
«ვამტკიცებ»  

დირექტორი ____________ /ზ. ზაქარაძე/   

28.04.2015 წ.    
სამუშაო გეგმა 

მაისი   2015 წელი 

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. საკონფერენციო თემების პრეზენტაცია ისტორიაში 10 კლასი 19 და 22 მაისი 

7. სპორტული შეჯიბრება  № 6 და № 17 საჯარო სკოლის მეოთხე კლასის მოსწავლეებს შორის 

 

 

                                          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 მაისი 

შაბათი  
10.00-18.00  

შაბათის გამოცდები მათემატიკაში 

იხილეთ განრიგი:  <<მე-10 კლასი>>    <<მე-11 კლასი>> 

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე 

და 10 ,11 კლასის 

მოსწავლეები 

4 მაისი 

ორშაბათი 
10.40-11.25 

შემაჯამებელი გაკვეთილი -თორნიკე, როგორც ისტორიული 

და ლიტერატურული პერსონაჟი 
33 კაბინეტი 

ქეთო გიორგაძე, მარინე 

ჭყონია და მე-7ბ კლასის 

მოსწავლეები 

5 მაისი 

სამშაბათი 
15.00 კათედრის გამგის პორტფოლიოს მონიტორინგი 23 კაბინეტი 

თამარ ჩაგანავა, მაყვალა 

მამულაძე, მანანა 

პაპუნიძე 

6 მაისი 

ოთხსაბათი 
10.40-11.25 საჩვენებელი გაკვეთილი „სხვადასხვა ნივთების ისტორია“ 36 კაბინეტი 

მამულაძე მაყვალა, 

საბაშვილი ნატო და მე-9 

კლასის მოსწავლეები 

7 მაისი 

ხუთშაბათი 
15.00 არქიმედეს დღე 

ფიზიკის 

ლაბორატორია 

თამაზი ბერიძე და 

ფიზიკის წრის წევრები 

8 მაისი 

პარასკევი 
10.40-11.25 

საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში - „2-ზე გამრავლების 

დემონსტრირება“  
22 კაბინეტი 

ლეილა თურმანიძე, 

ხათუნა წილოსანი და 

მე-3ა კლასის 

მოსწავლეები 

9 მაისი 

     შაბათი 
10.00-18.00 

შაბათის გამოცდები ფიზიკაში 

იხილეთ განრიგი <<მე-8 კლასი>>     <<მე-9 კლასი>> 

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე 

და 8,9 კლასის 

მოსწავლეები 

  მეორე კვირა   

11მაისი 

ორშაბათი 
09.50-10.35 

გაკვეთილი პრეზენტაცია - „ქართველი გმირები მეორე 

მსოფლიო ომში“ 
31 კაბინეტი 

თეა შანიძე , ლიანა 

შოთაძე  და მე-6ბ 

კლასის მოსწავლეები 

http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/10_matematika_maisi2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/11_matematika_maisi2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/8fizika_maisi2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/9%20fizika_maisi2015.pdf


11მაისი 

ორშაბათი 
11.35-12.20 

გაკვეთილი პრეზენტაცია - „მაგნიტური ველი, 

ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონი“ 

ფიზიკის 

ლაბორატორია 

თამაზი ბერიძე, თამარ 

ჩაგანავა და მე-10 

კლასის მოსწავლეები 

13 მაისი 

ოთხშაბათი 
12.25-13.10 

  საჩვენებელი  გაკვეთილი აკაკი წერეთელი-„თორნიკე 

ერისთვი“ 
32 კაბინეტი 

ლილი მელანაშვილი, 

ნატალია ქავჟარაძე და 

მე-7ა კლასის 

მოსწავლეები 

13 მაისი 

ოთხშაბათი 
12.25-13.10  პოეზიის წუთები ბიბლიოთეკა 

ლია დავითაძე, მარინა 

ღადუა და მე-2ბ კლასის 

მოსწავლეები 

15 მაისი 

პარასკევი 
09.00-09.45 გაკვეთილი-პრეზენტაცია „ზღვა და ოკეანე“ 36 კაბინეტი 

მანანა კახიძე,ნინო 

ვაშალომიძე და მე-9 

კლასის მოსწავლეები 

15 მაისი 

პარასკევი 
12.25-13.10 საჩვენებელი გაკვეთილი - „Space pioneers“ 29 კაბინეტი 

ნანა გრძელიძე, მანანა 

კახიძე და მე-5 ბ კლასის 

მოსწავლეები 

15 მაისი 

პარასკევი 
11.35-12.20 

საჩვენებელი გაკვეთილი - „ნერვულ სისტემაზე მოქმედი 

ნივთიერებები“ 
35 კაბინეტი 

გულნარა ნაკაშიძე, 

რუსუდან შავაძე და მე-

10 კლასის მოსწავლეები 

16 მაისი 

     შაბათი 
10.00-18.00 

შაბათის გამოცდები ფიზიკაში 

იხილეთ განრიგი: <<მე-10 კლასი>>    <<მე-11 კლასი>> 

კომპიუტერული 

ლაბორატორია 

50-კაბინეტი 

ზ.დუმბაძე, მ.პაპუნიძე 

და 10, 11 კლასის 

მოსწავლეები 

  მესამე კვირა   

19 მაისი 

სამშაბათი 
14.00 ღონისძიება - „ ენა ბურჯია ერისა“ სააქტო დარბაზი 

ნათელა წერეთელი და 

1ა კლასის მოსწავლეები 

19 მაისი 

სამშაბათი 
14.00 კლასის დამრიგებელთა პორტფოლიოს მონიტორინგი 

23 კაბინეტი თამარ ჩაგანავა, მაყვალა 

მამულაძე, მანანა 

პაპუნიძე 

http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/10_fizika_maisi2015.pdf
http://pmc.edu.ge/skola/css-admin/css-admin/upload/shabatisgamocda/11_fizika_maisi2015.pdf


19 მაისი 

სამშაბათი 
10.40-11.25 

ი.ს.ტ.-ს გამოყენებით საჩვენებელი გაკვეთილი ქართულში -

„არსებითი სახელი“ 

21 კაბინეტი თინათინ მახარაძე , 

მზია ვასაძე და მე-3ბ 

კლასის მოსწავლეები 

19 მაისი 

სამშაბათი 
09.50-10.35 

ინტეგრირებული გაკვეთილი ბუნება - ინგლისური თემა: 

„მოწყალების დიდი რბოლა“ the Great Race of Mery” 

31 კაბინეტი ლელა კვაჭანტირაძე , 

ნინო ვაშალომიძე და მე-

6ბ კლასის მოსწავლეები 

20 მაისი 

ოთხსაბათი 
14 სთ ღონისძიება - „გზა რომელიც ბრწყინავს მარად“ 

27 კაბინეტი ნონა ცეცხლაძე და 1ბ 

კლასის მოსწავლეები 

20 მაისი 

ოთხშაბათი 
09.50-10.35 

შებრუნებული საკლასო ოთხი -ხალხური ლექსი „მელია და 

მამალი“ 

24 კაბინეტი ლია დავითაძე,   

თინათინ მახარაძე და 

მე-2ბ  კლასის 

მოსწავლეები 

20 მაისი 

ოთხშაბათი 
10.40-11.25 

საჩვენებელი შემაჯამებელი გაკვეთილი მათემატიკაში- 

„რიცხვთა თეორიის ელემენტები და პიკის ფორმულა“ 

06 კაბინეტი თენგიზ კუჭავა, თამარ 

ჩაგანავა და მე-8 კლასის 

მოსწავლეები 

21 მაისი 

ხუთშაბათი 
09.50-10.35 

საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში-„ორნიშნა რიცხვების 

შეკრება“ 

25 კაბინეტი მზია ვასაძე, ნათელა 

წერეთელი და მე-2ა 

კლასის მოსწავლეები 

21 მაისი 

ხუთშაბათი 
11.35-12.20 საჩვენებელი გაკვეთილი -„ამოხსენი ისტორია“ 

34 კაბინეტი მზია ბაუჟაძე , ლიანა 

შოთაძე და 11 კლასის 

მოსწავლეები 

21 მაისი 

ხუთშაბათი 
09.50-10.35 

შემაჯამებელი გაკვეთილი ი.ს.ტ.-ს გამოყენებით 

სგრამატიკაში -„მეტყველების ნაწილები და პუნქტუაცია“ 

20 კაბინეტი ხათუნა წილოსან, ნონა 

ცეცხლაძე, ნათელა 

წერეთელი და მე-4 

კალსის მოსწავლეები 



21 მაისი 

ხუთშაბათი 
11.35-12.20 

საჩვენებელი გაკვეთილი - „თხელი ლინზა და ლინძის 

ფორმულა“ 

ფიზიკის 

ლაბორატორია 

თამაზი ბერიძე, 

სულიკო ბოლქვაძე და 

მე-9 კლასის 

მოსწავლეები 

21 მაისი 

ხუთშაბათი 
12.25-13.10 საჩვენებელი გაკვეთილი-„my favourite occupation” 

33 კაბინეტი ნატო საბაშვილი,ნანა 

გრძელიძე და მე-7ბ 

კლასის მოსწავლეები 

21 მაისი 

ხუთშაბათი 
10.40-11.25 

საჩვენებელი გაკვეთილი მათემატიკაში-„გეომეტრიული  

ალბათობა“ 

35 კაბინეტი თენგიზ კუჭავა, თამარ 

ჩაგანავა და მე-10 

კლასის მოსწავლეები 

22 მაისი 

პარასკევი 
11.35-12.20 პროექტი-„ჩვენი თანატოლები“  

28 კაბინეტი ნატალია 

ქავჟარაძე,მარინე ჭყონია 

და მე-5ა  კლასის 

მოსწავლეები 

  მეოთხე კვირა 
 

 

25 მაისი 

ორშაბათი 
10.40-11.25 

გაკვეთილი პრეზენტაცია -26 მაისი ეროვნული 

დამოუკიდებლობის დღეა. ქართული პოეტთა პატრიოტულ 

თემაზე შექმნილი ლექსების მხატვრული კითხვა 

06 კაბინეტი ლილი მელანაშვილი, 

მარინე ჭყონია და მე-8 

კლასის მოსწავლეები 

25 მაისი 

ორშაბათი 

 

9 სთ -12 სტ 

 

პროექტი_“ბაღის ფრინველთა საათი“ 

სკოლის 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

გულნარა ნაკაშიძე, 

ლეილა მურადაშვილი 

და პროექტში ჩრთული  

მოსწავლეები 

27 მაისი 

ოთხშაბათი 

09.00-09.45 შემაჯამებელი გაკვეთილი-პრეზენტაცია თემაზე:-

„საქართველოს რეგიონები“ 
36 კაბინეტი 

ლეილა მურადაშვილი, 

ლელა კვაჭანტირაძე და 

მე-9 კლასის 

მოსწავლეები 



27 მაისი 

ოთხშაბათი 

12.25-13.10 საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 

საზეიმო დილა-„მშობლიურო ჩემო მიწავ“ ბიბლიოთეკა 

თინათინ მახარაძე, 

მარინა ღდუა და მე-3ბ 

კლასის მოსწავლეები 

27 მაისი 

ოთხშაბათი 

11.35-12.20 გაკვეთილი ლექცია ბუნებაში -„უსაფრთხო დასვენება 

ბუნებაში“ 

სკოლის 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

ლია დავითაძე, ნანა 

მიქაძე და მე-2ბ კლასის 

მოსწავლეები  

27 მაისი 

ოთხშაბათი 

11.35-12.20 საჩვენებელი გაკვეთილი -„ორგემაგე არს საწუთრო“ (დაბვით 

გურამიშვილის „დავითიანის“ მიხედვით 

35 კაბინეტი მარინე ჭყონია , ლილი 

მელანაშვილი და მე-10 

კლასის მოსწავლეები 

28 მაისი 

ხუთშაბათი 
12.25-13.10 კონკურსი-„ საუკეთესო კალიგრაფიული ნამუშევარი“ 

22 კაბინეტი მზია ვასაძე, მარინე 

ჭყონია და მე-2ა კლასის 

მოსწავლეები 

28 მაისი 

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 

28 მაისი 

ხუთშაბათი 
10.40-11.25     ღია გაკვეთილი  

სპორტული 

დარბაზი 

შორენა კალაძე, თენგიზ 

კელეპტრიშვილი და მე-

4 კლასის მოსწავლეები 



29 მაისი 

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 

29 მაისი 

პარასკევი 
14.00 საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი  

თამარ ჩგანავა, მანანა 

პაპუნიძე 

 


