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   «ვამტკიცებ»  

 

 დირექტორი ____________ /ზ. ზაქარაძე/  

 

 28.01.2015 წ.    
                                                                                          სამუშაო გეგმა                                            

                                                                                   თებერვალი  2015 წელი  

                                                                          ძირითადი  საქმიანობა:  
 

 
 

1. სპორტული თამაშები. 

2. საჩვენებელი გაკვეთილის  პრეზენტაციები 

3. პორტფოლიოს ფესტივალი.    

4. სასწავლო პროექტების პრეზენტაცია 

5. სასწავლო პროცესის ვიდეო გადაღება.  

6. მოსწავლეთა ცოდნის დონის დიაგნოსტიკა  7,8,9,10,11,12კლასები. 

7. მე-9 კლასის მასწავლებელთა პროფესიული კომპეტენცია 

 

 

თარიღი  დრო ღონისძიება ჩატარების ადგილი პასუხისმგებელი  

პირი 

   მშობლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონიძიება! 

მასწავლებლებთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

მოსწავლეთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

კლასისდამრიგებელთათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიება! 

სკოლა მასპინძლობს! 

კონკურსები, შეჯიბრებები 

ღია ღონისძიებები 

  პირველი კვირა   



2 

 

02 

თებერვალი 

ორშ. 

14.00 სთ შევედრა პედაგოგებთან   

03 

თებერვალი  

სამშ. 

14.00 

საკლასო ჟურნალების წარმოების მონიტორინგი 
№23 

კაბინეტი 

თ.ჩაგანავა 

მ.პაპუნიძე 

 

03 

თებერვალი  

სამშ. 

11.45 გაკვეთილი ბუნებაში-„ჯანმრთელობის სადარაჯოზე“ საკლასო ოთახი 

ცეცხლაძე და 1ბ კლასის 

მოაწავლეები 

ვასაძე მზია 

03 

თებერვალი  

სამშ. 

მესამე 

გაკვეთილი 

      საქართველოს ფლორა და ფაუნა პრეზენტაცია-

გადაშენების პირას მყოფი და წითელ წიგნში შეტანილ 

მცენარეთა და ცხოველთა სამყარო 

საკლასო ოთახი 

კვაჭანტირაძე და მე-6ბ 

კლასის მოსწავლეები 

მურადაშვილი ლეილა 

03 

თებერვალი  

სამშ. 

მესამე 

გაკვეთილი 
დიაგნოსტიკური  ტესტირება  ტექნოლოგიების   გამოყენებით   

ინფორმატიკის 

კაბინეტი 

მამულაძე მაყვალა,მე-11 

კლასის მოსწავლეები 

დუმბაძე ზურა 

04 

თებერვალი 

ოთხშ. 

 საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება   

05 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

პირველი და 

მეორე 

გაკვეთილი 

დიაგნოსტიკური  ტესტირება  ტექნოლოგიების   გამოყენებით   
ინფორმატიკის 

კაბინეტი 

ნიგალიძე და მე-11 

კლასის მოსწავლეები 

ბოლქვაძე სულიკო 

06 

თებერვალი 

პარას. 

პირველი 

გაკვეთილი 
დიაგნოსტიკური ტესტირება ტექნოლოგიების გამოყენებით   

ინფორმატიკის 

კაბინეტი 

მამულაძე მაყვალა,მე-9 

კლასის მოსწავლეები 

დუმბაძე ზურა 

06 

თებერვალი 

პარას. 

მეორე 

გაკვეთილი 
 Reading the story  “Nutcracker” 

ფიზიკის 

ლაბორატორია 

საბაშვილი და მე-5ა 

კლასის მოსწავლეები 

გრძელიძე ნანა 

06 

თებერვალი 

პარას. 

14.00 
დავით აღმაშენებლის ხსენების დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება   “ისტორიული პორტრეტები“ 
ბიბლიოთეკა 

მარინა ღადუა, მე-5,მე-

6,მე-7 კლასის 

მოსწავლეები 
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06 

თებერვალი 

პარას. 

მეხუთე 

გაკვეთილი 

8 თბერვალი - დავითობაა. მეფე დავითის ხსენების დღისადმი 

მიძღვნილი პრეზენტაცია თემაზე: „საქართველოს მეფეები“  
საკლასო ოთახი 

თინათინ  მახარაძე და 

მე-3ბ კლასის 

მოსწავლეები 

წერეთელი ნათელა 

06 

თებერვალი 

პარას. 

მეხუთე 

გაკვეთილი 

გაკვეთილი-დისკუსია გაუცხოების უკონტაქტობის, 

ხიდჩატეხილობის პრობლემა ილია ჭვჭავაძის „ოთარაანთ 

ქვრივსა“ და თანამედროვეობაში 

საკლასო  ოთხი 

გიორგაძე და მე-11 

კლასის მოსწავლეები 

ქავჟარაძე ნატალია 

08 

თებერვალი 

კვირა 

13.00 სტუმრად სათნოების სახლში  

წერეთელი და 1ა კლასის 

მოსწავლეები ედა 

მშობლები 

  მეორე კვირა   

09 

თებერვალი 

ორშ. 

14.00 
პოეზიის მოყვარულთა კლუბის შეკრება თემაზე „გმირნო, 

მამულის მადიდნო“  
ბიბლიოთეკა 

მელანაშვილი, 6-9 

კლასის მოსწავლეები 

09 

თებერვალი 

ორშ. 

მეექვსე 

გაკვეთილი 

საჩვენებელი გაკვეთილი სამოქალაქო განათლებაში „ ვინ არის 

ლიდერი?“ 
საკლასო ოთახი 

შოთაძე და მე-10 კლასის 

მოსწავლეები 

შანიძე თეა 

09 

თებერვალი 

ორშ. 

14.00 მხიარული თამაში - კალათბურთის ელემენტები 
სპორტული 

დარბაზი 

კალაძე ,6 ა  და  6ბ 

კლასის მოსწავლეები 

კელეპტრიშვილი 

თენგიზ 

10 

თებერვალი  

სამშ. 

მეოთხე 

გაკვეთილი 

პროექტი „დაკარგული ქალაქები“ გაგრძელება „ტროას 

გათხრები“ 
სააქტო დარბაზი ვაშალომიძე, შანიძე 

11 

თებერვალი 

ოთხშ. 

მეოთხე 

გაკვეთილი 
პოეზიის დღე - „პოეზია უპირველეს ყოვლისა“ ბიბლიოთეკა 

დავითძე და მე-2ბ 

კლასის მოსწავლეები 

წილოსანი  ხათუნა 

11 

თებერვალი 

ოთხშ. 

 საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება   
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11 

თებერვალი 

ოთხშ. 

პირველი 

გაკვეთილი 
საჩვენებელი გაკვეთილი თემაზე:“დაცული ტერიტორიები“ საკლასო ოთახი 

მურადაშვილი და მე-9 

კლასის მოსწავლეები 

კვაჭანტირაძე ლელა 

11 

თებერვალი 

ოთხშ. 

 სურათების გამოფენა „ტურფა გაზაფხული“ მოდის საკლასო  ოთახი 
ვასაძე და მე-2ა კლასის 

მოსწავლეები 

12 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

   მეორე 

გაკვეთილი 
   ფილმის ჩვენება  „საქართველოს მეფეები“ ბიბლიოთეკაში 

წილოსანი და მე-4 

კლასის მოსწავლეები 

მახარაძე თინათინ 

12 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

  მეექვსე 

გაკვეთილი 

     დიაგნოსტიკური ტესტირება ტექნოლოგიების     

გამოყენებით   

ინფორმატიკის 

კაბინეტი 

მამულაძე მაყვალა,მე-8 

კლასის მოსწავლეები 

დუმბაძე ზურა 

12 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

  მეოთხე  

გაკვეთილი 
    საშინაო კითხვა „ კენტერვილების  სული“ საკლასო ოთახი 

საბაშვილი, ვაშალომიძე 

და მე-7ა კლასის 

მოსწავლეები 

12 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

   მეხუთე  

გაკვეთილი 
    საშინაო კითხვა „ კენტერვილების  სული“ საკლასო ოთახი 

საბაშვილი, ვაშალომიძე 

და მე-7ბ კლასის 

მოსწავლეები 

12 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

   მეექვსე 

გაკვეთილი 
    ხალხური პოეზიის ნიმუშების მხატვრული კითხვა საკლასო ოთახი 

ჭყონია და მე-6ა კლასის 

მოსწავლეები 

მელანაშვილი  ლილი 

12 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

14.00 მხიარული თამაში - კალათბურთის ელემენტები 
სპორტული 

დარბაზი 

კალაძე ,7 ა  და  7ბ 

კლასის მოსწავლეები 

კელეპტრიშვილი 

თენგიზ 

13 

თებერვალი 

პარას. 

  14.00  ექსკურსია თამარის ციხეზე     

წერეთელი და 1ა კლასის 

მოსწავლეები, 

მშობლები 

13 

თებერვალი 

პარას. 

მეორე 

გაკვეთილი 
საჩვენებელი გაკვეთილი თემაზე: „სამკუთხედები“ საკლასო ოთახი 

ნიგალიძე და მე-11 

კლასის მოსწავლეები 

სირაბიძე თემური 
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13 

თებერვალი 

პარას. 

 

       14.00 საკლასო ჟურნალების წარმოების მონიტორინგი 
№23 

კაბინეტი 

თ.ჩაგანავა 

მ.პაპუნიძე 

 

  მესამე კვირა   

17 

თებერვალი  

სამშ. 

მეორე 

გაკვეთილი 

საჩვენებელი გაკვეთილი „ხალხური სიტყვიერება, ხალხური 

სიბრძნე“ 
 

ქავჟარაძე მე-6 ბ კლასის 

მოსწავლეები შოთაძე 

ლიანა 

17 

თებერვალი  

სამშ. 

მესამე 

გაკვეთილი 

ინტეგრირებული გაკვეთილი გეოგრაფია-მათემატიკასი თემაზე: 

„ამპლიტუდის გამოთვლა. ტენიანობა“    
საკლასო ოთახი 

აჯიბა, მურადაშვილი 

და მე-7ა კლასის 

მოსწავლეები 

17 

თებერვალი  

სამშ. 

მეორე 

გაკვეთლი 
გაკვეთილი-პრეზენტაცია  „რეპრესირებული ქართველი მწერლები“ აუდიტორია № 6 

მელანაშვილი, მე-8 

კლასი მამულაძე 

მაყვალა 

18 

თებერვალი 

ოთხშ. 

 საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება   

18 

თებერვალი 

ოთხშ. 

მეოთხე 

გაკვეთილი 

Famous inventions. “phonograph”  “LP”  “Cassette”  “CD”   

“MP3 player” 
საკლასო ოთახი 

საბაშვილი და მე-8 

კლასის მოსწავლეები 

მელანაშვილი ლილი 

18 

თებერვალი 

ოთხშ. 

მეხუთე 

გაკვეთილი 
დიაგნოსტიკური ტესტირება ტექნოლოგიების გამოყენებით   

ინფორმატიკის 

კაბინეტი 

გრძელიძე და მე-9 

კლასის მოსწავლეები 

ბაუჟაძე მზია 

18 

თებერვალი 

ოთხშ. 

 

14.00 

თებერვალში დაბადებული ქართველი მწერლები 

ეგნატე ნინოშვილის ნაწარმოებების ეკრანიზაცია(მუნჯი კინოს 

ისტორიიდან-,,ქრისტინე“) 

 

საკლასო ოთახი 

მ. ჭყონია, ნ. ქავჟარაძე, ლ. 

მელანაშვილი. ქ. გიორგაძე 

და მე-10 კლასის 

მოსწავლეები 
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18 

თებერვალი 

ოთხშ. 

მეხუთე 

გაკვეთილი 

„ჩემი საყვარელი ზღაპარი“ - გამომეტყველებითი კითხვის 

კონკურსი 

 

ბიბლიოთეკა 

ვასაძე და მე-2ა კლასის 

მოსწავლეები თურმანიძე 

ლეილა 

 

19 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

მეოთხე  

გაკვეთილი 
„ანიმაციური ფილმის ჩვენება „ Family” ბიბლიოთეკა  

გრძელიძე და მეორე 

კლასის მოსწავლეები 

მამულაძე მაყვალა 

19 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

მეორე 

გაკვეთილი 

„მთვარიანი ღამის და ბაჭიას ამბავი“ – „ჭ“ ასო-ბგერის გაცნობა 

ქართულ ენაში 
საკლასო ოთახი 

ცეცხლაძე და 1ბ კლასის 

მოსწავლეები  მახარაძე 

თინათინ 

19 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

მეოთხე 

გაკვეთილი 
პროექტი „ილია და საქართველო“-ს მეორე ეტაპი საკლასო ოთხი 

ბაუჟაძე და მე-11 

კლასის მოსწავლეები 

შოთაძე ლიანა 

20 

თებერვალი 

პარას. 

პირველი 

გაკვეთილი 
პროექტი „ჩემი ქალაქი“-ს პრეზენტაცია საკლასო  ოთახი 

მამულაძე მაყვალა,მე-9 

კლასის მოსწავლეები 

ნაკაშიძე გულნარა 

20 

თებერვალი 

პარას. 

14.00 

საკლასო ჟურნალების წარმოების მონიტორინგი 
№23 

კაბინეტი 

თ.ჩაგანავა 

მ.პაპუნიძე 

 

20 

თებერვალი 

პარას. 

მეხუთე  

გაკვეთილი ქიმიური ელემენტებისა და ნივთიერებების როლი ცოცხალ 

ორგანიზმებში 
საკლასო ოთახი 

ნაკაშიძე, შავაძე და მე-

10 კლასის  მოსწავლეები 

  მეოთხე კვირა   

23 

თებერვალი 

ორშ. 

10.00 მოსწავლეთა ნახატების გამოფენა „გაზაფხული მოვიდა“ საკლასო ოთახი 

წერეთელი და 1ა-ლი 

კლასის მოსწავლეები 
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23 

თებერვალი 

ორშ. 

მეოთხე 

გაკვეთილი 

ვაგრძელებთ მუშაობას პროექტზე ლაზეთის ისტორიიდან  

ა) ლაზური ფოლკლორის ისტორიიდან 

საკლასო ოთახი გიორგაძე და მე-7ბ 

კლასის მოსწავლეები 

ჭყონია მარინე 

 

24 

თებერვალი. 

სამშ. 

14.00 
ლიტერატურულ-მხატვრული კომპოზიცია: „სახლი ზღვის 

პირას“ ( იაშა თანდილავას წიგნის პრეზენტაცია, განხილვა)  
სააქტო დარბაზი 

გიორგაძე VII, VIII, XI 

კლასის  მოსწავლეები 

აჯიბა,ვაშალომიძე,მელა

ნაშვილი,ბაუჟაძე 

24 

თებერვალი  

სამშ. 

მეექვსე 

გაკვეთილი 
პროექტი „გინდა იყო ჯანმრთელი“- პრეზენტაცია საკლასო ოთახი 

ლიანა შოთაძე და მე-9 

კლასის მოსწავლეები 

ბაუჟაძე მზია 

24 

თებერვალი  

სამშ. 

მესამე 

გაკვეთილი 
თამაშ-თამაშ ცოდნის პრეზენტაცია საკლასო ოთახი 

კუჭავა და მე-8 კლასის 

მოსწავლეები ბოლქვაძე  

სულიკო 

25 

თებერვალი 

ოთხშ. 

მესამე  

გაკვეთილი 
დიაგნოსტიკური ტესტირება ტექნოლოგიების გამოყენებით,   

ინფორმატიკის 

კაბინეტი 

მელანაშვილი,   მე-5ბ 

კლასის მოსწავლეები 

ჭყონია  მარინე 

25 

თებერვალი 

ოთხშ. 

მეორე 

გაკვეთილი დიაგნოსტიკური ტესტირება ტექნოლოგიების გამოყენებით,   
ინფორმატიკის 

კაბინეტი 

ქავჟარაძე,  მე-5ა  კლასის 

მოსწავლეები დუმბაძე 

ზურა 

25 

თებერვალი 

ოთხშ. 

 

საგაკვეთილო პროცესის ვიდეო და ფოტო გადაღება  

 

25 

თებერვალი 

ოთხშ. 

მეხუთე 

გაკვეთილი სტუმრად სამხატვრო სკოლაში 
სამხატვრო 

სკოლა 

წილოსანი და მე-4 

კლასის მოსწავლეები, 

მშობლები 

25 

თებერვალი 

ოთხშ. 

მეექვსე  

გაკვეთილი 

ლეო ესაკიას სცენარის მიხედვით  ხალხური ,,აბესალომ და 

ეთერის“ ეკრანიზაცია ( ჩვენება-განხილვა).  საუბარი ხალხური 

შემოქმედების თავისებურებებზე 

საკლასო ოთახი მ. ჭყონია, ნ. ქავჟარაძე, ლ. 

მელანაშვილი. ქ. გიორგაძე 

და მე-6 კლასის 

მოსწავლეები 
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       25 

თებერვალი 

ოთხშ. 

მეოთხე-მეხუთე 

გაკვეთილი 

ქართული ტრადიციები და ადათ-წესები იაკობ გოგებაშვილის 

„იავნანამ რა ჰქმნა?!“-ს მიხედვით და ფილმის ჩვენება 

 

ბიბლიოთეკა 

 

დავითაძე და მე-2ბ კლასის 

მოსწავლეები ვასაძე, 

თურმანიძე 

       25 

თებერვალი 

   ოთხშ. 

პირველი 

გაკვეთილი 

მათემატიკური თამაში: „გაორმაგება და განახევრება არ მეშლება“ საკლასო ოთახი ვასაძე და მე-2ა კლასის 

მოსწავლეები ცეცხლაძე 

ნონა 

26 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

14.00 დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება სააქტო დარბაზი 
ტიხომიროვა  და მე-2ბ 

კლასის მოსწავლეები 

26 

თებერვალი. 

ხუთშ. 

 

   10.00 

აკ. შანიძის დაბადების დღის აღსანიშნავი კედლის გაზეთის 

გამოშვება 

მესამე სართულის 

დერეფანი 

მ. ჭყონია, ნ. ქავჟარაძე, ლ. 

მელანაშვილი. ქ. გიორგაძე 

და მე-6 კლასის 

მოსწავლეები 

27 

თებერვალი 

პარას. 

14.00 
შავი ზღვის ბინადრებზე დაკვირვების მიზნით  ექსკურსია ბათუმის 

აკვარიუმში 
 

კვაჭანტირაძე  და  მე-6ა 

კლასის მოსწავლეები, 

მშობლები 

27 

თებერვალი 

პარას. 

14.00 დედის  დღისადმი  მიძღვნილი  ღონისძიება 
სააქტო  

დარბაზი 

ტიხომიროვა  და მე-5ბ 

კლასის მოსწავლეები 

27 

თებერვალი 

პარას. 

 

მეხუთე  

გაკვეთილი 

კონკურსი  კალიგრაფიაში „ ვწეროთ სუფთად და ლამაზად“ საკლასო  ოთახი 

თინათინ  მახარაძე და 

მე-3ბ კლასის 

მოსწავლეები, 

თურმანიძე ლეილა 

27 

თებერვალი 

პარას. 

14.00 ანიმაციური ფილმის ნახვა- განხილვა 
კინოთეატრი 

აპოლო 

თურმანიძე  და მე-2ა  

კლასის მოსწავლეები 

 


