«ვამტკიცებ»
დირექტორი ____________ /ზ. ზაქარაძე/
03.10.2016

სამუშაო გეგმა
ოქტომბერი , 2016 წელი
ძირითადი საქმიანობა:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

საჩვენებელი გაკვეთილის პრეზენტაციები
პორტფოლიოს ფესტივალი.
მშობელთა კრება: 1 და 12 კლასი.
სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია
სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.

საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი
მშობლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონიძიება!
მასწავლებლებთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება!
მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება!
კლასისდამრიგებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება!
სკოლა მასპინძლობს!
კონკურსები, შეჯიბრებები
ღია ღონისძიებები

თარიღი

დრო

ჩატარების ადგილი

ღონისძიება

პასუხისმგებელი
პირი

პირველი კვირა
3
ოქტომბერი
ორშაბათი
3
ოქტომბერი
ორშაბათი

12.30

14.00

4
ოქტომბერი
სამშაბათი

„ამას გვასწავლის მასწავლებელი“

ბიბლიოთეკა

ცოდნის კვირეულის გახსნა

ბიბლიოთეკა

გაკვეთილების ვიდეოგადაღება

5
ოქტომბერი
ოთხშაბათი

11. 35

5
ოქტომბერი
ოთხშაბათი

15.00 – 18.00

6
ოქტომბერი
ხუთშაბათი

14.00

6
ოქტომბერი
ხუთშაბათი

15.00 – 17.30

ნ.წერეთელი
ვ.ტიხომიროვა.
მ.ღადუა
მარინა ღადუა,
ბიბლიოთეკის აქტივი,
მკითხველთა კლუბის
წევრები
მ. პაპუნიძე

n-ური ხარისხის ფესვის თვისებები

აუდიტორია № 35

თ. სირაბიძე, მე-9ა
კლასის მოსწავლეები

აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
საგნობრივი
ოლიმპიადა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

მ.ვასაძე, ნ.ცეცხლაძე,
შ.კალაძე

საკლასო ჟურნალების მონიტორინგი

თ. ჩაგანავა, მ.პაპუნიძე

აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ოლიმპიადა ინგლისურ ენაში

საგნობრივი

ლ. მელანაშვილი,
ხ.წილოსანი, გ.ნაკაშიძე

7
ოქტომბერი
პარასკევი

10.40

განტოლებათა სისტემის ამოხსნა ჩასმისა და შეკრების
ხერხით

აუდიტორია № 33

გ. შალამბერიძე, 8ა
კლასის მოსწავლეები,
თ. კუჭავა

მეორე კვირა
10
ოქტომბერი
ორშაბათი
10
ოქტომბერი
ორშაბათი

გაკვეთილების ვიდეოგადაღება

15.00 – 18.00

აჭარის
ავტონომიური
ოლიმპიადა მათემატიკაში

რესპუბლიკის

მ.პაპუნიძე
ნ.საბაშვილი,
ქ.გიორგაძე,
ნ.ვაშალომიძე

საგნობრივი

11
ოქტომბერი
სამშაბათი

9.00

11
ოქტომბერი
სამშაბათი

15.00 – 18.00

12
ოქტომბერი
ოთხშაბათი

14.10

ტრეფიკინგი

აუდიტორია № 35

ლ.შოთაძე. 9ა კლასის
მოსწავლეები

12
ოქტომბერი
ოთხშაბათი

11. 05

Это интересно. როგორ ესალმება ადამიანები ერთმანეთს
სხვადასხვა ქვეყნებში.

აუდიტორია № 36

მ.მამულაძე და 9ბ
კლასი მ. კახიძე

12
ოქტომბერი
ოთხშაბათი

15.00 – 18.00

ვკრიბავთ ორნიშნა რიცხვებს

აჭარის
ავტონომიური
ოლიმპიადა ფიზიკაში

აჭარის
ავტონომიური
ოლიმპიადა ქიმიაში

აუდიტორია № 27

რესპუბლიკის

რესპუბლიკის

საგნობრივი

საგნობრივი

ნ.წერეთელი
კლასი
ნ.ცეცხლაძე

3ა

ლ.მურადაშვილი

თ.მახარაძე

13
ოქტომბერი
ხუთშაბათი

09.00

13
ოქტომბერი
ხუთშაბათი

15.00 – 18.00

მილიონზე მეტი რიცხვები, კლასები, თანრიგები

აჭარის
ავტონომიური
ოლიმპიადა ბიოლოგიაში

რესპუბლიკის

აუდიტორია № 43

საგნობრივი

ნარგიზ აჯიბა და მე-5ბ
კლასის მოსწავლეები

მ. ბაუჟაძე, ნ.აჯიბა

მესამე კვირა
17
ოქტომბერი
ორშაბათი

9.00

Hello New York- Culture

აუდიტორია № 34

ნ. ვაშალომიძე
8 ბ კლასი

17
ოქტომბერი
ორშაბათი

11.35

ნარევების დაყოფა-ღია გაკვეთილი

აუდიტორია № 47

ლ.კვაჭანტირაძე
6 ა კლასი

18
ოქტომბერი
სამშაბათი

13.20

ინტერნეტ რესურსების გამოყენებით კითხვითი უნარების
განვითარება - ღია გაკვეთილი

აუდიტორია № 32

ნ. გრძელიძე და 7ბ
კლასი

სახმელეთო იმპერია-აქემენიანთა ირანი(ძვ.წ VI-IVსს)

აუდიტორია № 37

მ.ბაუჟაძე 11 კლასი
ლ.კვაჭანტირაძე,თ.შანი
ძე

11.35

მარტივი მექანიზმები, ბერკეტი

ფიზიკის
ლაბორატორია
აუდიტორია № 9

თ. ბერიძე, VIIIბ კლასის
მოსწავლეები,ს.ბოლქვა
ძე

09.40

“ო“ ასო-ბგერის გაცნობა, მისი
განვითარება - ღია გაკვეთილი

აუდიტორია № 8

ხ. ხოფერია და 1-გ
კლასი.
ლ. თურმანიძე

18
ოქტომბერი
სამშაბათი
19
ოქტომბერი
ოთხშაბათი
20
ოქტომბერი
ხუთშაბათი

10.40

კითხვა,

აზროვნების

20
ოქტომბერი
ხუთშაბათი
20
ოქტომბერი
ხუთშაბათი
20
ოქტომბერი
ხუთშაბათი
20
ოქტომბერი
ხუთშაბათი
21
ოქტომბერი
პარასკევი
21
ოქტომბერი
პარასკევი
24
ოქტომბერი
ორშაბათი

9.50

ვაჟა და ბუნება -ლიტერატურული მონტაჟი

11.35

პოეზია და მუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში

11.35

საჩვენებელი გაკვეთილი „ტყისა და წყლის მოხმარებისა და
დაცვის ხალხური ტრადიციები“

14.00

კვირეული „შავი ზღვის დაცვის დღე“ - კვირეულის
ორგანიზატორებთან შეხვედრა

15.00

ლაშქრობა სარფის მამათა მონასტერში

პერიოდულობის კანონი და პერიოდული სისტემა ატომის
09.50

აღნაგო/ბის საფუძველზე - ღია გაკვეთილი

გაკვეთილების ვიდეოგადაღება

აუდიტორია № 25

მ.ვასაძე და მე-4ა
კლასის მოსწავლეები

ბიბლიოთეკა

ლ. დავითაძე, მ. ღადუა
და მე-4ბ კლასის
მოსწავლეები

აუდიტორია № 47

თ. შანიძე
6 ა კლასი

ლ. მურადაშვილი, გ.
ნაკაშიძე ,
ლ.კვაჭანტირაძე

შ. კალაძე და 11 კლასი

აუდიტორია № 38
ქიმიის კაბინეტი

რ.შავაძე და X კლასის
მოსწავლეები

მ.პაპუნიძე

24
ოქტომბერი
ორშაბათი

14.00

კვირეული „შავი ზღვის დაცვის დღე“ - გახსნა

25
ოქტომბერი
სამშაბათი

9.00

საშინაო კითხვის პრეზენტაცია მოთხრობები hill-წიგნიდან

25
ოქტომბერი
სამშაბათი

15.00 – 18.00

26
ოქტომბერი
ოთხშაბათი
27
ოქტომბერი
ხუთშაბათი
28
ოქტომბერი
პარასკევი

აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ოლიმპიადა სახვით ხელოვნებაში

ლ. მურადაშვილი, გ.
ნაკაშიძე და 5-9
კლასების მოსწავლეები
აუდიტორია № 20

საგნობრივი

ლ.კვაჭანტირაძე,
თ.შანიძე, ლ. დავითაძე

გაკვეთილების ვიდეოგადაღება

12:00

10:40

ღონისძიება მე ვარ შემოდგომა“

ფუნქციები, თვისებები, გრაფიკები.

ნ.საბაშვილი და 6ბ
კლასის მოსწავლეები

მ.პაპუნიძე

აუდიტორია №28

თ. ტრაპაიძე
Iდ კლასი

აუდიტორია № 37

თ.კუჭავა, ზ.დუმბაძე
და XI კლასის
მოსწავლეები

მეოთხე კვირა

24-31
ოქტომბერი

კვირეული „შავი ზღვის დაცვის დღე“ - მინი-ლექციები 5 – 6
კლასებში; კონფერენცია 8-9 კლასელთა მონაწილეობით

ლ. მურადაშვილი, გ.
ნაკაშიძე და 5-9
კლასების მოსწავლეები

31
ოქტომბერი

კვირეული „შავი ზღვის დაცვის დღე“ - დახურვა, ზღვის
სანაპიროს დასუფთავება

ლ. მურადაშვილი, გ.
ნაკაშიძე და 9 კლასების
მოსწავლეები

15.00 -17.00

31
ოქტომბერი

14.00

ლიტერატურულ-მხატვრული კომპოზიცია ჰასან ჰელიმიშისა და
იაშა თანდილავას შემოქმედების მიხედვით.

სააქტო დარბაზი

ქ.გიორგაძე,ნ.ქავჟარაძე,
ლ.მელანაშვილი,
მ.ჭყონია
მე-9,მე-6,მე-10,მე-8
კლასის მოსწავლეები

