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ძირითადი  საქმიანობა: 
 

 

1. საჩვენებელი გაკვეთილის  პრეზენტაციები 

2. პორტფოლიოს ფესტივალი.    

3. მშობელთა კრება: 1 და 12 კლასი.  

4. სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია 

5. სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.  

6.მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია 

7. შეფასების ჯგუფების სხდომები 



                                          მშობლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონიძიება! 

მასწავლებლებთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

კლასისდამრიგებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

სკოლა მასპინძლობს! 

კონკურსები, შეჯიბრებები 

ღია ღონისძიებები 
 
 

თარიღი  დრო ღონისძიება ჩატარების ადგილი პასუხისმგებელი  

პირი 

                          პირველი კვირა   

2 ნოემბერი 

ორშაბათი  
14.30  II - უცხოენების კათედრის შეფასებისჯგუფი სხდომა 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 
 

მ. მამულაძე და 

შეფასების ჯგუფის  

წევრები 

3 ნოემბერი 

სამშაბათი 

10.40-11.25 
სამოდელო გაკვეთილი რუსულ ენასა და ლიტერატურაში: 

«Страны, в которых мы живём» 

№37 კაბინეტი 

 

მაყვალა მამულაძე, 

საბაშვილი ნატო, 

შეფასების ჯგუფი  და 

მე- X კლასის 

მოსწავლეები 

3 ნოემბერი 

სამშაბათი 09.00-09.45 
სამოდელო გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში: 

,, მშობელ მიწაში მიდგას ფესვები“ (შემაჯამებელი გაკვეთლი) 

№32 კაბინეტი 

 

ნ. ქავჟარაძე , მ.ჭყონია,   და 

VI-ა კლასის მოსწავლეები 

4 ნოემბერი 

ოთხშაბათი 14.30 II - უცხოენების კათედრის შეფასებისჯგუფი სხდომა 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

მ. მამულაძე და 

შეფასების ჯგუფის  

წევრები 



 
    

5 ნოემბერი 

ხუთშაბათი 09.50-10.35 

სამოდელო გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში: 

,რატომ  კარგავენ წივწივები წელიწადში  ერთხელ გონებას’’-

ე. თომპსონი.   

 

№25 კაბინეტი 

 

ვასაძე  მზია, დავითაძე 

ლია, და II-ა კლასის 

მოსწავლეები 

6 ნოემბერი 

პარასკევი 
14.30 V - მათემატიკის კათედრის შეფასების ჯგუფის სხდომა 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

ნ. აჯიბა და შეფასების 

ჯგუფის  წევრები 

მეორე კვირა 

9 ნოემბერი 

ორშაბათი  
09.50-10.35 

ბრიტანეთის საბჭოსა და მასწავლებელთა სახლის მიერ 

ორგანიზებული პროექტის ფარგლებში- სამოდელო გაკვეთილი 

ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში   

№27 კაბინეტი 

 

ნ.ვაშალომიძე, 

ნ.გრძელიძე, 

ქ.პაპავა და II-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

 

9 ნოემბერი 

ორშაბათი 
10.40-11.25 

ბრიტანეთის საბჭოსა და მასწავლებელთა სახლის მიერ 

ორგანიზებული პროექტის ფარგლებში- სამოდელო გაკვეთილი 

ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში   

№6 კაბინეტი 

 

ნ.გრძელიძე, 

ნ.ვაშალომიძე, 

ქ.პაპავა და IX კლასის 

მოსწავლეები 

 

10 ნოემბერი 

სამშაბათი 10.40-11.25 
 სამოდელო  გაკვეთილი მათემატიკაში:  „ტრაპეცია-

სამკუთხედის შუახაზი, ტრაპეციის შუახაზი“ 

№36 კაბინეტი 

 

გ. შალამბერიძე, თ. 

სირაბიძე,  და VIII-ბ 

კლასის მოსწავლეები 

10 ნოემბერი 

სამშაბათი 14.00 საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

თამარ ჩგანავა, მანანა 

პაპუნიძე 

11 ნოემბერი 

ოთხშაბათი 11.35-12.00 
სამოდელო გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში: 

ფიქრები ადამიანის დანიშნულებაზე 

№36 კაბინეტი 

 

ქეთო გიორგაძე,მ კახიძე 

და VIII-ბ  კლასის 

მოსწავლეები 



11 ნოემბერი 

ოთხშაბათი 
10.40-11.25 

საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში; თემა::ვიწყებთ 

ათწილადების  შესწავლას  

    №32 კაბინეტი 

 

ნარგიზ აჯიბა, 

შეფასების ჯგუფი და 

VI-ბ  კლასის 

მოსწავლეები 

 

11 ნოემბერი 

ოთხშაბათი  გაკვეთილის ვიდეო გადაღება  მ.პაპუნიძე 

12 ნოემბერი 

ხუთშაბათი 14.30 V - მათემატიკის კათედრის შეფასების ჯგუფის სხდომა 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

ნ. აჯიბა და შეფასების 

ჯგუფის  წევრები 

13 ნოემბერი 

პარასკევი 
09-50-10.35 

სამოდელო გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში: 

ხალხური ლეგენდა-პოეტური შთაგონების წყარო 

    №33 კაბინეტი 

 

მ.ჭყონია,ნ. ქავჟარაძე 

და VII-ა კლასის 

მოსწავლეები 

 

13 ნოემბერი 

პარასკევი 
14.30 

IV - საბუნებისმეტყველო მეცნიერების კათედრის შეფასების 

ჯგუფის სხდომა 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

რ.შავაძე და შეფასების 

ჯგუფის  წევრები 

13 ნოემბერი 

პარასკევი 
15.00 კათედრის გამგის პორტფოლიოს მონიტორინგი 

23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

ადმინისტრაცია 

15 ნოემბერი 

კვირა 

10.00-18.00 კვირის გამოცდები მათემატიკაში 

 

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე 

და 8-ა, 8-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

 

 

 

 



მესამე კვირა 

16 ნოემბერი 

ორშაბათი  
09.50-10.35 

ბრიტანეთის საბჭოსა და მასწავლებელთა სახლის მიერ 

ორგანიზებული პროექტის ფარგლებში- სამოდელო გაკვეთილი 

ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში   

№27 კაბინეტი 

 

ნ.ვაშალომიძე, 

ნ.გრძელიძე, 

ქ.პაპავა და II-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

 

16 ნოემბერი 

ორშაბათი 
14.30 

III - ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის 

ჯგუფიშეფასების ჯგუფის სხდომა 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

ლ. მელანაშვილი და 

შეფასების ჯგუფის  

წევრები 

16 ნოემბერი 

ორშაბათი 
10.40-11.25 

ბრიტანეთის საბჭოსა და მასწავლებელთა სახლის მიერ 

ორგანიზებული პროექტის ფარგლებში- სამოდელო გაკვეთილი 

ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში   

№6 კაბინეტი 

 

ნ.გრძელიძე, 

ნ.ვაშალომიძე, 

ქ.პაპავა და IX კლასის 

მოსწავლეები 

 

17 ნოემბერი 

სამშაბათი 
10.40-11.25 

მათემატიკური ვიქტორინა (განვლილი მასალის 

განმტკიცება) 

№22 კაბინეტი 

 

თ.მახარაძე, 

ლ.დავითაძე  და IV-ბ 

კლასის მოსწავლეები 

 

24 ნოემბერი 

სამშაბათი 
11.35-12.20 სამოდელო გაკვეთილი რუსულ ენასა და ლიტერატურაში 

№6 კაბინეტი 

 

მ,კახიძე 

ნ.ვაშალომიძე, 

და IX კლასის 

მოსწავლეები 

18 ნოემბერი 

ოთხშაბათი 09.00-09.45 
სამოდელო გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში: 

შოთა რუსთაველი, „ვეფხისტყაოსანი“ 

№32 კაბინეტი 

 

ლ. მელანაშვილი, 

შეფასების ჯგუფის  და 

VI-ბ კლასის 

მოსწავლეები 



18 ნოემბერი 

ოთხშაბათი 

 

10.40-11.25 
სამოდელო გაკვეთილი ქიმიაში: „მასის მუდმივობის კანონი“ 

-  

№32 კაბინეტი 

 

რ.შავაძე,შეფასების 

ჯგუფი და VIII-ბ 

კლასის მოსწავლეები 

19 ნოემბერი 

ხუთშაბათი 14.30 
III - ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის 

ჯგუფიშეფასების ჯგუფის სხდომა 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

ლ. მელანაშვილი და 

შეფასების ჯგუფის  

წევრები 

19 ნოემბერი 

ხუთშაბათი 14.30 
IV - საბუნებისმეტყველო მეცნიერების კათედრის შეფასების 

ჯგუფის სხდომა 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

რ.შავაძე და შეფასების 

ჯგუფის  წევრები 

20 ნოემბერი 

პარასკევი 
09.00-09.45 

სამოდელო გაკვეთილი ბუნებისმეტყველებაში: 

“მზის  სისტემა“ 

№32 კაბინეტი 

 

ლ.კვაჭანტირაძე,                             

ლ.მურადაშვილი და 

 VI-ა კლასის 

მოსწავლეები 

20 ნოემბერი 

პარასკევი 
11.35-12.20 

სამოდელო გაკვეთილი გეოგრაფიაში: 

კონტინენტები-“ავსტრალია“-სამოდელო გაკვეთილი 

№35 კაბინეტი 

 

 

ლ.მურადაშვილი,              

თ.შანიძე,                         

გ.ნაკაშიძე და VIII-ა 

კლასის მოსწავლეები 

20 ნოემბერი 

პარასკევი 
14.00 

სკოლის ბიბლიოთეკასთან არსებული მკითხველთა კლუბის 

ლიტერატურული კომპოზიცია: 

თოჯინების თეატრის სპექტაკლი-შ.პერონის წითელქუდა 

 

№41 ბიბლიოთეკა 

 

მ.ღადუა, და 

მკითხველთა კლუბის 

წევრები 

20 ნოემბერი 

პარასკევი 
14.30 

I-საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის შეფასების 

ჯგუფის სხდომა 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

ლ. შოთაძე და 

შეფასების ჯგუფის  

წევრები 

 



მეოთხე კვირა 

24 ნოემბერი 

სამშაბათი 09.50-10.35 
სამოდელო გაკვეთილი საქართველოს ისტორიაში: 

 „რა არის ხელოსნობა“  

№32 კაბინეტი 

 

თ. შანიძე, 

მ. შოთაძე, შეფასების 

ჯგუფი და VI-ბ  

24 ნოემბერი 

სამშაბათი 
11.35-12.20 საჩვენებელი გაკვეთილი სპორტში: მხიარული თამაშები  

№2 სპორტული 

დარბაზი 

შ.კალაძე, 

თ. კელაპტრიშვილი და 

IVა-IVბ  კლასის 

მოსწავლეები 

24 ნოემბერი 

სამშაბათი 

10.40-11.25 
 სამოდელო გაკვეთილი ბიოლოგიაში: „გულის აგებულება 

და მუშაობა.სისხლის მიმოქცევის დიდი და მცირე წრე“  

№38 კაბინეტი 

 

გ.ნაკაშიძე, 

ლ.კვაჭანტირაძე, 

ს.ბოლქვაძე, მ.ჭყონია და  

VIII-ა კლასის 

მოსწავლეები 

24 ნოემბერი 

სამშაბათი 
11.35-12.20 სამოდელო გაკვეთილი ფიზიკაში 

№47  ფიზიკის 

კაბინეტი კაბინეტი 

 

თ.ბერიძე, ს.ბოლქვაძე 

და  

VII-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

25 ნოემბერი 

ოთხშაბათი 14.00 

საათი 

ლიტერატურული საღამო-  

ტერენტი გრანელის გახსენება 
№48 სააქტო დარბაზი 

მ.ჭყონია,მოსწავლეები, 

ლ. მელანაშვილი ნ. 

ქავჟარაძე. ქ. გიორგაძე 

და VII-XIკლასის 

მოსწავლეები 

25 ნოემბერი 

ოთხშაბათი 13.00-14.00 
სამოდელო გაკვეთილი სამოქალაქო განათლებაში: 

ტრეფიკინგი 

№6 კაბინეტი 

 

ლ.შოთაძე, 

შეფასების ჯგუფის  

წევრებიდა IX კლასის 

მოსწავლეები 



26 ნოემბერი 

ხუთშაბათი 14.30 
I-საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის შეფასების 

ჯგუფის სხდომა 

№23 კაბინეტი 

სამასწავლებლო 

 

ლ. შოთაძე და 

შეფასების ჯგუფის  

წევრები 

26 ნოემბერი 

ხუთშაბათი 14.00 შემოდგომის  ზეიმი 
№21 კაბინეტი 

 

ლ.  თურმანიძე, ვ. 

ტიხომიროვა, და IV-ა 

კლასის მოსწავლეები 

26 ნოემბერი 

ხუთშაბათი 12.25-13.10 პრეზენტაცია „დაილოცოს შემოდგომა“ 
№26 კაბინეტი 

 

ნ. წერეთელი, ვ. 

ტიხომიროვა და II-ა 

კლასის მოსწავლეები 

26 ნოემბერი 

ხუთშაბათი 12.25-13.10 დიაგრამები საპრეზენტაციო პროგრამა MS PowerPoint-ში 
№50 კაბინეტი 

 

ზ.დუმბაძე, ნ.გრძელიძე 

და მე-6ბ კლასის 

მოსწავლეები 

27 ნოემბერი 

პარასკევი 
09.00-09.45 

სამოდელო გაკვეთილი 

ინგლისურ ენასა და ლიტერატურაში:  Red riding hood 
№30 კაბინეტი 

 

ნ. საბაშვილი 

მ. კახიძე და V-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

27 ნოემბერი 

პარასკევი 
09.00-09.45 

სამოდელო გაკვეთილი მათემატიკაში: „წარმოებულთა 

ცხრილი“  

№37 კაბინეტი 

 

თენგიზ კუჭავა, 

გ.შალამბერიძე 

 და X კლასის 

მოსწავლეები 

27 ნოემბერი 

პარასკევი 

14.00 VII-XII კლასის მოსწავლეთა მშობელთან შეხვედრა კლ კაბ 
VII 26 
VII 27 
VIII 25 
IX 24 
X 21 
XI 22 
XII 20 

 

კლასის დამრიგებლები, 

მშობლები 



27 ნოემბერი 

პარასკევი 
13.15-14.00 

სამოდელო გაკვეთილი გეოგრაფიაში: „გრადუსთა ბადე და 

გეოგრაფიული კოორდინატები“  

№34 კაბინეტი 

 

ლ.  მურადაშვილი  

 მ.ბაუჟაძე, გ.ნაკაშიძე 

და VII-ბ  კლასის 

მოსწავლეები 

27 ნოემბერი 

პარასკევი 
12.25-13.10 

სამოდელო გაკვეთილი გეოგრაფიაში:,,სამოქალაქო ომი 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში“ 

№34 კაბინეტი 

 

მ.ბაუჟაძე, შეფასების 

ჯგუფი  და 

VII-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

27 ნოემბერი 

პარასკევი 

14.00 I-VI კლასის მოსწავლეთა მშობელთან შეხვედრა კლ კაბ 

Iა 26 

Iბ 27 

IIა 25 

IIბ 24 

IIIა 21 

IIIბ 22 

IV 20 

Vა 28 

Vბ 29 

VIა 30 

VIბ 31 
 

კლასის დამრიგებლები 

30 ნოემბერი 

ორშაბათი 
13.15-14.00 

სამოდელო გაკვეთილი ქიმიაში: „ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების 

ზოგადი დახასიათება“. 
№37 კაბინეტი 

 

რ.  შავაძე, 

გ.შალამბერიძე, 

ლ.მურადაშვილი და X 

კლასის მოსწავლეები 

 


