
ტრენერი: 

თამილა ფერაძე 

II ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4სთ 

ჩატარების პერიოდი: 11-19 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 12 

თარიღი 
დაწყების დრო 

(სთ) 

თელავის ოლქი #17 

უბნების # (ჩამონათვალი) 
მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

12.09.2011 10:00 2 ერეკლე მეორის მოედანი #5 აფთიაქი 

12.09.2001 15.00 1 ნადიკვარის ქ. 23 მე-3 საჯარო სკოლა 

13.09.2011 10:00 5 
მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტი დ. 

რექტორის  8 

13.09.2011 15:00 4 მე-5 საჯარო სკოლა კვირიკე დიდის 41 

14.09.2011 10:00 7 თელავგაზის ადმ. შენობა კავკასიონის 15 

14.09.2011 15.00 6 მე-6 საჯარო სკოლა ი. ჭავავაძის 210 

15.09.2011 10:00 10 ჭიჭნაურის კულტურის სახლი ჭავჭავაძის 60 

15.09.2011 15.00 3 მე-4 საჯარო სკოლა ერეკლე მეორის გამზ. 19 

16.09.2011 10:00 8 9 ბაგა-ბაღი კავკასიონის შეს. 1 #4 

16.09.2011 15:00 9 მე-7 საჯარო სკოლა ალაზნის გამზ. 22 

17.09.2011 10:00 11 სკოლა ინტერნატი რუსთაველის 83 

17.09.2011 15:00 12 მე-2 საჯარო სკოლა თამარ მეფის 66 

ტრენერი: 

ნინო გვაჯაია 

II ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4სთ 

ჩატარების პერიოდი: 11-19 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 14 

თარიღი 
დაწყების დრო 

(სთ) 

თელავის ოლქი #17 

უბნების # (ჩამონათვალი) 
მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

11.09.2011 10:00 14 akuris sajaro skola 

11.09.2001 15.00 52 Qakuris kulturis saxli 

12.09.2011 10:00 53 kisisxevis sajaro skola 

12.09.2011 15:00 21 კისისხევის გამგეობა 

13.09.2011 10:00 40 შალაურის გამგეობა 

13.09.2011 15.00 47 შალაურის საჯარო სკოლა 

14.09.2011 10:00 41 წინანდლის კულტურის სახლი 

14.09.2011 15.00 42 წინანდლის გამგეობა 

15.09.2011 10:00 15 ვანთის კულტურის სახლი 

15.09.2011 15:00 36 ბუშეტის კულტურის სახლი 

16.09.2011 10:00 48 კონდოლის კულტურის სახლი 

16.09.2011 15:00 23 კონდოლის საჯარო სკოლა 

17.09.2011 10:00 22 ნასამხრალის საჯარო სკოლა 

17.09.2011 15:00 35 ქვ. ხოდაშენის გამგეობა 

ტრენერი: 

ქეთი გიგილაშვილი 

II ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4სთ 

ჩატარების პერიოდი: 11-19 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 15 

თარიღი 
დაწყების დრო 

(სთ) 

თელავის ოლქი #17 

უბნების # (ჩამონათვალი) 
მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

12.09.2011 10:00 43 რუისპირი ბაგა-ბაღი 

12.09.2001 15.00 28 რუისპირის საჯარო სკოლა 

13.09.2011 10:00 24 კურდღელაურის კულტურის სახლი 

13.09.2011 15.00 49 კურდღელაურის საჯარო სკოლა 

14.09.2011 10:00 19 ქართული უნივერსიტეტის #1 (პროფ. სასწ. ..პრესტიჟი“) 

14.09.2011 15.00 16 ქართული უნივერსიტეტის #1 (პროფ. სასწ. ..პრესტიჟი“) 

15.09.2011 10:00 51 იყალთოს საჯარო სკოლა 

15.09.2011 15:00 20 იყალთოს კულტურის სახლი 

16.09.2011 10:00 39 ყარაჯალა ამბულატორია 

16.09.2011 15:00 54 ყარაჯალა კულტურის სახლი 

17.09.2011 10:00 37 ყარაჯალა საჯარო სკოლა 

17.09.2011 15:00 38 ყარაჯალა ბაგა-ბაღი 

18.09.2011 10:00 17 ვარდისუბნის კულტურის სახლი 

18.09.2011 15;00 18 ვარდისუბნის ბაგა-ბაღი 

19/.09.2011 12:00 25 კურდღელაურის საჯარო სკოლა 



 
 

ტრენერი: 

ავთანდილ იაკობიძე 

II ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4სთ 

ჩატარების პერიოდი: 11-19 სექტემბერი 

ტრენინგების რაოდენობა: 13 

თარიღი 

 

დაწყების დრო 

(სთ) 

თელავის ოლქი #17 

უბნების # (ჩამონათვალი) 
მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

12.09.2011 10:00 33 ლალისყური საჯარო სკოლა 

12.09.2001 15.00 34 ფშაველის კლუბის შენობა 

13.09.2011 10:00 32 ფშაველის კლუბის შენობა 

13.09.2011 15:00 31 სანიორე კულტურის სახლი 

14.09.2011 10:00 29 სანიორე კულტურის სახლი 

14.09.2011 15.00 30 ართანა საბავშვო ბაღი 

15.09.2011 10:00 27 ლაფანყურის საჯარო სკოლა 

16.09.2011 15.00 26 ნაფარეული ფოსტა 

16.09.2011 10:00 50 ნაფარეული სკოლა 

17.09.2011 10:00 13 თელავი მშვიდობის ქ. ღვინის ქარხანა 

17.09.2011 15:00 46 თელავი ი. ჭავჭავაძის 4,  მესამე საბავშვო ბაღი 

18.09.2011 10:00 44 თელავი ჩოლოყაშვილის 37 

8.09.2011 15.00 45 თელავი ბაგა-ბაღი ალაზნის გამზირი 24 


