
სსიპ მესტიის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ 

იფარის საჯარო სკოლა
სკოლის დირექტორი:   ციცინო ფანგანი

2017-2018სასწავლო წელი 



სასწავლო პროცესის ხარისხის ასამაღლებლად და საატესტატო
გამოცდების შედეგების გასაუმჯობესებლად გატარებული  
ღონისძიებები 

სკოლა ხელს უწყობს პედაგოგთა პროფესიულ განვითარებას.

სკოლა ცდილობს, დაკომპლექტებული იყოს პროფესიონალი 
კადრებით. სკოლა  ჩრთულია პროგრამაში"ასწავლე
საქართველოსთვის„  და  ჰყავს მაღალკვალიფიციური კონსულტანტ-
მასწავლებლები,რომლებიც ახორციელებენ შიდასასკოლო და  
სარაიონო  პროექტებს, უზრუნველყოფენ სწავლების  ისეთ  
დონეს,რომ მოსწავლეები, ახერხებდნენ საატესტატო გამოცდების 
წარმატებით  ჩაბარებას. სკოლის პედაგოგებს შორის არის მჭიდრო 
კოოორდინირებული თანამშრომლობა.სკოლა ჩართულია   
სარაიონო მასწავლებელთა კონფერენცებში,სადაც ხდება  
მასწავლებელთა გამოცდილების გაზიარება და საკუთარი 
მიღწევების ანგარიში. 



რაიონული კონფერენციათემით:  მდგრადი განვითარების 2030 წლის  
მიზნები ჩემს პრაქტიკაში.  
მომხსენებელი იფარის საჯარო სკოლის კონსულტანტ- მასწავლებელი: ლალი ლეკიაშვილი 



საგანმანათლებლო კონფერენცია ,,განვავითაროთ 
ერთმანეთი„
მომხსენებელი  იფარის საჯარო სკოლის კონსულტანტ მასწავლებელი  ანა  აბესაძე



მოსწავლეთა უსაფრთხოების ხელშემწყობი ღონისძიებები

მოსწავლეებში ძალადობისა და ბულინგის პრევენციის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის ჩატარდა სადამრიგებლო საათები 
და სხვადასხვა ღონისძიებები

სკოლამ  მონაწილეობა მიიღო  საქართველოს განათლებისა და მეცნირეების მინისტრის 2018 წლის 11 იანვრის N24 ბრძანებით 
დამტკიცებული "ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის" "სასკოლო კონკურსების ქვეპრპგრამის" ფარგლებში 

ძალადობის თემაზე დამტკიცებულ სასკოლო კონკურსში,, ნაბიჯი თანადგომისაკენ“.
კერძოდ გადაიღო კლიპი ,,ნაბიჯი თანადგომისკენ,რომელიც ეხებოდა ბულინგს.

როლებს სარულებენ იფარის სკოლის მოსწავლეები  
ხელმძღვანელი სკოლის ი ს ტ-ის  მასწავლებელი:  თეონა  ფანგანი

საქართველოს პროკურატურამ პროექტ „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ ფარგლებში გმოაცხადა კამპანიას „ჩვენ უარს 
ვამბობთ იარაღზე“.

კამპანიის ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა იარაღით ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაულის და ბულინგის თემაზე  
გადაიღეს ვიდეო რგოლი 

ხელმძღვანელი ხელმძღვანელი სკოლის ი ს ტ-ის  მასწავლებელი:  თეონა  ფანგანი



სკოლაში არსებული გამოწვევები (სასწავლო 
პროცესის ხარისხის, მოსწავლეთა 

უსაფრთხოებისა და სასკოლო კულტურის 
მიმართულებით)

1. დედამიწის დღე შიდასასკოლო-ა.აბესაძე

2. ჯანსაღი  კვება შიდასასკოლო -ლ.ლეკიაშვილი

3. ლატალის  შეჯიბრი  ჭადრაკში -სპორტის მასწავლებელი გიორგი 
გულბანი

4. დედა ენის დღე-ანა აბესაძე 

5. დედის  დღე-ნ.კორძაია

6. ჩვენი საგანძური-ანა აბესაძე

7.



სასკოლო კულტურის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ღონისძიებები

,,ჩვენი საგანძური“-ხელმძღვანელი  ანა აბესაძე



კონკურსი:რა?სად? როდის?



კონკურსი ,,ინტელექტი’’



კონკურსი ,,ნორჩი  მატემატიკოსი“                           კონფერენცია თემაზე: ენა მამული, სარწმუნოება



კონკურსი,,ნატვრის ხე„                                კონკურსი ინტელექტი



სასწავლო პროცესის ხარისხის ასამაღლებლად და საატესტატო გამოცდების შედეგების 
გასაუმჯობესებლად გატარებული  ღონისძიებები

1.ონლაინ-ტესტირება,,მიკსიკე„
2. ონლაინ-ტესტირება,,მურწყუ" 
3. საატესტატო გამოცდების იმიტაცია

4. პროექტი,,არქიმედეს თასი 



დედამიწის დღე
ხელმძღვანელი: კონსულტანტ-მასწავლებელი: ანა აბესაძე.  სკოლაში ჩატარდა  კედლის გაზეთების კონკურსი.



პროექტი:  ,,არქიმედეს თასი“
ხელმძღვანელი და ავტორი  კონსულტანტ-მასწავლებელი:  დათუნა 
ჯოხაძე“



სპორტი იფარის სკოლაში

შიდასასკოლო საჭადრაკო შეჯიბრი
ზამთრის შეჯიბრი თხილამურებით 
სრიალში 



სასკოლო ზეიმები

თავისუფალი გაკვეთილები ,,წიგნიერება“

საახალწლო მხიარული ვიქტორინა

არა ძალადობას! დამოუკიდებლობის დღე



დედის დღე



სკოლის 2018 წლის გამოშვება
კურსდამთავრებულები:      1.მარიამ ჯაჭვლიანი

2.ექვთიმე ხვისტანი 

3.გიორგი კვანჭიანი

4.ირაკლი კვანჭიანი

5. ლევანი  პირველი ბოლო ზარი


