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1 თებერვალი (პარასკევი) 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში , პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში (გრამატიკა, შეხდომების გასწორება) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში (ზოგადი ქიმია), პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

2 თებერვალი (შაბათი) 

 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში , მეორე დღე („უნარ-ჩვევა კითხვა/ უნარ-

ჩვევა წერა“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში (გრამატიკა, შეხდომების გასწორება) 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში (ზოგადი ქიმია), მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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3 თებერვალი (კვირა) 

 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში, მეორე მოდული („უნარ-ჩვევა კითხვა/ 

უნარ-ჩვევა წერა“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 -13:00 ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 

აუდიტორია: #22 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში (კითხვა და საუბარი), პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში (ზოგადი ქიმია), მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

 

4 თებერვალი (ორშაბათი) 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში, მეორე მოდული („უნარ-ჩვევა კითხვა/ 

უნარ-ჩვევა წერა“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #41b 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში (კითხვა და საუბარი), მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში (ზოგადი ქიმია), მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

5 თებერვალი (სამშაბათი) 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში  (კითხვა და საუბარი), მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში (ზოგადი ქიმია), მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ორგანული ნაერთების იზომერია 

აუდიტორია: #32 
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6 თებერვალი (ოთხშაბათი) 

 

17:00 – 18:00 სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის ექსპერიმენტულ ნაწილში  

აუდიტორია: #22 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში (კითხვა და საუბარი), მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში (ზოგადი ქიმია), მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 სემინარი სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის: „სასწავლო 

რესურსების ეფექტური დაგეგმვა სამოქალაქო განათლებისთვის“ 

აუდიტორია: #32 

 

 

7 თებერვალი (ხუთშაბათი) 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში , მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში  (ზოგადი ქიმია), მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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15:00 – 17:00 სემინარი მათემატიკის მასწავლებლებისთვის: სტერეომეტრია საბაზო და 

საშუალო საფეხურზე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 17:00 სემინარი მასწავლებლებისთვის: უკუკავშირი, როგორც მეთოდი 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

8 თებერვალი (პარასკევი) 

 

15:00 – 20:30 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში, პირველი დღე („მოსმენა“) 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 18:00 სემინარი ქართულ ლიტერატურაში: ინტერტექსტური მოდელები მხატრულ 

ლიტერატურაში (ქართული და ევროპული გამოცდილება) 

აუდიტორია: #32 

 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში,  მერვე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი რუსული ენაში (მოსმენა/წერა), პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

9 თებერვალი (შაბათი) 

 

10:00 – 15:30 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში, მეორე დღე („მოსმენა“) 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

10:00 - 15:00 გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში, მესამე მოდული („უნარ-ჩვევა მოსმენა“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში , მეცხრე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში , პირველი დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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11:00 -16:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში (მოსმენა/წერა), მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 -16:00 გრძელვადიანი კურსი ინგლისურ ენაში (ზეპირი მეტყველება), პირველი დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

10 თებერვალი (კვირა) 

 

10:00 – 15:30 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში მესამე დღე („მოსმენა“) 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

10:00 - 15:00 გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში , მესამე მოდული („უნარ-ჩვევა მოსმენა“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 -13:00 ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 

აუდიტორია: #22 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში , მეათე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 -16:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში (მოსმენა/წერა), მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 -16:00 გრძელვადიანი კურსი ინგლისურ ენაში (ზეპირი მეტყველება), მეორე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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11 თებერვალი (ორშაბათი) 

 

15:00 – 20:30 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში, მეოთხე დღე („მოსმენა“) 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში, მესამე მოდული („უნარ-ჩვევა მოსმენა“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში (მოსმენა/წერა), მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი ინგლისურ ენაში :  ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში, 

პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

 

12 თებერვალი (სამშაბათი) 

 

15:00 – 20:30 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში, მეხუთე დღე („მოსმენა“) 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში (მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა დაწყებით 

საფეხურზე), პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 სემინარი ქიმიის მასწავლებლებისთვის: ორგანული ნაერთების იზომერია 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი ინგლისურ ენაში: ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში, 

მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

13 თებერვალი (ოთხშაბათი) 

 

17:00 – 18:00 სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის ექსპერიმენტულ ნაწილში  

აუდიტორია: #22 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი რუსულ ენაში (მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა დაწყებით 

საფეხურზე), მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი ინგლისურ ენაში: ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში, 

მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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14 თებერვალი (ხუთშაბათი) 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით  და გამოყენებით ხელოვნებაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 სემინარი რუსული ენის მასწავლებლებისთვის: კოგნიტური დიაგრამების როლი 

რუსული ენის გაკვეთილზე, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 17:00 სემინარი ისტორიის მასწავლებლებისთვის: სოციალური ორგანიზაციის 

ადრეული ფორმები 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი ინგლისურ ენაში: ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში, 

მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15 თებერვალი (პარასკევი) 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენაში, ქართული ენის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 სემინარი რუსული ენის მასწავლებლებისთვის : კოგნიტური დიაგრამების 

როლი რუსული ენის გაკვეთილზე, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

 

16:00 – 19:00 ტრენინგი ინგლისურ ენაში , ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში, 

მეხუთედღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16 თებერვალი (შაბათი) 

 

10:00 - 15:00 გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში, მეოთხე მოდული („უნარ-ჩვევა 

ლაპარაკი“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

10:00 – 15:00 სემინარი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის: „მოსწავლეთა 

გააქტიურება/მოტივირებაზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდები გერმანული ენის 

გაკვეთილზე“ 

აუდიტორია: #31 

 

10:00- 15:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენაში, ქართული ენის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში , მერვე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 16:00  გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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11:00 -16:00 გრძელვადიანი კურსი ინგლისურ ენაში (ზეპირი მეტყველება), მესამე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

17 თებერვალი (კვირა) 

 

10:00 - 15:00 გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში, მეოთხე მოდული („უნარ-ჩვევა 

ლაპარაკი“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 -13:00 ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 

აუდიტორია: #22 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

10:00- 15:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენაში, ქართული ენის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში , მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 16:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 -16:00 გრძელვადიანი კურსი ინგლისურ ენაში (ზეპირი მეტყველება), მეოთხე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

18 თებერვალი (ორშაბათი) 

 

15:00 – 20:30 გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში, მეოთხე მოდული („უნარ-ჩვევა 

ლაპარაკი“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენაში, ქართული ენის სწავლების მეთოდები და 

სტრატეგიები, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 ბუნებისმეტყველების ტრენინგი დაწყებით საფეხურში, პირველი დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ისტორიაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: მერვე სართული 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

19 თებერვალი (სამშაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მერვე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 



[Type text] Page 14 
 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ისტორიაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 ბუნებისმეტყველების ტრენინგი დაწყებითი საფეხურში, მეორე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

20 თებერვალი (ოთხშაბათი) 

 

17:00 – 18:00 სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის ექსპერიმენტულ ნაწილში  

აუდიტორია: #22 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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16:00 – 19:00 გრძელვადიანი კურსი ისტორიაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 19:00 ბუნებისმეტყველების ტრენინგი დაწყებითი საფეხურში, მესამე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

21 თებერვალი (ხუთშაბათი) 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, პირველი დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 19:00 ბუნებისმეტყველების ტრენინგი დაწყებით საფეხურში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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22 თებერვალი (პარასკევი) 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენაში, შეფასების მეთოდები, პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეორე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 19:00 ბუნებისმეტყველების ტრენინგი დაწყებით საფეხურში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

23 თებერვალი (შაბათი) 

 

10:00 - 15:00  გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში, მეხუთე მოდული („გრამატიკა უცხო 

ენის გაკვეთილზე“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენაში, შეფასების მეთოდები, მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მესამე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი გეოგრაფიაში, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 15:00 ბუნებისმეტყველების ტრენინგი დაწყებით საფეხურში, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

10:00 -15:00 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში, პირველი დღე („ლაპარაკი“) 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მერვე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

 

24 თებერვალი (კვირა) 

 

10:00 - 15:00  გრძელვადიანი კურსი გერმანულ ენაში, მეხუთე მოდული („გრამატიკა უცხო 

ენის გაკვეთილზე“) 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 -13:00 ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა 

აუდიტორია: #22 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

 



[Type text] Page 18 
 

10:00 – 15:00 გრძელვადიანი კურსი ქართულ ენაში, შეფასების მეთოდები, მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

11:00 – 14:00 გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

10:00 -15:00 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში, მეორე დღე („ლაპარაკი“) 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მეცხრე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

25 თებერვალი (ორშაბათი) 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში , მეხუთე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკურ აღზრდაში, მერვე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში (ორგანული ქიმია), პირველი დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში, მესამე დღე („ლაპარაკი“) 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მეათე დღე 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

26 თებერვალი (სამშაბათი) 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი მუსიკაში, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #11 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში , მეექვსე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ფიზიკური აღზრდაში, მეცხრე დღე 

აუდიტორია: შეხვედრების ოთახი 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში, მერვე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში (ორგანული ქიმია), მეორე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00-20:00  გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში, მეოთხე დღე („ლაპარაკი“) 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მეთერთმეტე დღე 

აუდიტორია:#32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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27 თებერვალი (ოთხშაბათი) 

 

17:00 – 18:00 სამუშაო შეხვედრა ფიზიკის ექსპერიმენტულ ნაწილში  

აუდიტორია: #22 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მეშვიდე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში, მეცხრე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში (ორგანული ქიმია), მესამე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 ტრენინგი : კლასის მართვა და კონფლიქტები, პირველი დღე 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00-20:00 გრძელვადიანი კურსი ფრანგულ ენაში, მეხუთე დღე („ლაპარაკი“) 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მეთორმეტე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

28 თებერვალი (ხუთშაბათი) 

 

16:00 – 19:00  მასტერკლასი ფრანფულ ენაში: „შემოქმედებითი აქტივობები უცხოური ენის 

სწავლებისას“ 

აუდიტორია: #41 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, მერვე დღე 

აუდიტორია: #21 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

16:00 – 19:00  გრძელვადიანი კურსი ბიოლოგიაში, მეათე დღე 

აუდიტორია: #31 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 
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15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი ქიმიაში (ორგანული ქიმია), მეოთხე დღე 

აუდიტორია: #33 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 ტრენინგი : კლასის მართვა და კონფლიქტები, მეორე დღე 

აუდიტორია: #32 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 

15:00 – 20:00 გრძელვადიანი კურსი სამოქალაქო განათლებაში, მეცამეტე დღე 

აუდიტორია: ბიბლიოთეკა 

სტატუსი: მიმდინარეობს კურსის პილოტირება 

 


