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1 მაისი (ოთხშაბათი) 

15:00-18:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკაში   ,,მუსიკის ისტორია“, მეშვიდე   დღე 

აუდიტორია 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

2 მაისი (ხუთშაბათი) 

 

16:00 - 18:00 სემინარი - ა. ბანდურას სოციალურ-კოგნიტური თეორია.  

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

7 მაისი (სამშაბათი) 

15:00 -18:00 ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისათვის -  

ეფექტური კომუნიკაციის უნარების განვითარება უმცროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეებში. 

პირველი დღე 

აუდიტორია : 1 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

8 მაისი (ოთხშაბათი) 

15:00 -18:00 ტრენინგი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისათვის -  

ეფექტური კომუნიკაციის უნარების განვითარება უმცროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეებში. 

მეორე დღე 

აუდიტორია : 1 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

10 მაისი (პარასკევი) 

15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ პირველი დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11 მაისი (შაბათი) 

11:00 -16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ მეორე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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11:00 -16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქიმიაში: - „ორგანული ქიმია“ მეორე დღე  

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

12 მაისი (კვირა) 

11:00 -16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ მესამე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 -16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქიმიაში: - „ორგანული ქიმია“ მესამე დღე  

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

13 მაისი (ორშაბათი) 

15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14 მაისი (სამშაბათი) 

15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15 მაისი (ოთხშაბათი) 

15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ მეექვსე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქიმიაში: - „ზოგადი ქიმია“ პირველი დღე  

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16 მაისი (ხუთშაბათი) 
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15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ მეშვიდე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქიმიაში: - „ზოგადი ქიმია“ მეორე დღე  

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

17 მაისი (პარასკევი) 

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

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა ლაპარაკი“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ მერვე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

18 მაისი (შაბათი) 

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

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა ლაპარაკი“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 -16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ენის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ პირველი დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

19 მაისი (კვირა) 

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

პრაქტიკა“ მოდული „უნარ-ჩვევა ლაპარაკი“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 -16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ენის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ მეორე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

20 მაისი (ორშაბათი) 
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15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ენის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ მესამე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

21 მაისი (სამშაბათი) 

15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ენის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

22 მაისი (ოთხშაბათი) 

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

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

23 მაისი (ხუთშაბათი) 

15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - 

„მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ პირველი დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

24 მაისი (პარასკევი) 

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

პრაქტიკა“ მოდული „გრამატიკა უცხო ენის გაკვეთილზე“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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15:00 -20:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - 

„მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ მეორე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

25 მაისი (შაბათი) 

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

პრაქტიკა“ მოდული „გრამატიკა უცხო ენის გაკვეთილზე“ მეორე   დღე 

აუდიტორია: 2 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 -16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - 

„მოსწავლეთა შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ მესამე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

27 მაისი (ორშაბათი) 

15:00 -16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - 

„სხვადასხვა ტიპის წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ 

პირველი დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

28 მაისი (სამშაბათი) 

15:00 -16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - 

„სხვადასხვა ტიპის წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ 

მეორე დღე 

აუდიტორია:1  

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკაში. პირველი დღე 

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

29 მაისი (ოთხშაბათი) 

15:00 -16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - 

„სხვადასხვა ტიპის წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ 

მესამე დღე 

აუდიტორია:1  
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სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკაში. მეორე დღე 

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

30 მაისი (ხუთშაბათი) 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკაში. მესამე დღე 

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00-18:00 სემინარი დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიური შეხედულებები 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

31 მაისი (პარასკევი) 

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

პრაქტიკა“ მოდული „გაკვეთილზე დაკვირვება“ პირველი   დღე 

აუდიტორია: 1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 საგნობრივი ტრენინგი ფიზიკაში. მეოთხე დღე 

აუდიტორია : 2 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 


