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თბილისის მასწავლებლის სახლის სამუშაო განრიგი 

 

 

1-31 მაისი, 2013 წელი 
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1 მაისი (ოთხშაბათი) 

 

16:00-20:30 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში  - „ფიზიკური აღზრდის 

თეორია და მეთოდიკა“ მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში: - „ბიოლოგიის საგანი“ პირველი დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. პირველი დღე 

აუდიტორია:21 

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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2 მაისი (ხუთშაბათი) 

 

16:00 -20:30 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში  - „ფიზიკური აღზრდის 

თეორია და მეთოდიკა“ მერვე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. მეორე დღე 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

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

სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“  მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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7 მაისი (სამშაბათი) 

 

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

სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. მესამე დღე 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისათვის:- „ინფორმაციულ 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება მათემატიკის გაკვეთილზე GeoGebra 3D“. 

აუდიტორია:41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

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

სწავლის ეფექტური სტრატეგიები“  მესამე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 
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8 მაისი (ოთხშაბათი) 

 

 

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

სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“. მეოთხე დღე 

აუდიტორია:21 

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 

 

17:00 -19:00 სამუშაო შეხვედრა -  ექსპერიმენტები ფიზიკაში. 

აუდიტორია:22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 მაისი (პარასკევი) 

 

14:00 – 16:00  საჯარო ლექცია  ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის  - 

„ზეპირმეტყველების სწავლება.“ 
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აუდიტორია: საკონფერენციო დარბაზი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „შეცდომების გასწორება, შეფასება“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

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

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 18:00 მასტერკლასი ბიოლოგიის მასწავლებლებისათვის თემაზე: „შემეცნებითი 

ინტერესების გაღვივების ხერხები ბიოლოგიის გაკვეთილზე.“ 

აუდიტორია:31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 18:00  სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისათვის  თემაზე: „ ნუკლეოფილური 

ჩანაცვლებისა და ელიმინირების რეაქციების მექანიზმების განხილვა“. 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი მათემატიკის მასწავლებლებისათვის: „მათემატიკის სწავლების 

მეთოდიკა და მეთოდიკური შინაარსის ამოცანები“. 

აუდიტორია:33 

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 

 

 

 

 

 

 

11 მაისი (შაბათი) 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „შეცდომების გასწორება, შეფასება“ მეორე  დღე 
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აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 17:00 მასწავლებლობის მაძიებლების ტრენინგი - „როგორ ჩავატაროთ 

სადემონსტრაციო გაკვეთილი“ ჯგუფი #1 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მაძიებლებისათვის. 

 

11:00 – 17:00 მასწავლებლობის მაძიებლების ტრენინგი - „როგორ ჩავატაროთ 

სადემონსტრაციო გაკვეთილი“ ჯგუფი #2 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მაძიებლებისათვის. 

 

11:00 – 17:00 მასწავლებლობის მაძიებლების ტრენინგი - „როგორ ჩავატაროთ 

სადემონსტრაციო გაკვეთილი“ ჯგუფი #3 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მაძიებლებისათვის. 

 

11:00 – 17:00 მასწავლებლობის მაძიებლების ტრენინგი - „როგორ ჩავატაროთ 

სადემონსტრაციო გაკვეთილი“ ჯგუფი #4 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მაძიებლებისათვის. 

 

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

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

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 მაისი (კვირა) 

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

პრაქტიკა“ მოდული „შეცდომების გასწორება, შეფასება“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: 11 
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სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:00 მენტორთა ტრენინგი - „მაძიებლების საქმიანობის შეფასება“. ჯგუფი#1 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მენტორ-მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მენტორებისათვის. 

 

11:00 – 15:00 მენტორთა ტრენინგი - „მაძიებლების საქმიანობის შეფასება“. ჯგუფი#2 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მენტორ-მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მენტორებისათვის. 

 

11:00 – 15:00 მენტორთა ტრენინგი - „მაძიებლების საქმიანობის შაფასება“. ჯგუფი#3 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მენტორ-მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული მენტორებისათვის. 

 

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

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

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 -13:00 სამუშაო შეხვედრა -  ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა. 

აუდიტორია:22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 მაისი (ორშაბათი) 

               

16:00-19:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკაში -  ,,მუსიკის  ისტორია“, პირველი  დღე 
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აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 
15:00 – 20:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „ქცევითი და ემოციური 

დარღვევები“ პირველი დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

              

16:00-21:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „კითხვა, მოსმენა“ პირველი დღე 

აუდიტორია:  2.1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-18:30  გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური - „სწავლა - 

სწავლების ძირითადი პრინციპები განათლების დაწყებით საფეხურზე“. პირველი დღე 

აუდიტორია: 4.1. 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 17:00  სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისათვის  თემაზე: „კონფიგურაციული 

იზომერები: ენანტიომერები და დიასტერეომერები; ნახშირბადატომის ფარდობითი და 

აბსოლუტური კონფიგურაცია“. 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

ლიტერატურის  სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“. პირველი დღე 

აუდიტორია:33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -19:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში: - „გენეტიკის საფუძვლები“ პირველი დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

14 მაისი (სამშაბათი) 

 

16:00-19:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკაში -  ,,მუსიკის  ისტორია“, მეორე  დღე 

აუდიტორია: 31 
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სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „ქცევითი და ემოციური 

დარღვევები“ მეორე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00-21:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „კითხვა, მოსმენა“ მეორე დღე 

აუდიტორია:  2.1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-18:30 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული - 

სწავლების ძირითადი პრინციპები განათლების დაწყებით საფეხურზე. მეორე დღე 

აუდიტორია: 4.1. 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

ლიტერატურის  სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. მეორე დღე 

აუდიტორია:33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -19:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში: - „გენეტიკის საფუძვლები“ მეორე დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 18:00 სემინარი ისტორიის მასწავლებლებისათვის: „ბუდიზმი“ 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 მაისი (ოთხშაბათი) 

 

16:00-19:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკაში -  ,,მუსიკის  ისტორია“, მესამე  დღე 
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აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „ქცევითი და ემოციური 

დარღვევები“ მესამე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული - 

სწავლა - სწავლების ძირითადი პრინციპები განათლების დაწყებით საფეხურზე. მესამე დღე 

აუდიტორია: 4.1. 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

ლიტერატურის  სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. მესამე დღე 

აუდიტორია:33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -19:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში: - „გენეტიკის საფუძვლები“ მესამე დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

17:00 -19:00 სამუშაო შეხვედრა -  ექსპერიმენტები ფიზიკაში. 

აუდიტორია:22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 მაისი (ხუთშაბათი) 

 

16:00-19:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკაში -  ,,მუსიკის  ისტორია“, მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: 31 
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სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „ქცევითი და ემოციური 

დარღვევები“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „კითხვა, მოსმენა“ მესამე დღე 

აუდიტორია:  2.1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული -

მათემატიკა დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  პირველი დღე 

აუდიტორია: 4.1. 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

ლიტერატურის  სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. მეოთხე დღე 

აუდიტორია:33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 -19:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში: - „გენეტიკის საფუძვლები“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 მაისი (პარასკევი) 

 

16:00-19:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკაში -  ,,მუსიკის  ისტორია“, მეხუთე  დღე 

აუდიტორია: 31 
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15:00 – 20:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „ქცევითი და ემოციური 

დარღვევები“  მეხუთე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული -

მათემატიკა დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  მეორე დღე 

აუდიტორია: 4.1. 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

და პრაქტიკა“ მოდული „მოსმენა“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

ლიტერატურის  სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. მეხუთე დღე 

აუდიტორია:33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 -18:00  სემინარი ბიოლოგიის მასწავლებლებისათვის თემაზე: „საბუნებისმეტყველო 

საგნების სწავლების მეთოდიკა“ 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში: - „მათემატიკური ანალიზის ელემენტები. 

მათემატიკური ლოგიკის ელემენტები.“ პირველი დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 მაისი (შაბათი) 

 

11:00-17:00 გრძელვადიანი  კურსი  მუსიკაში -  ,,მუსიკის  ისტორია“, მეექვსე  დღე 

აუდიტორია: 31 
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სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „კითხვა, მოსმენა“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია:  2.1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00-16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური მოდული -

მათემატიკა დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  მესამე დღე 

აუდიტორია: 4.1. 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

და პრაქტიკა“ მოდული „მოსმენა“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ლიტერატურის  სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. მეექვსე დღე 

აუდიტორია:33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 14:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში: - „მათემატიკური ანალიზის ელემენტები. 

მათემატიკური ლოგიკის ელემენტები.“ მეორე დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კომუნიკაციის პროცესი და 

მოსწავლეთა მოტივაცია“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 მაისი (კვირა) 

 

11:00 – 17:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვით და გამოყენებით  ხელოვნებაში 
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,,სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება“, პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

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

აუდიტორია: 21   

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

და პრაქტიკა“ მოდული „მოსმენა“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „ქართული 

ლიტერატურის  სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. მეშვიდე დღე 

აუდიტორია:33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00 – 14:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში: - „მათემატიკური ანალიზის ელემენტები. 

მათემატიკური ლოგიკის ელემენტები.“ მესამე დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კომუნიკაციის პროცესი და 

მოსწავლეთა მოტივაცია“  მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 -13:00 სამუშაო შეხვედრა -  ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა. 

აუდიტორია:22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 მაისი (ორშაბათი) 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვით და გამოყენებით  ხელოვნებაში 

- ,,სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება“, მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 
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სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

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

აუდიტორია:21   

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 
15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული -

მათემატიკა დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 4.1. 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

ლიტერატურის  სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები. მერვე დღე 

აუდიტორია:33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში - „მათემატიკური ანალიზის ელემენტები. 

მათემატიკური ლოგიკის ელემენტები.“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 მაისი (სამშაბათი) 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვით და გამოყენებით  ხელოვნებაში 

- ,,სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება“, მესამე დღე 
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აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული -

მათემატიკა დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 4.1. 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური- მოდული -

ქართული ენა და ლიტერატურა  დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „სხვადასხვა ტიპის 

წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ . პირველი დღე 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 18:00 სემინარი გეოგრაფიის მასწავლებლებისათვის თემაზე: „ტურიზმი, როგორც 

განვითარების სტრატეგია“. 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში: - „მათემატიკური ანალიზის ელემენტები. 

მათემატიკური ლოგიკის ელემენტები.“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 მაისი (ოთხშაბათი) 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვით და გამოყენებით  ხელოვნებაში 

- ,,სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება“, მეოთხე დღე 
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აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „მცირემხედველ მოსწავლეთა 

სწავლება“ პირველი დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული -

მათემატიკა დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 4.1. 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული -

ქართული ენა და ლიტერატურა  დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  მეორე  დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „სხვადასხვა ტიპის 

წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ . მეორე დღე 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:30 გრძელვადიანი კურსი მათემატიკაში: - „მათემატიკური ანალიზის ელემენტები. 

მათემატიკური ლოგიკის ელემენტები.“ მეექვსე დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

17:00 -19:00 სამუშაო შეხვედრა -  ექსპერიმენტები ფიზიკაში. 

აუდიტორია:22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 მაისი (ხუთშაბათი) 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვით და გამოყენებით  ხელოვნებაში 

- ,,სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება“, მეხუთე დღე 



[Type text] Page 19 
 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „მცირემხედველ მოსწავლეთა 

სწავლება“ მეორე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

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 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული - 

ბუნებისმეტყველება.  პირველი დღე 

აუდიტორია: 4.1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური მოდული -

ქართული ენა და ლიტერატურა  დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  მესამე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „სხვადასხვა ტიპის 

წერილობითი ტექსტის შექმნის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები“ . მესამე დღე 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:30 – 18:30 სემინარი ზოგად პროფესიულ უნარებში თემაზე: „უკუკავშირის მეთოდების 

გამოყენება სასწავლო პროცესში“ 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

24 მაისი (პარასკევი) 

 

16:00 – 19:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვით და გამოყენებით  ხელოვნებაში 

- ,,სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება“, მეექვსე დღე 
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აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

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

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

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

აუდიტორია:21   

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული - 

ბუნებისმეტყველება.  მეორე დღე 

აუდიტორია: 4.1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

და პრაქტიკა“ მოდული „ზეპირმეტყველება“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური მოდული -

ქართული ენა და ლიტერატურა  დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 მაისი (შაბათი) 
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11:00 – 14:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვით და გამოყენებით  ხელოვნებაში - ,,სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება“, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: 31 

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 „გრამატიკა, ლაპარაკი, წერა“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია:21   

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

12:00-16:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული - 

ბუნებისმეტყველება.  მესამე დღე 

აუდიტორია: 4.1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

და პრაქტიკა“ მოდული „ზეპირმეტყველება“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00-15:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული -

ქართული ენა და ლიტერატურა  დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კლასის მართვისა და 

კონფლიქტის მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 -13:00 სამუშაო შეხვედრა -  ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა. 

აუდიტორია:22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

27 მაისი (ორშაბათი) 
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16:00-19:00   გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში  - ,,სპორტული  

წვრთნის  საფუძვლები“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

              

15:00 – 19:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმა“ პირველი დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

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 

 

16:00-21:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

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

აუდიტორია:21   

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული - 

ბუნებისმეტყველება.  მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 4.1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

და პრაქტიკა“ მოდული „ზეპირმეტყველება“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური  მოდული -

ქართული ენა და ლიტერატურა  დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის.  მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კლასის მართვისა და 

კონფლიქტის მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

28 მაისი (სამშაბათი) 
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16:00-19:00   გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში  - ,,სპორტული  

წვრთნის  საფუძვლები“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმა“ მეორე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

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 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური . მოდული - 

ბუნებისმეტყველება.  მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 4.1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „მოსწავლეთა 

შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ . პირველი დღე 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 მაისი (ოთხშაბათი) 
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16:00-19:00   გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში  - ,,სპორტული  

წვრთნის  საფუძვლები“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმა“ მესამე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი სასწავლო კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური მოდული - 

ბუნებისმეტყველება.  მეექვსე  დღე 

აუდიტორია: 4.1 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „მოსწავლეთა 

შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ . მეორე დღე 

აუდიტორია:21 

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 

 

17:00 -19:00 სამუშაო შეხვედრა -  ექსპერიმენტები ფიზიკაში. 

აუდიტორია:22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 მაისი (ხუთშაბათი) 
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15:00 – 19:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმა“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

ეფექტური კომუნიკაციის უნარების განვითარება უმცროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეებში. 

პირველი დღე 

აუდიტორია : 41 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - „მოსწავლეთა 

შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში“ . მესამე დღე 

აუდიტორია:21 

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 
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31 მაისი (პარასკევი) 

 

15:00 – 19:00 - ტრენინგ კურსი სპეციალურ პედაგოგიკაში - „ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმა“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00-21:00  გრძელვადიანი კურსი რუსულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „გრამატიკა, ლაპარაკი, წერა“ მეექვსე დღე 

აუდიტორია:21   

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

ეფექტური კომუნიკაციის უნარების განვითარება უმცროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეებში. 

მეორე დღე 

აუდიტორია : 41 
სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

და პრაქტიკა“ მოდული „ზეპირმეტყველება“ მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

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 

 


