წარუძღვება გოჩა ჯავახიშვილი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00- 15:30 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „გრამატიკა, წერა, კითხვა“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 15:30  მასწავლებლობის მაძიებლების   ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI) ბუნებისმეტყველება . მეორე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 

10:00-16:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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15:00 – 17:00   ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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21 აპრილი (კვირა) 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „ზეპირი მეტყველება“ მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა მოსმენა“ მესამე  დღე 

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 14:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „მონაცემთა ანალიზი, 

ალბათობა და სტატისტიკა“  მესამე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:00  ტრენინგი  - „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო ოთახში“ -მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 13:00  მასტერკლასი ფრანგულ ენაში  თემა:  - „ადმინისტრაციული მიმოწერა“.  

მასტერკლასს წარუძღვება გოჩა ჯავახიშვილი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00- 15:30 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „გრამატიკა, წერა, კითხვა“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00-16:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია:  შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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22 აპრილი (ორშაბათი) 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „ორგანიზმთა მრავალფეროვნება 

და სისტემატიკა“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

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

პირველი დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „მონაცემთა ანალიზი, 

ალბათობა და სტატისტიკა“  მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:00  ტრენინგი  - „პრაქტიკული ფსიქოლოგია საკლასო ოთახში“ - მესამე  დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 სემინარი გეოგრაფიის მასწავლებელთათვის - „გლობალური კლიმატცვლილება 

და მისი შედეგები“ 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00- 20:30 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „გრამატიკა, წერა, კითხვა“ მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 19:30  მასწავლებლობის მაძიებლების  ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI) ბუნებისმეტყველება . მესამე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 
15:00 -20:00 ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. მეექვსე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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23 აპრილი (სამშაბათი) 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „ორგანიზმთა მრავალფეროვნება 

და სისტემატიკა“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

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

მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „მონაცემთა ანალიზი, 

ალბათობა და სტატისტიკა“  მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00- 20:30 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „გრამატიკა, წერა, კითხვა“ მეხუთე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 18:00  მასტერკლასი ისტორიის მასწავლებლებისათვის თემა: „ზოროასტრიზმი“. 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 19:30  მასწავლებლობის მაძიებლების  ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI) ბუნებისმეტყველება . მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 

16:00-20:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ მეექვსე დღე 

აუდიტორია:  შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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24 აპრილი (ოთხშაბათი) 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „ორგანიზმთა მრავალფეროვნება 

და სისტემატიკა“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

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

მესამე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 14:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - მოდული: - „მონაცემთა ანალიზი, 

ალბათობა და სტატისტიკა“  მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00 – 19:30  მასწავლებლობის მაძიებლების  ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხური 

(I-VI) ბუნებისმეტყველება . მეხუთე  დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

 
15:00 -20:00 ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. მერვე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  მუსიკის მასწავლებლებისთვის - მოდული „სწავლების 

მეთოდები“  პირველი  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდიკა“  პირველი  

დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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25 აპრილი (ხუთშაბათი) 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „ორგანიზმთა მრავალფეროვნება 

და სისტემატიკა“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. მეცხრე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  მუსიკის მასწავლებლებისთვის - მოდული „სწავლების 

მეთოდები“  მეორე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 
16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდიკა“  მეორე  დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00-19:00 სამუშაო შეხვედრა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტრენერებთან. 

პირველი დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტრენერებისათვის. 
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26 აპრილი (პარასკევი) 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „წერა, კითხვა, გრამატიკა“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 სემინარი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში- „კოგნიტური სქემების გამოყენება 

ქართული ენის გაკვეთილზე“  

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00  მასტერკლასი ფრანგულ ენაში  თემა:  - „დიპლომატიური მიმოწერა“.  

მასტერკლასს წარუძღვება გოჩა ჯავახიშვილი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 20:00 ტრენინგი - „სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის პროცესი და 

მოსწავლეთა მოტივირება“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში. მეათე დღე 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  მუსიკის მასწავლებლებისთვის - მოდული „სწავლების 

მეთოდები“  მესამე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდიკა“  მესამე  დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00-19:00 სამუშაო შეხვედრა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტრენერებთან. 

მეორე დღე 
აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტრენერებისათვის. 
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27 აპრილი (შაბათი) 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „წერა, კითხვა, გრამატიკა“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 13:00  მასტერკლასი ფრანგულ ენაში  თემა:  - „დიპლომატიური მიმოწერა“.  

მასტერკლასს წარუძღვება გოჩა ჯავახიშვილი 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:00 ტრენინგი - „სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის პროცესი და 

მოსწავლეთა მოტივირება“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 17:00    გრძელვადიანი კურსი  მუსიკის მასწავლებლებისთვის - მოდული „სწავლების 

მეთოდები“  მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 17:00    გრძელვადიანი კურსი  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდიკა“  მეოთხე  

დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00-14:00 სამუშაო შეხვედრა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტრენერებთან. 

მესამე დღე 
აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტრენერებისათვის. 

 
 

15:00 – 17:00   ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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29 აპრილი (ორშაბათი) 

 

10:00 – 18:00  ქართულ ბრიტანული პროექტი: - „მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების  ცნობიერების ამაღლება“ დასკვნითი ღონისძიება 

აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „ეკოლოგიის საფუძვლები“ 

პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი - „სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის პროცესი და 

მოსწავლეთა მოტივირება“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  მუსიკის მასწავლებლებისთვის - მოდული „სწავლების 

მეთოდები“  მეხუთე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდიკა“  მეხუთე  

დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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30 აპრილი (სამშაბათი) 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში. მოდული - „ეკოლოგიის საფუძვლები“ 

მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი - „სასწავლო პროცესის განმავლობაში კომუნიკაციის პროცესი და 

მოსწავლეთა მოტივირება“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  მუსიკის მასწავლებლებისთვის - მოდული „სწავლების 

მეთოდები“  მეექვსე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

მასწავლებლებისთვის - მოდული „ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდიკა“  მეექვსე  

დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 


