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    სამუშაო გეგმა 

   მაისი   2016   წელი 

ძირითადი  საქმიანობა: 
 

1. საჩვენებელი გაკვეთილის  პრეზენტაციები 

2. პორტფოლიოს ფესტივალი. 

3. მშობელთა კრება: VII -XI კლასები. 

4. სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია 

5. სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება. 

6. საატესტატო  გამოცდები 

                                          მშობლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონიძიება! 

მასწავლებლებთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

კლასის დამრიგებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის კვირეული 

კონკურსები, შეჯიბრებები 

ღია ღონისძიებები 
 
 



თარიღი  დრო ღონისძიება ჩატარების ადგილი პასუხისმგებელი  

პირი 

                                                                               

                                                                                        პირველი  კვირა 

4 მაისი 

ოთხშაბათი 
14.00 შეხვედრა  კლასის  დამრიგებლებთან  ზ. ზაქარაძე 

5 მაისი 

 ხუთშაბათი 
14.00 საკლასო  ჟურნალების  მონიტორინგი  თ.ჩაგანავა,  მ.პაპუნიძე 

6 აპრილი 

პარასკევი 

განრიგის 

მიხედვით 
გაკვეთილის ვიდეოგადაღება  მ. პაპუნიძე 

მეორე  კვირა 

10 მაისი 

სამშაბათი 
14.00 ვიდეო გაკვეთილის განხილვა შეფასება აუდიტორია 23 

ზ. ზაქარაძე, თ.ჩაგანავა 

და საგნის 

მასწავლებელი, 

11 მაისი 

ოთხშაბათი 
9.50 კრიტიკული მეგობრის დასწრება გაკვეთილზე აუდიტორია 25 მ.ვასაძე, ნ. წერეთელი 

11 მაისი 

ოთხშაბათი 
14.00  

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის  კვირეულის 

ორგანიზატორებთან შეხვედრა 
აუდიტორია 23 

ლ.შოთაძე, მ.ბაუჟაძე, 

თ.შანიძე,  

ლ. მურადაშვილი 

13 მაისი  

პარასკევი 
  სანიტარული დღე  

სკოლის ექიმი და  

ტეხპერსონალი 

მესამე   კვირა 

16  მაისი 

ორშაბათი 
14.00  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის  კვირეულის გახსნა   

ლ.შოთაძე, მ.ბაუჟაძე, 

თ.შანიძე,  

ლ. მურადაშვილი 

17 მაისი 

   სამშაბათი 
განრიგის 

მიხედვით 
გაკვეთილის ვიდეოგადაღება  მ. პაპუნიძე 



18 მაისი 

ოთხშაბათი 14.00 ვიდეო გაკვეთილის განხილვა შეფასება აუდიტორია 23 

ზ. ზაქარაძე, თ.ჩაგანავა 

და საგნის 

მასწავლებელი, 

19 მაისი 

ხუთშაბათი 
10.40 კრიტიკული მეგობრის დასწრება გაკვეთილზე აუდიტორია 21 

ლ. თურმანიძე, თ. 

მახარაძე 

20 მაისი 

პარასკევი 
 მეთორმეტე კლასელთათვის სკოლის ბოლო ზარი   

                                                                                    მეოთხე   კვირა 

23 მაისი 

ორშაბათი 
10.40 კრიტიკული მეგობრის დასწრება გაკვეთილზე აუდიტორია 22 თ. მახარაძე, ნ. ცეცხლაძე 

24 მაისი 

სამშაბათი 
14.00  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის  კვირეულის დახურვა   

ლ.შოთაძე, მ.ბაუჟაძე, 

თ.შანიძე,  

ლ. მურადაშვილი 

 25 მაისი 

ოთხშაბათი 

განრიგის 

მიხედვით  
დიაგნოსტიკა IV ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

მათემატიკა -თ.კუჭავა  
 

მეცნიერების 

კაბინეტი  
 

დიაგნოსტიკური კვლევის 

ცენტრის წევრები და IX -ა 

კლასის მოსწავლეები  

  25 მაისი 

ოთხშაბათი 

განრიგის 

მიხედვით დიაგნოსტიკა IV ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

მათემატიკა -თ.მახარაძე 

მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები და IV -ბ 

კლასის მოსწავლეები  
 

 27 მაისი 

პარასკევი  
14.00 

VII-VIIIკლასის მოსწავლეთა მშობელთან შეხვედრა  

 

 

 

 

 

კლ კაბ 

VIIა  

VIIბ  

VIIIა  

VIIIბ  
 

დირექტორის 

მოადგილე, კლასის 

დამრიგებლები,  

მშობლები  
 

27 მაისი 

პარასკევი განრიგის 

მიხედვით 
დიაგნოსტიკა IV ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

მათემატიკა -ლ.დავითაძე 
მეცნიერების 

კაბინეტი  
 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები და III -ბ 

კლასის მოსწავლეები  
 

27 მაისი 

პარასკევი 
განრიგის 

მიხედვით 
დიაგნოსტიკა IV ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

მათემატიკა -ნ. ცეცხლაძე 
მეცნიერების 

კაბინეტი  
 

დიაგნოსტიკური კვლევის 

ცენტრის წევრები და II -ბ 

კლასის მოსწავლეები  



                                                                                    მეხუთე   კვირა 

30 მაისი 

ორშაბათი განრიგის 

მიხედვით 
დიაგნოსტიკა IV ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

მათემატიკა -თ. ჩაგანავა 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური 

კვლევის ცენტრის 

წევრები და V-ა კლასის 

მოსწავლეები  
 

30 მაისი 

ორშაბათი განრიგის 

მიხედვით 
დიაგნოსტიკა VI ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

მათემატიკა -ნ. აჯიბა 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური კვლევის 

ცენტრის წევრები დაV II -

ა კლასის მოსწავლეები  

 

31 მაისი 

სამშაბათი 
განრიგის 

მიხედვით 
დიაგნოსტიკა IV ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

მათემატიკა - გ.შალამბერიძე 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური კვლევის 

ცენტრის წევრები 

ცენტრის წევრები დაVII-ბ 

კლასის მოსწავლეები  

 

31 მაისი 

სამშაბათი განრიგის 

მიხედვით 
დიაგნოსტიკა IV ეტაპი -განმავითარებელი შეფასება  

მათემატიკა -თ.სირაბიძე 
მეცნიერების 

კაბინეტი 

დიაგნოსტიკური კვლევის 

ცენტრის წევრები დაVIII -

ა კლასის მოსწავლეები  

 

31 მაისი 

სამშაბათი  
14.00 

IX-XIკლასის მოსწავლეთა მშობელთან შეხვედრა  

 

კლ კაბ 

IX  

X  

XI  
 

დირექტორის 

მოადგილე, კლასის 

დამრიგებლები,  

მშობლები  
 

 


