
 
დირექტორი ა(ა)იპ   კოლეჯი  ”იკაროსი”
რ. ჩართოლანი              

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნებაში
                   ჯგუფი 345 - 18 იანვრიდან

დღე დრო კლასი საგანი / პედაგოგი

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50 დისტანციურადსაერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება/როდამ ხიდეშელი
15.00-15.50 დისტანციურადსაერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება/როდამ ხიდეშელი
16.00-16.50 დისტანციურადსაერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება/როდამ ხიდეშელი
17.00-17.50 დისტანციურადსაერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება/როდამ ხიდეშელი
18.00-18.50 დისტანციურადსაერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება/როდამ ხიდეშელი
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

სა
მშ

აბ
ათ

ი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50 დისტანციურადსაერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება/როდამ ხიდეშელი
15.00-15.50 დისტანციურადსაერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება/როდამ ხიდეშელი
16.00-16.50 დისტანციურადსაერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება/როდამ ხიდეშელი
17.00-17.50 დისტანციურადსაერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება/როდამ ხიდეშელი
18.00-18.50 დისტანციურადსაერთაშორისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება/როდამ ხიდეშელი
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი

09.00-09.50
10.00-10.50 დისტანციურადქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება/მიხეილ ხუციშვილი
11.00-11.50 დისტანციურადქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება/მიხეილ ხუციშვილი
12.00-12.50 დისტანციურადქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება/მიხეილ ხუციშვილი
13.00-13.50 დისტანციურადქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება/მიხეილ ხუციშვილი
14.00-14.50 დისტანციურადქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება/მიხეილ ხუციშვილი
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი

09.00-09.50
10.00-10.50 დისტანციურადქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება/მიხეილ ხუციშვილი
11.00-11.50 დისტანციურადქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება/მიხეილ ხუციშვილი
12.00-12.50 დისტანციურადქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება/მიხეილ ხუციშვილი
13.00-13.50 დისტანციურადქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება/მიხეილ ხუციშვილი
14.00-14.50 დისტანციურადქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება/მიხეილ ხუციშვილი
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

პა
რ

ას
კე

ვი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50 დისტანციური უცხოური  ენა (ინგლისური  ენა)/რუსუდან გულაზიანი
18.00-18.50 დისტანციური უცხოური  ენა (ინგლისური  ენა)/რუსუდან გულაზიანი
19.00-19.50 დისტანციური სამზარეულოს ფუნქციონირება/სამზარეულო ტექნოლოგიები (მზარეულისთვის/როდამ ხიდეშელი
20.00-20.50 დისტანციური მარაგების კონტროლი/როდამ ხიდეშელი
21.00-21.50 დისტანციური მარაგების კონტროლი/როდამ ხიდეშელი
22.00-22.50
23.00-23.50

შა
ბა

თ
ი

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50 დისტანციური გარემოსდაცვითი საფუძვლები /რუსუდან ლაიშვილი
18.00-18.50 დისტანციური გარემოსდაცვითი საფუძვლები /რუსუდან ლაიშვილი
19.00-19.50 დისტანციური ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი/თამარ ბასილაშვილი
20.00-20.50 დისტანციური ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი/თამარ ბასილაშვილი
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50

კვ
ირ

ა

09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
18.00-18.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-21.50
22.00-22.50
23.00-23.50


	342-357

