
 

შპს ელიტური სკოლა  "გორდა" 

განვითარების ერთწლიანი თემატური გეგმა (2021-2022 სასწ. წელი) 

III.  სწავლება–სწავლის ხარისხის ამაღლება 

აქტივობები ვადები        
პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა                    
ინდიკატორები  გადამოწმების საშუალება 

რისკები და 

ვარაუდები 

მიზანი/შედეგი: 3.1  მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციის  ამაღლება  და მათი შესაძლებლობების თვითრეალიზების ხელშეწყობა 

1 
მოსწავლეთა ინტერესების კვლევის 

ჩატარება და ანალიზი; IX-2021 
საგნობრივი კათედრის 

ხელმძღვანელები 

 

ფსიქოლოგი 

 

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი 

კონკურსის კრიტერიუმები; 

სიგელები; 

კონკურსებისა და სხვადასხვა 

ღონისძიებების ჩატარების 

განრიგი; 

ღონისძიებების სცენარები; 

ვიდეო, ფოტო მასალა, 

ანონსები 

კვლევის შედეგები, ინტერესთა 

კლასიფიცირებული დიაგრამა   

2 

კვლევის ანალიზის საფუძველზე 

სხვადასხვა შემოქმედებითი ღონისძიებების 

დაგეგმვა; 
IX-X-2021 

ჩატარებული ღონისძიებების 

ამსახველი მასალა; ფოტო-ვიდეო 

გალერეა 
  

3 მოსწავლეთა პრეზენტაციების ორგანიზება; პერიოდულად პრეზენტაციის მასალები   

4 
საუკეთესო ნაშრომების გამოცემა; სასწ. წლის 

ბოლოს  

დაბეჭდილი ნაშრომები 
  

5 
 სკოლის ვებ-გვერდის შევსება მოსწავლეთა 

ნამუშევრებით;   
ვებგვერდი 

  

6 

სასკოლო სპორტული შეჯიბრებების, 

მხიარული სტარტებისა და აქციების 

მოწყობა( ფარიკაობა; ჭადრაკი,მაგიდის 

ჩოგბურთი და ა.შ.) 

I და II სემეს. 

ფოტო-ვიდეო მასალა; შეჯიბრების 

შედეგები 

  

7 
მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა-

გაყიდვის მოწყობა; 

გაზაფხული, 

2022 

გამოფენის ანონსები მოსწავლეთა ნამუშევრების 

ჩამონათვალი; ფოტოები   

8 

თეატრალური კვირეულის ჩატარება; 

IV-V -2022 

თეატრალური კვირეულის 

მასალები, ანონსები, სცენარები. 

აფიშები, სცენარები, ანონსები;  

ფოტო-ვიდეო მასალა,  

ვებგვერდის ინფორმაცია   

9 

ტრადიციული ღონისძიებების 

(„გორდაობა“; მოგზაურობა მსოფლიოს 

გარშემო; „ოდესმე დიდი ყოფილა 

საქართველო“ საახალწლო კარნავალი და 

სხვ. აღმზრდელობითი დარგის 

კალენდრით გაწერილი ღონისძიებების 

ჩატარება);  

აღმზ. 

კალენდრის 

განრიგის 

შესაბამისად 

საგნობრივი კათედრის 

ხელმძღვანელები 

 

ფსიქოლოგი 

 

სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი 

კონკურსის კრიტერიუმები; 

სიგელები; 

კონკურსებისა და სხვადასხვა 

ღონისძიებების ჩატარების 

განრიგი; 

ღონისძიებების სცენარები; 

ვიდეო, ფოტო მასალა, 

ანონსები 

სასწავლო ექსკურსიების 

განრიგი, მშობელთა 

თანხმობები ექსკურსიებზე 

აფიშები, სცენარები, ანონსები; ფოტო-

ვიდეო მასალა, ვებგვერდის 

ინფორმაცია 

  

10 

მონაწილეობა მოსწავლე-გამომგონებელთა 

კონკურსში „ლეონარდო და ვინჩი“;  

IYIPO-2022 

XII-2021; 

IV-V -2022 

სიგელები; მედლები; 

კონკურსის მასალები 

  

11 
მოსწავლეთა სიმღერისა და ცეკვის 

კონკურსები; 

V-2022 კონცერტის რეპერტუარი; ფოტო-

ვიდეო მასალა 

  



12 

მოსწავლეთა  სასწავლო ექსკურსიების 

ორგანიზება; 

სასწ. წლის 

მანძილზე  

მოსწავლეთა მშობლების 

განცხადებები, შთაბეჭდილებების 

მიხედვით დამუშავებული 

საკონფერენციო მასალა; ფოტოები 

  

13 

სწავლებისა და აღზრდის საქმეში 

მასტიმულირებელი ბერკეტების მოძიება 

და გამოყენება ,მოტივაციის გაზრდა 

ფინანსური და წახალისების სხვადასხვა 

ფორმებით.; ეროვნულ  სასწავლო 

ოლიმპიადებში;  სასწავლო-შემოქმედებით 

კონფერენციებსა  და  სხვადასხვა პროექტებ

ში  გამარჯვებულ  პედაგოგთა  და  მოსწავლ

ეთა  პრემირება.სერტიფიცირებული 

მასწავლებლების ფინანსური წახალისება, 

სხვადასხვა ნომინაციების 

კონკურსების   დებულების შემუშავება. 

სასწ. წლის 

მანძილზე 

ადმინისტრაცია; 

ფინანსური მენეჯერი; 

კათედრები. 

დებულება წახალისების 

შესახებ; 

დებულებები ნომინაციების 

შესახებ; 

სამიზნე ჯგუფის 

მონიტორინგის შედეგები. 

ბრძანებები პრემირებისა და ხელფასის 

დანამატების შესახებ; ოლიმპიადების 

კონკურსების, ნომინაციების შედეგები 

საჭიროებს 

დამატებითი 

ფინანსების 

მოძიებას. 

14 

მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის 

შესწავლა, 

მოსწავლის განვითარების დინამიკის 

დადგენა, რეიტინგის განსაზღვრა და 

თანმდევი დამატებითი სამუშაოების 

განხორციელება 

სასწ. წლის 

მანძილზე 

სასწავლო დარგის 

მენეჯერი; 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 

კათედრები; 

დამრიგებლები 

სემესტრის შედეგები, 

დიაგრამები, მოსწავლეთა 

მიღწევების რეესტრი 
სიგელები, სერტიფიკატები, მედლები, 

დიპლომები 
  

15 

შიდა სასკოლო, რესპუბლიკური და 

საერთაშორისო პროექტების დანერგვა და 

მართვა. ეროვნულ  სასწავლო  

ოლიმპიადებში მონაწილეობა, 

საოლიმპიადო ჯგუფების დაკომპლექტება 

სხვადასხვა საგნებში, რომლის საქმიანობის 

ძირითადი მიმართულება იქნება 

მოსწავლეთა ოლიმპიადებსა და 

კონკურსებში მონაწილეობა. 

სასწ. წლის 

მანძილზე 

სასწავლო დარგის 

მენეჯერი; 

ხარისხის მართვის 

მენეჯერი; 

კათედრები; 

დამრიგებლები; 

აღმზრდელობითი 

დარგის მენეჯერი. 

ოლიმპიადები, კონკურსები 

ოლიმპიადისა და კონკურსების 

შედეგები, სიგელები, დიპლომები, 

სერტიფიკატები 

  

16 
კლუბური და წრეობრივი მუშაობის  მართვა 

და მონიტორინგი 

სასწ. წლის 

მანძილზე  

აღმზრდელობითი 

დარგის მენეჯერი; 

დამრიგებლები; 

კლუბებისა და 

წრეების 

კორდინატორები 

წრეობრივი და კლუბური 

მუშაობის პროგრამები, 

კონცეფციები. 

კლუბური და წრეობრივი მუშაობის 

მასალები, პორტფოლიოები, 

ჩატარებული ღონისძიებების 

ანონსები, ფოტო-ვიდეო მასალა. 

  

  



 
 

 
    

აქტივობები ვადები        
პასუხისმგებელი 

სტრუქტურა                    
ინდიკატორები  გადამოწმების საშუალება 

რისკები და 

ვარაუდები 

მიზანი/შედეგი: 3.2 სკოლის ბიბლიოთეკის ეფექტურად ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 

1 
ბიბლიოთეკაში ქცევის წესების შემუშავება 

და დამტკიცება; 
IX-2021 

საგნობრივი კათედრის 

ხელმძღვანელები 

ბიბლიოთეკარი; 

ფსიქოლოგი 

აღმზრდელობითი 

დარგის მენეჯერი 

აღმზრდელობითი 

დარგის მენეჯერი. 

წრეების 

კორდინატორები 

ბიბლიოთეკის დებულება; 

კონკურსის კრიტერიუმები; 

სიგელები; 

კონკურსებისა და 

ღონისძიებების სცენარები; 

სამუშაო გეგმები; 

ბიბლიოთეკაში გამოკრული 

მკითხველის ქცევის წესები 
  

2  სამკითხველო დარბაზის მოწყობა; VIII-IX-2021 ვიზუალური დათვალიერება   

3 
 კითხვისა და წერის კონკურსების 

კრიტერიუმების შემუშავება და 

გამოქვეყნება; 

ბიბლიოთეკის 

გეგმის 

თანახმად 

შესრულებული ნამუშევრები; ფოტო 

მასალა 
  

4 
 კითხვისა და წერის კონკურსების ჩატარება 

და დაჯილდოება; 

მოსწავლეთა 

გაზაფხული-

2022-ის 

დღეებში 

შეფასების კრიტერიუმები; ფოტო 

მასალა 
  

5 

ლიტერატურული ღონისძიებების, 

მკითხველის დღის,  მკითხველთა კლუბის 

ღონისძიებების, მწერლებთან შეხვედრების   

ორგანიზება და ჩატარება; 

გეგმის 

თანახმად 

სცენარები, პრესრელიზები, ფოტო 

მასალა 
  

 


