
 

 

 

 

 

 

თბილისის მასწავლებლის სახლის 

 

სამუშაო განრიგი 

 
 

 1-31 მარტი, 2013 წელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 მარტი (პარასკევი) 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-8 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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 

  

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

მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ქიმიის ტრენერების  ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 მარტი (შაბათი) 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-9 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

პირველი დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

11:00 – 15:00 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 

 

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

მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

12:00-14:00 განათლების დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი:  განათლების დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი. 

მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

 

12:00-17:00 სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის ტრენერებთან  

აუდიტორია:22 

სტატუსი: ფიზიკის ტრენერების ტრენინგი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 მარტი (ორშაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

1 მოდული, 1-ლი დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-10 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  პირველი დღე 

ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

14:00 – 18:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  პირველი დღე 

ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

14:00 – 18:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  პირველი დღე 

ჯგუფი: N3 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

14:00 – 18:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  პირველი დღე 

ჯგუფი: N4 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

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 

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

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 



5 მარტი (სამშაბათი) 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

2 მოდული, მე-11 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

1 მოდული, მე-2 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  მეორე დღე  

ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

14:00 – 18:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  მეორე დღე  

ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

14:00 – 18:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  მეორე დღე  

ჯგუფი: N3 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

14:00 – 18:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  მეორე დღე  

ჯგუფი: N4 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

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

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 



 

16:00-18:00 გრძელვადიანი კურსის პილოტირება ისტორიაში.   

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: ისტორიის ტრენერების ტრენინგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 მარტი (ოთხშაბათი) 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

2 მოდული, მე-12 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

14:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

1 მოდული, მე-3 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 19:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  მესამე დღე  

ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

14:00 – 18:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  მესამე დღე  

ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

14:00 – 18:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  მესამე დღე  

ჯგუფი: N3 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

14:00 – 18:00 ტრენინგი მაძიებლებისათვის - „სასწავლო პროცესის შეფასება“  მესამე დღე  

ჯგუფი: N4 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილეთათვის. 

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

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 



 

7 მარტი (ხუთშაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

4 მოდული, 1-ლი დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

1 მოდული, მე-4 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 19:00 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 

 

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

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 მარტი (შაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

4 მოდული, მე-2 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

1 მოდული, მე-5 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

 11:00 – 17:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის - „სწავლების მეთოდიკა“  პირველი დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

11:00-16:00  გრძელვადიანი კურსი ინგლისურ ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ინგლისური ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

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

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „გაკვეთილზე დაკვირვება“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: გერმანული ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

 

 

 

 

 

 



10 მარტი (კვირა) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

4 მოდული, მე-3 დღე  

ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

2 მოდული, 1-ლი დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

11:00 – 17:00    გრძელვადიანი კურსი  სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების 

მასწავლებლებისთვის - „სწავლების მეთოდიკა“  მეორე  დღე 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00-16:00  გრძელვადიანი კურსი ინგლისურ ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ინგლისური ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

 

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

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები“ მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „გაკვეთილზე დაკვირვება“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: გერმანული ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 13:00    ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდები 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 



11 მარტი (ორშაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

4 მოდული, მე-4 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-2 დღე  ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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 

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

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები“ მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 12:00 - გრძელვადიანი კურსი გერმანულ  ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

პრაქტიკა“ მოდული „გაკვეთილზე დაკვირვება“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: გერმანული ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

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

სწავლების ძირითადი პრინციპები განათლების დაწყებით საფეხურზე (I-VI) კლასი. პირველი 

დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

16:00 -18:00 სემინარი ისტორიის მასწავლებლებისათვის - „ პირველყოფილი რელიგია“ 

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 



12 მარტი (სამშაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

4 მოდული, მე-5 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

2 მოდული, მე-3 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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 

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

ლიტერატურის სწავლების მეთოდები“ მერვე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

სწავლების ძირითადი პრინციპები განათლების დაწყებით საფეხურზე (I-VI) კლასი. მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ მეხუთე  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00-19:00  მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი. პირველი დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი.  

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში - მოდული „საქართველოს გეოგრაფია“ 

პირველი დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: გეოგრაფიის  ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 



 

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

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 მარტი (ოთხშაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

4 მოდული, მე-6 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-4 დღე  ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი კურსი განათლების დაწყებითი საფეხური მოდული - „სწავლა 

სწავლების ძირითადი პრინციპები განათლების დაწყებით საფეხურზე (I-VI) კლასი. მესამე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00-19:00  მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი. მეორე დღე 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მათემატიკის ტრენერების ტრენინგი.  

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში მოდული - „ეკოლოგია“ პირველი დღე 

აუდიტორია:31 

სტატუსი: ბიოლოგიის  ტრენერების ტრენინგი.  

 

 

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

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 



14 მარტი (ხუთშაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

4 მოდული, მე-7 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში,  

2 მოდული, მე-5 დღე  ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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 

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

მოდული „მეთოდიკა, შეფასება“ მეექვსე  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში მოდული - „ეკოლოგია“ მეორე დღე 

აუდიტორია:31 

სტატუსი: ბიოლოგიის  ტრენერების ტრენინგი.  

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში - მოდული „საქართველოს გეოგრაფია“ მეორე 

დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: გეოგრაფიის  ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

 

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

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 მარტი  (პარასკევი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

4 მოდული, მე-8 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-6 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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 

15:00-12:00  გრძელვადიანი კურსი ინგლისურ ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ინგლისური ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

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

ენის სწავლების მეთოდები“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პირველი დღე  

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში მოდული - „ცოცხალი სამყაროს სისტემატიკა და 

ევოლუცია“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: ბიოლოგიის  ტრენერების ტრენინგი.  

 

 



15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში - მოდული „საქართველოს გეოგრაფია“ მესამე 

დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: გეოგრაფიის  ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

 

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

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 მარტი (შაბათი) 

 

10:00 – 13:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

3 მოდული, 1-ლი დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-7 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კომუნიკაციის პროცესი და 

მოსწავლეთა მოტივირება“  პირველი  დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

11:00-16:00  გრძელვადიანი კურსი ინგლისურ ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ინგლისური ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

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

ენის სწავლების მეთოდები“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

დღე  

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

11:00-15:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში მოდული - „ცოცხალი სამყაროს სისტემატიკა და 

ევოლუცია“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: ბიოლოგიის  ტრენერების ტრენინგი.  

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში - მოდული „საქართველოს გეოგრაფია“ მეოთხე 

დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: გეოგრაფიის  ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  



17 მარტი (კვირა) 

 

10:00 – 13:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

3 მოდული, მე-2 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-8 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

11:00-16:00 გრძელვადიანი კურსი - „ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პედაგოგიურ 

ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კომუნიკაციის პროცესი და მოსწავლეთა 

მოტივირება“  მეორე  დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00-16:00  გრძელვადიანი კურსი ინგლისურ ენაში - „უცხო ენის სწავლების თეორია და 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ინგლისური ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

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

ენის სწავლების მეთოდები“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

დღე  

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

11:00-15:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში მოდული - „ცოცხალი სამყაროს სისტემატიკა და 

ევოლუცია“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: ბიოლოგიის  ტრენერების ტრენინგი.  

 

11:00 – 13:00    ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდები 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 



18 მარტი (ორშაბათი) 

 

18:30 – 21:30  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

3 მოდული, მე-3 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-9 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

ენის სწავლების მეთოდები“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ქიმიის ტრენერების  ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

15:00-18:30 შემჭიდროვებული კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის (I-

IV) კლასი. პირველი დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

დღე  

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00-19:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში მოდული - „ცოცხალი სამყაროს სისტემატიკა და 

ევოლუცია“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: ბიოლოგიის  ტრენერების ტრენინგი.  

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსის პილოტირება  ისტორიაში. პირველი დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: ისტორიის  ტრენერების ტრენინგი.  

 

 



19 მარტი (სამშაბათი) 

 

18:30 – 21:30  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

3 მოდული, მე-4 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-10 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ქიმიის ტრენერების  ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

15:00-18:30 შემჭიდროვებული კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის (I-

IV) კლასი. მეორე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

დღე  

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსის პილოტირება  ისტორიაში. მეორე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: ისტორიის  ტრენერების ტრენინგი.  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 მარტი (ოთხშაბათი) 

 

18:30 – 21:30  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

3 მოდული, მე-5 დღე ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-11 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ქიმიის ტრენერების  ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

15:00-18:30 შემჭიდროვებული კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის (I-

IV) კლასი. მესამე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

დღე  

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში - მოდული „საზოგადოებრივი და 

გლობალური გეოგრაფია“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: გეოგრაფიის  ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 მარტი (ხუთშაბათი) 

 

15:00 – 18:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

შეჯამება ჯგუფი: N1 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

15:00 – 18:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

2 მოდული, მე-12 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ქიმიის ტრენერების  ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

15:00-18:30 შემჭიდროვებული კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის (I-

IV) კლასი. მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსის პილოტირება  ისტორიაში. მესამე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: ისტორიის  ტრენერების ტრენინგი.  

 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში - მოდული „საზოგადოებრივი და 

გლობალური გეოგრაფია“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: გეოგრაფიის  ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 მარტი (პარასკევი) 

18:30 – 21:30  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

3 მოდული, 1-ლი დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, ზოგადი კურსი“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ქიმიის ტრენერების  ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

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

მოდული „კითხვა, მოსმენა“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

15:00-18:00 შემჭიდროვებული კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის (I-

IV) კლასი. მეხუთე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

16:00-18:00 მასტერკლასი ბიოლოგიის მასწავლებლებისათვის - „ექსპერიმენტი ბიოლოგიის 

სწავლებაში“ 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსის პილოტირება  ისტორიაში. მეოთხე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: ისტორიის  ტრენერების ტრენინგი.  

 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში - მოდული „საზოგადოებრივი და 

გლობალური გეოგრაფია“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: გეოგრაფიის  ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

 

 

 



23 მარტი (შაბათი) 

 

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

პედაგოგიურ ფსიქოლოგიური საფუძვლები“.  მოდული - „კლასის მართვისა და კონფლიქტის 

მოგვარების ეფექტიანი სტრატეგიები“  პირველი  დღე 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

პრაქტიკა“ მოდული „ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, ზოგადი კურსი“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

10:00-16:00 სემინარი ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის ქართულ ბრიტანული პროექტი: 

სასწავლო ტექნოლოგიების გამოყენება ინგლისურის გაკვეთილზე“  

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

მოდული „კითხვა, მოსმენა“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

საკონტაქტო პირი: ნინო ფეტვიაშვილი/ია გელაშვილი/გვანცა ჩხეიძე 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „გაკვეთილის დაგეგმვიდან მოსწავლის შეფასებამდე“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

14:00-17:00 შემჭიდროვებული კურსი განათლების დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთათვის (I-

IV) კლასი. მეექვსე დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში - მოდული „საზოგადოებრივი და 

გლობალური გეოგრაფია“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: გეოგრაფიის  ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  



24 მარტი (კვირა) 

 

10:00  – 13:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

3 მოდული, მე-2 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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 

 

10:00-16:00 სემინარი ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის ქართულ ბრიტანული პროექტი: 

სასწავლო ტექნოლოგიების გამოყენება ინგლისურის გაკვეთილზე“  

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, ზოგადი კურსი“ მესამე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

მოდული „კითხვა, მოსმენა“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „გაკვეთილის დაგეგმვიდან მოსწავლის შეფასებამდე“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში - მოდული „საზოგადოებრივი და 

გლობალური გეოგრაფია“ მეხუთე დღე 

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: გეოგრაფიის  ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  



 

11:00 – 13:00    ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდები 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 მარტი (ორშაბათი) 

 

18:30 – 21:30   გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

3 მოდული, მე-3 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, ზოგადი კურსი“ მეოთხე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

მოდული „კითხვა, მოსმენა“ მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

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

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 მარტი (სამშაბათი) 

 

18:30 – 21:30 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

3 მოდული, მე-4 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

15:00-18:00 სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენერთა ტრენინგი. 

პირველი დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: ტრენერების ტრენინგი 

 

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

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 მარტი (ოთხშაბათი) 

 

18:30 – 21:30  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

3 მოდული, მე-5 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

15:00-18:00 სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენერთა ტრენინგი. 

მეორე  დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: ტრენერების ტრენინგი 

 

15:00-18:00 სემინარი მათემატიკის მასწავლებლებისათვის - „დინამიური მათემატიკის პაკეტის 

GeoGebra-ს გამოყენება მათემატიკის გაკვეთილზე. 

აუდიტორია:11 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 მარტი (ხუთშაბათი) 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

4 მოდული, 1-ლი დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია:21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

16:00-18:00 სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისათვის  - „ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთები 

(ზოგადი დახასიათება)  

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

15:00-18:00 სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენერთა ტრენინგი. 

მესამე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: ტრენერების ტრენინგი 

 

 

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

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 მარტი (პარასკევი) 

 

15:00 – 18:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში  

4 მოდული, მე-2 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

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

პირველი  დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „მეთოდიკა, შეცდომების გასწორება, შეფასება“ პირველი  დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

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

აუდიტორია: კაფეტერია 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 მარტი (შაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

4 მოდული, მე-3 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

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

მეორე  დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

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

პრაქტიკა“ მოდული „მეცადინეობაზე დაკვირვება“ პირველი დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ინგლისური ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „გაკვეთილის დაგეგმვიდან მოსწავლის შეფასებამდე“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „მეთოდიკა, შეცდომების გასწორება, შეფასება“ მეორე  დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 მარტი (კვირა) 

 

11:00 – 14 : 00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში 

4 მოდული, მე-4 დღე ჯგუფი: N2 

აუდიტორია: 21 

სტატუსი: სამოქალაქო განათლების ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის 

პილოტირება  

 

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

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

მესამე  დღე 

აუდიტორია: 32 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „მეცადინეობაზე დაკვირვება“ მეორე დღე 

აუდიტორია: 33 

სტატუსი: ინგლისური ენის ტრენერების ტრენინგი. მიმდინარეობს კურსის პილოტირება  

 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „გაკვეთილის დაგეგმვიდან მოსწავლის შეფასებამდე“ მეოთხე  დღე 

აუდიტორია: 31 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

11:00 – 13:00    ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდები 

აუდიტორია: 22 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 

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

პრაქტიკა“ მოდული „მეთოდიკა, შეცდომების გასწორება, შეფასება“ მესამე  დღე 

აუდიტორია: 41 

სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია 

 


