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მასწავლებლის სახლის სამუშაო განრიგი 
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1 სექტემბერი  

 

 

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

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

2 სექტემბერი  

 

 

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

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

3 სექტემბერი  

 

 

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

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

4 სექტემბერი 

 

 

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

მეთოდიკა 

აუდიტორია: #1 

 

 

5 სექტემბერი  

 

 

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

გაცნობა, პირველი დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: #1 

 

 

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

გაცნობა, პირველი დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #2 
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6 სექტემბერი 

 

 

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

გაცნობა, პირველი დღე, პირველი ჯგუფი 

აუდიტორია: #1 

 

 

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

გაცნობა, პირველი დღე, მეორე ჯგუფი 

აუდიტორია: #2 

 

 

7 სექტემბერი  

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

მეთოდიკა 

აუდიტორია: #1 

 

 

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

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

10 სექტემბერი 

 

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

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

 

11 სექტემბერი  

 

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

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

 

12 სექტემბერი 
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09:30 – 15:30 სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის რეგიონული ღონისძიება - 

მრგვალი მაგიდა (სასერტიფიკაციო გამოცდის შედეგები და პროგრამა)  

მომხსენებელი: გიორგი გახელაძე 

აუდიტორია: #1 

 

 

13 სექტემბერი 

 

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

მომხსენებელი: თორნიკე ერისთავი, ერეკლე ჩიგოგიძე, ნათია კვარაცხელია 

აუდიტორია: საკონფერენციო 

 

 

 

 

15 სექტემბერი  

 

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

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #1 

 

 

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

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #2 

 

 

16:00 – 17:30 სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის მასწავლებლებთან, ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის 

მეთოდიკა 

აუდიტორია: #1 

 

 

16 სექტემბერი 

 

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

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #1 

 

 

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

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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აუდიტორია: #2 

 

 

17 სექტემბერი 

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

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #1 

 

 

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

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #2 

 

 

 

 

18 სექტემბერი  

 

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

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #1 

 

 

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

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #2 

 

 

19 სექტემბერი 

 

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

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #1 

 

 

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

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #2 
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20 სექტემბერი 

 

16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #2 

 

 

21 სექტემბერი  

 

16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #2 

 

 

22 სექტემბერი  

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

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #2 

 

 

16:00 – 17:30 სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის მასწავლებლებთან, ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის 

მეთოდიკა 

აუდიტორია: #1 
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23 სექტემბერი  

 

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

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #2 

 

 

24 სექტემბერი  

 

16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია #2 

 

25 სექტემბერი  

 

16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, პირველი დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #2 

 

 

26 სექტემბერი  
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16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, მეორე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #2 

 

 

27 სექტემბერი  

 

16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, მესამე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #2 

 

 

28 სექტემბერი  

 

16:00 – 20:00 სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება: ხელოვნების მასწავლებლების 

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, მეოთხე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #2 

 

 

29 სექტემბერი  

 

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

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #2 

 

 

16:00 – 17:30 სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის მასწავლებლებთან, ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის 

მეთოდიკა 

აუდიტორია: #1 

 

 

30 სექტემბერი 

 

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

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #1 

 

 

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

ტრენინგი, მეხუთე დღე 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
აუდიტორია: #2 

 

 


