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სამუშაო გეგმა 

ოქტომბერი   2015 წელი 

ძირითადი საქმიანობა: 
 

 

1. საჩვენებელი გაკვეთილის  პრეზენტაციები 

2. მშობელთა კრება: 1 და 12 კლასი.  

3. სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია 

4. სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.  

5. სპორტული შეჯიბრება  სკოლის მეოთხე კლასის მოსწავლეებს შორი 

 



                                          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 

                             

02 ოქტომბერი 

პარასკევი  
14.00-15.00  

მასწავლებელთა საერთაშორისო დღისადმი  მიძღვნილი  

ღონისძიება 

№41 კაბინეტი 

ბიბლიოთეკა 

 

მ.ღადუა, ქართული 

ენისა და 

ლიტერატურის 

კათედრა და 

მოსწავლეები 

                              პირველი კვირა   

05ოქტომბერი 

ორშაბათი 
12.25-13.10 „ერი გაზარდე მამულისთვის“ ღონისძიება 

№41 კაბინეტი 

ბიბლიოთეკა 
 

ნ.წერეთლი, 

ვ.ტიხომიროვა და 

 II- ა კლასის 

მოსწავლეები 

 

06 ოქტომბერი 

სამშაბათი 
 გაკვეთილის ვიდეო გადაღება  მ.პაპუნიძე 



07 ოქტომბერი 

სამშაბათი 
15.00 კათედრის გამგის პორტფოლიოს მონიტორინგი 23 კაბინეტი 

თამარ ჩაგანავა, მაყვალა 

მამულაძე, მანანა 

პაპუნიძე 

08 ოქტომბერი 

ოთხშაბათი 
111.35-12.20 

სამოდელო გაკვეთილი - „ნარევის დაყოფის ხერხები. 

ქრომატოგრაფია.“ 

 

38 კაბინეტი 

რ.შავაძე, გ.ნაკაშიძე და 

VII-ა კლასის 

მოსწავლეები  

09 ოქტომბერი 

ხუთშაბათი 
 გაკვეთილის ვიდეო გადაღება  მ.პაპუნიძე 

  მეორე კვირა   

12ოქტომბერი 

ორშაბათი 
09.50-10.35 

ბრიტანეთის საბჭოსა და მასწავლებელთა სახლის მიერ 

ორგანიზებული პროექტის ფარგლებში- სამოდელო გაკვეთილი 
№25 კაბინეტი 

ნ.გრძელიძე, 

ნ.ვაშალომიძე, ქ.პაპავა 

და III-ა კლასის 

მოსწავლეები 

 

12ოქტომბერი 

ორშაბათი 
09.50-10.35 

სამოდელო გაკვეთილი მათემატიკაში ,,რა ვიცით წილადის 

შესახებ“- 

 
№32 კაბინეტი 

ნ.აჯიბა, გ. შალამბერიძე 

და VI-ა კლასის 

მასწავლებლები 

13ოქტომბერი 

სამშაბათი 
09.50-10.35 

სამოდელო გაკვეთილი ბუნებისმეტყველებაში „ნარევების 

დაყოფა“  
№38 კაბინეტი 

ლ.კვაჭანტირაძე, რ. 

შავაძე და VI-ბ კლასის 

მოსწავლეები  

 

15 ოქტომბერი 

ხუთშაბათი 
09.00-09.45  ღია გაკვეთილი ქართული ენა-„ი.გოგებაშვილის,,საინგილო“ №24 კაბინეტი 

ლ.დავითაძე, ნ. 

ცეცხლაძე და  

III -ბ კლასის 

მოსწავლეები,  

16 ოქტომბერი 

პარასკევი 
12.25-13.10  გაკვეთილის ვიდეო გადაღება  მ.პაპუნიძე 

  მესამე კვირა   



19 ოქტომბერი 

ორშაბათი 
09.00-09.45 

ბრიტანეთის საბჭოსა და მასწავლებელთა სახლის მიერ 

ორგანიზებული პროექტის ფარგლებში- სამოდელო გაკვეთილი 

ინგლისურ ენაში 
№36 კაბინეტი 

ნ.ვაშალომიძე, 

ნ.გრძელიძე, ქ.პაპავა და  

VIII-ბ კლასის 

მოსწავლეები 

 

19 ოქტომბერი 

ორშაბათი 
09.50-10.35 

ბრიტანეთის საბჭოსა და მასწავლებელთა სახლის მიერ 

ორგანიზებული პროექტის ფარგლებში- სამოდელო გაკვეთილი 

ინგლისურ ენაში 
№25 კაბინეტი 

ნ.გრძელიძე, 

ნ.ვაშალომიძე,  ქ.პაპავა 

და  

III-ა კლასის 

მოსწავლეები 

 

20 ოქტომბერი 

სამშაბათი 
09.50-10.35 

საჩვენებელი გაკვეთილი საქართველოს ისტორიაში-“ტყისა 

და წყლის მოხმარებისა და დაცვის ხალხური ტრადიციები“ 

№48 სააქტო 

დარბაზი 

თ. შანიძე, მზია ბაუჟაძე 

და VI-ა კლასის 

მასწავლებლები 

20 ოქტომბერი 

სამშაბათი 
11.35-12.20 

საჩვენებელი გაკვეთილი  ქართულ ენაში-„ტყეში“ იაკობ 

გოგებაშვილის ნაწარმოების  მიხედვით 
№26 კაბინეტი 

ნ. ცეცხლაძე ლ. 

დავითაძე და II-ბ 

კლასის მოსწავლეები 

 

 

20 ოქტომბერი 

სამშაბათი 
09.50-10.35 

პრეზენტაცია  ქართულ ენაში თემაზე:   შემოდგომა მოვიდა, 

                                   წითელ-ყვითელ  ფერებით 
№22 კაბინეტი 

თ.მახარაძე, 

ლ.დავითაძე და IV-ბ 

კლასის მასწავლებლები 

 

 

20 ოქტომბერი 

სამშაბათი 
10.40-11.25 

პრეზენტაცია  ქართულ ენაში თემაზე-რ. ინანიშვილის 

,,შემოდგომის დღე“ 
№22 კაბინეტი 

ლ.თურმანიძე,მ. ვასაძე 

და IV-ა კლასის 

მასწავლებლები 

 



21 ოქტომბერი 

ოთხსაბათი 
10.40-11.25 სამოდელო გაკვეთილი რუსულ ენაში- «Времена года» 

№35 კაბინეტი მ.მამულაძე,გ.ნაკაშიძე 

და VIII-ა კლასის 

მოსწავლეები 

21 ოქტომბერი 

ოთხსაბათი 
10.40-11.25 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში -

,,ქართლის ბრძოლა ირანის ბატონობის წინააღმდეგ. 

ვ.გორგასალის მეთაურობით“ 

№6 კაბინეტი ლ.მელანაშვილი, 

ლ.შოთაძე და IX- ა  

კლასის მოსწავლეები 

21 ოქტომბერი 

ოთხსაბათი 
09.50-10.35 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - 

„ტყე“ იაკობ გოგებაშვილის ნაწარმოების მიხედვით  

№27 კაბინეტი ნ.წერეთლი, მ.პაპუნიძე 

და 

 II- ა კლასის 

მოსწავლეები 

 

22 ოქტომბერი 

ხუთშაბათი 
10.40-11.25 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში -  

„რა შეუძლიათ ლექსებს ?!“ 

№34 კაბინეტი ნ. ქავჟარაძე , მ. ჭყონია 

და VIII -ბ კლასის 

მოსწავლეები 

22 ოქტომბერი 

ხუთშაბათი 
09.00-09.45 

საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - 

 ა.კალანდაძე,“ ფეხი დამადგით“ 

№6 კაბინეტი ლ.მელანაშვილი,  

მ.ბაუჟაძე  და IX- ა  

კლასის მოსწავლეები 

23 ოქტომბერი 

პარასკევი 
 გაკვეთილის ვიდეო გადაღება 

 
მ.პაპუნიძე 

  მეოთხე კვირა 
 

 

26 ოქტომბერი 

ორშაბათი 
 გაკვეთილის ვიდეო გადაღება 

 
მ.პაპუნიძე 

27 ოქტომბერი 

სამშაბათი 

 

13.15-14.00 

პრეზენტაცია თემაზე :“ელექტრონული ფოსტა“ №50 კაბინეტი ზ.დუმბაძე , თ.შანიძე 

და VI-ბ კლასის 

მოსწავლეები 



28  ოქტომბერი 

ოთხშაბათი 

11.05-12.20 საჩვენებელი გაკვეთილი ბუნებისმეტყბელებაში-

„შემოდგომის სურათის აღწერა“ 

 

№29 კაბინეტი 

მ.პაპუნიძე,  ნ. 

წერეთელი  და I- ბ  

კლასის მოსწავლეები 

29 ოქტომბერი 

ხუთშაბათი 

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 

30 ოქტომბერი 

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 ოქტომბერი 

პარასკევი 
14.00 საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი  

თამარ ჩგანავა, მანანა 

პაპუნიძე 

 


