
N კლუბები კლასი დღე დრო ადგილი ხელმძღვანელი

I-III (ქართული სკოლა) სამშაბათი-ხუთშაბათი 14:30-15:30

I-IV PYP სამშაბათი-ხუთშაბათი 15:30-16:30

IV-VII (ქართული 

სკოლა)
ორშაბათი-ოთხშაბათი 14:30-15:30

V-VII MYP ორშაბათი-ოთხშაბათი 15:30-16:30

პარასკევი 15:30-16:30

I-IV (ქართული სკოლა) ორშაბათი-ოთხშაბათი 14:35-15:20

I-IV PYP ორშაბათი-ოთხშაბათი 15:25-16:10

VI-XII ორშაბათი-ოთხშაბათი 16:10-16:50

IV-VII ორშაბათი-ხუთშაბათი 15:50-16:45

I-III სამშაბათი 15:30-16:15

I-III პარასკევი 16:00-16:45

I-II (ქართული სკოლა) ორშაბათი-ოთხშაბათი 14:30-15:30

III-VIII (ქართული 

სკოლა)
ორშაბათი-ოთხშაბათი 15:30-16:30

PYP სამშაბათი-ხუთშაბათი 15:30-16:30

5 კარატე I-XII სამშაბათი-პარასკევი 15:30-16:30 სპორტული დარბაზი გრიგოლ 

1 ქართული სიმღერის სტუდია I ჯგუფი                      სამშაბათი-პარასკევი 14:30-15:30 ოთახი N 4-6
რუსუდან 

სებისკვერაძე

ევროპული სკოლა
2017-2018 სასწავლო წელი, I სემესტრი

სპორტული კლუბების ცხრილი

სახელოვნებო, სამეცნიერო კლუბებისა და სტუდიების ცხრილი

2

3

ოთახი N 3-7 გიული ალიხანაშვილიჭადრაკი4

სპორტული დარბაზი დავით ბერძენიშვილიკალათბურთი

ფეხბურთი1 სტადიონი იბრაჰიმ იდოუ

ჩოგბურთი კორტები ნინო ნალბანდიანი



III-IV სამშაბათი-პარასკევი 15:25-16:10

V-XII სამშაბათი-პარასკევი 16:10-16:50

3
ქართული ხალხური და 

მსოფლიო ცეკვების კლუბი 
I ჯგუფი                      

სამშაბათი-

ხუთშაბათი
15:30-16:30 სააქტო დარბაზი

ქრისტინე 

მამასახლისი,                  

გიორგი უმიკაშვილი

 I-IV (ქართული სკოლა)                      სამშაბათი-პარასკევი 14:30-15:30

PYP-MYP                      სამშაბათი-პარასკევი 15:30-16:30

6 ფოტოგრაფიის კლუბი V-XII ოთხშაბათი-პარასკევი
15:30 - 

16:30
ოთახი N 4-8 ლევან ლომაძე

7 თეატრალური სტუდია I ჯგუფი
ორშაბათი-

ოთხშაბათი-პარასკევი
14:30-16:50 ლიკა ქობულაძე

I-II (ქართული სკოლა)
ორშაბათი-

ოთხშაბათი
15:30-16:30

III-V (ქართული სკოლა) სამშაბათი-პარასკევი 14:30-15:30

PYP-MYP სამშაბათი-პარასკევი 15:30-16:30

9 ეკოლოგთა კლუბი I ჯგუფი ხუთშაბათი 15:30-16:30

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ლაბორატორია

მანანა ჟამურაშვილი

10 პროგრამირების კლუბი I ჯგუფი პარასკევი 15:30-16:50
ICT ლაბორატორია                      

(IV სართული)

შორენა აბესაძე,                        

დათო ნოზაძე

11 რობოტექნიკის კლუბი I ჯგუფი ორშაბათი 15:30-16:50

რობოტექნიკის 

კაბინეტი (II კორპუსი, 

IV სართული)

გიორგი 

უსანეთაშვილი

I ჯგუფი
ორშაბათი-

ხუთშაბათი
14:30-15:30

II ჯგუფი
ორშაბათი-

ხუთშაბათი
15:30-16:30

III ჯგუფი სამშაბათი-პარასკევი 14:30-15:30

ხატვის სტუდია ანა მინდიაშვილი

ხელოვნების კაბინეტი                              

(II კორპუსი, IV 

სართული)

პუშკინის (ენის შემსწავლელი) 

კლუბი
ოთახი N 22 ნელი ხომერიკი11

8

სატელევიზიო სტუდია ოთახი N 2-16 ირაკლი ჯაოშვილი5

2 ოთახი N 4-5 მეგი კახნიაშვილიგიტარის სტუდია



IV ჯგუფი სამშაბათი-პარასკევი 15:30-16:30

12

პუშკინის (თეარტალური 

ხელოვნების შემსწავლელი) 

კლუბი

I ჯგუფი სამშაბათი-პარასკევი 14:30-16:50 ოთახი N 3-15 ნატალია მიქელაძე

პუშკინის (ენის შემსწავლელი) 

კლუბი
ოთახი N 22 ნელი ხომერიკი11


