
 

 

                                            დანართი  2 

 დამტკიცებულია 

დირექტორის   2019 წლის  

24 სექტემბრის 

  №01-98  ბრძანებით 

 

                                                              დირექტორი                               რევაზ უზუნაძე 

 

სტუდენტური გაერთიანების 

2019-2020 ს/ წლის  სამუშაო გეგმა 

 
 შესასრულებელი აქტივობა ვადები შემსრულებელი შენიშვნა 

სტუდენტური გაერთიანების საქმიანობის გაფართოება 

N 2018-2019 ს/წლის სტუდენტთა 

გაერთიანების გეგმის განხილვა/ანალიზი  

ოქტომბერი 

 

ს.ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

1. 2019-2020 ს/ წლის სტუდენტთა 

გაერთიანების გეგმის   სამუშაო გეგმის 

მოსმენა/დამტკიცება 

ოქტომბერი ს.ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

2. საგანმანათლებლო სექციის სხდომებზე 

სტუდენტების მიერ წარმოდგენილი 

მოხსენების მოსმენა-განხილვა 

 

წლის 

განმავლობაში 

(თვეში ერთხელ) 

ს.ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

3. შემეცნებით/სასწავლო ტური-შემოდგომის 

კახეთი.  

26-27.10.19 ს.ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

 

 

 

4. სტუდენტთა უფლებების პრეზენტაცია 30.10.19 ს.ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

 

5.  აქცია თემაზე:„გაიღე სისხლი, გადაარჩინე 

სიცოცხლე!" 

31.10.19 ს.ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

6. დიკუსია თემაზე: „შრომის უსაფრთხოება“ 7.11.19 შ,უზუნაძე  



 

 

7. დისკუსია თემაზე:-,,წიგნი -”სულის 

გიმნასტიკა”. 

14.11.19 ე.გოგიტიძე 

ს.ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

8. დისკუსია თემაზე- ,, "შიდსი მეგობრობით 

არ გადადის". 

2.12.19 მ.ბაკურიძე 

ს.ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

9. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებები-დისკუსია თემაზე:,,ხელი ხელს“. 

3 .12.19 მ.ბაკურიძე 

ს. ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

10. დისკუსია თემაზე: ,, პროფესიული 

განათლება - დასაქმებისთვის“ 

11.12.19 მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

 

11. საქველმოქმედო აქცია-,, სიბერე ჩვენი 

ცხოვრების საფეხურია“. 

16.12.19 მ. ბაკურიძე 

ს. ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

12. საახალწლო-ინტელექტუალური 

შეჯიბრება,,რა,სად,როდის? 

26.12.19 მ.ბაკურიძე 

ს. ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

13. დისკუსია თემაზე-,,ცხოვრების ჯანსაღი 

წესი, არსი და პრინციპები“ 

 

 20.01.20 მ.ბაკურიძე 

ს. ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

14. სტუმარი აკადემიაში 27 თებერვალი რ.უზუნაძე 

შ.უზუნაძე 

 

 

15. საღამო თემაზე:-,,ქალი და საზოგადოება“ 10 მარტი შ.უზუნაძე 

მ.ბაკურიძე 

ს. ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

ი.შალამბერიძე 

ი.ვარდიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

16. პოეზიის საღამო-,,ზურაბ გორგილაძისა და 

ფრიდონ ხალვაშის გახსენება’’. 

18  მარტი მ.ბაკურიძე 

ს. ბრუნჯაძე 

 

 



 

 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

17. დედა ენის დღე-,,მამული ,ენა, სარწმუოება“. 

 

14 აპრილი მ.ბაკურიძე 

ს. ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

ე.გოგიტიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

 

18. დისკუსია თემაზე-

,,ბულინგი,მიზეზები,შედეგები’’ 

28 აპრილი 

 

მ.ბაკურიძე 

ს. ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

19. სტუდენტური დღეები; 

ა.სპორტული ღონისძიებების ჩატარება; 

ბ.სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული 

კონფერენციის ჩატარება; 

გ.კულტურული ღონისძიების 

ჩატარება;(ექსკურსიის მოწყობა) 

აპრილი 

მაისი 

ს. ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

სტუდენტთა 

გაერთიანება 

 

20. დისკუსია თემაზე:-,,წარმატების შექმნის 

საიდუმლო“ 

05.05 

 

 

მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

 

21. სტუდენტთა  კონფერენციის  ჩატარება 12-13-14-05.20 შ.უზუნაძე 

ს.ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

ი.შალამბერიძე 

მ.ბაკურიძე 

 

22. პედაგოგთა  კონფერენციის  ჩატარება 15.05.20 შ.უზუნაძე 

ი.შალამბერიძე 

მ.ბაკურიძე 

ს.ბრუნჯაძე 

ნ.ანანიძე 

 

23. დიკუსია თემაზე: ,,ადამიანის ზეგავლენა 

ეკოლოგიაზე-გარემოს დაბინძურება“. 

20 მაისი შ.უზუნაძე 

მ.ბაკურიძე 

 

24. დისკუსია თემაზე:-,,სეზონური 

დაავადებების მართვა და პრევენციული 

ღონისძიებები“ 

   28  მაისი მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

 

25. დისკუსია თემაზე-,,დასაქმების რეალობა და 

და სტატისტიკა საქართველოში“. 

  5  ივნისი რ.უზუნაძე 

მ.ბაკურიძე 

ი.შალამბერიძე 

პარტნიორი 

ორგანიზაციები 

 

 


