დანართი № 1

,,დამტკიცებულია"
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2017 წლის 25 დეკემბრის №79 განკარგულებით
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები

N

ღონისძების დასახელება

ღონისძიების მიზანი

ჩატარების დრო

ჩატარების ადგილი

თანხა

1

სოფლის ღვაწლმოსილ
ადამიანებთან შეხვერა,
დაჯილდოება

ჯანდაცვის, განათლების, სოფლის მეურნების
და სხვა სფეროდან ადამიანების დაჯილდოება

14 თებერვალი

კულტურის ცენტრი

900,0

2

საქართველოს მთლიანობისათვის
დაღუპულთა მემორიალების
შემკობა-მათი გახსენება

საქართველოს წარსულის გახსენება და
პატივისცემა

თებერვალი
აპრილი მაისი
სექტემბერი
ოქტომბერი

მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით

700,0

3

დედისა და ქალთა დღე

დედისა და ქალისადმი პატივისცემა და მათი
საზოგადოებისთვის წარმოჩენა, დაფასება

მარტი

კულტურის ცენტრი,
სასოფლო კლუბები

1500,0

4

ხატვის კონკურსი ,,გაზაფხული და
პატარა თითები”

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის 5-6 წლიანი
ჯგუფის აღსაზრდელების წახალისება

მარტი

საბავშვო ბაღის
დარბაზი

1400,0

5

ხელვაჩაურის სახელოვნებო
სკოლის ღონისძიებების
დაფინანსება

სახელოვნებო სკოლების გაცვლითი
პროგრამის თანადაფინანსება

მარტი დეკემბერი

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

3500,0

6

საკლუბო დაწესებულებების
შემოქმედებითი კოლექტივების
დათვალიერება-კონკურსი,
გამარჯვებულის წახალისება

ქართული ხალხური საცეკვაო და სასიმღერო
შემოქმედებითი კოლექტივების
პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა, დახვეწაგანვითარება

თებერვალი
მარტი-აგვისტო

კულტურის ცენტრი

3500,0

7

ხელვაჩაურის საჯარო სკოლებს
შორის მხატვრული კითხვის
კონკურსის თანადაფინანსება

ღონისძიება ითვალისწინებს: მოსწავლეებში
მხატვრული კითხვის უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბებას;
პოეზიის სიყვარულის გაღვივებას;
ინტელექტუალური ზრდა-განვითარებას;
ნიჭიერი ახალგაზრდების აღმოჩენას.

აპრილი

ხელვაჩაურის N1
საჯარო სკოლა

790,0

8

,,წიგნის კვირეულის" ფარგლებში
ნოდარ დუმბაძის პოეზიის საღამოს
ორგანიზება

ნოდარ დუმბაძის შემოქმედების კიდევ
ერთხელ გაცნობა საზოგადოებისათვის,
წიგნის პროპაგანდა

მაისი

კულტურის ცენტრის
ბიბლიოთეკა

300,0

26 მაისი-საქართველოს დამოუკიდებლობის
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

მაისი

მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით

ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

ივნისი

მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით

სახალხო დღესასწაული ,,კოლხობა”

აგვისტო

სარფის მიმდებარე
ტერიტორია

სახალხო დღესასწაული ,,მაჭახლობა”

სექტემბერიოქტომბერი

მაჭახელას ხეობის
სოფელი

9

10

11

სახალხო, დამოუკიდებლობისა და
საერთაშორისო ღონისძიებების
ორგანიზება

12

15500,0

13

ლოგიკური აზროვნების თამაში
"სწრაფი მეანბანე"

მოზარდების სხარტი აზროვნების უნარის
ჩამოყალიბება და ლოგიკური მსჯელობისა და
შემეცნებითი ნიჭის წარმოჩენა

აპრილი
ნოემბერი

I ეტაპი-ხელვაჩაურის
№1 საჯარო სკოლა; II
ეტაპი -კულტურის
ცენტრი

850,0

14

ხელვაჩაურის თოჯინების სახალხო
თეატრის ხელშეწყობის
თანადაფინანსება

თოჯინების თეატრის პოპულარიზაცია

აპრილი
დეკემბერი

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

4500,0

15

ინტელექტუალური თამაში
"ყველაზე ჭკვიანი"

მოსწავლე-ახალგაზრდობის (VII-IX კლასი)
საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენა,
ინტელექტის რეალიზება

აპრილი მაისი

კულტურის ცენტრი

1300,0

16

ხელვაჩაურის საჯარო სკოლებს
შორის სიმღერის კონკურსის
თანადაფინანსება

ღონისძიება ითვალისწინებს: მოსწავლეებში
მხატვრული გემოვნების დახვეწაგანვითარებას;
ეროვნული კულტურის პოპულარიზაციას;
ნიჭიერი ახალგაზრდების აღმოჩენას.

აპრილი

ხელვაჩაურის
სახელოვნებო სკოლა

900,0

პროექტი ,,ეტალონი”-ს I ეტაპის
ჩატარების ორგანიზება

ემსახურება ახალგაზრდა თაობაში
საგანმანათლებლო მიმართულებით
მოტივაციის გაზრდას

მაისი

კულტურის ცენტრი

2960,0

18

მოსწავლეთა მუნიციპალური
კონფერენცია “საქართველოს
ისტორიის ფურცლები“
თანადაფინანსება

ღონისძიება ითვალისწინებს: მოსწავლეს
განუვითაროს დამოუკიდებლად მუშაობისა
და ინფორმაციის სინთეზის უნარები;
ჩამოაყალიბოს, წარმოაჩინოს და დაიცვას
საკუთარი პოზიცია;
არჩეული თემის ირგვლივ
შეიძინოს ღრმა თეორიული ცოდნა.

მაისი

სარფის
ეთნოგრაფიული
მუზეუმი

800,0

19

,,მუზეუმის“ კვირეულის
ფარგლებში დაგეგმილი
ღონისძიებების ორგანიზება

ხელვაჩაურის მუზეუმების პოპულარიზაცია,
ღონისძიებების ორგანიზება

მაისი

კულტურის ცენტრი,
ჩატარების ადგილის
მიხევით

1600,0

20

ტურისტულ გამოფენაში
მონაწილეობის მიღება

ბათუმი

1500,0

21

ხელვაჩაურის კულტურის
მუშაკების საიუბილეო საღამოს
ორგანიზება

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების
ღვაწლის დაფასება , ღონისძიების ორგანიზება

ივნისი

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

3500,0

22

მხატვრულ-შემოქმედებითი
კონკურსის (მე-3 და მე-4 კლასი)
თანადაფინანსება, მოსწავლეების
წახალისება

ღონისძიება ითვალისწინებს: მოსწავლეებში
ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული
გამჭოლი კომპეტენციების (წიგნიერება,
სემიოტიკური, სწავლის სწავლა, სოციალური
და სამოქალაქო) განვითარებას;

ივნისი

თხილნარის N1 საჯარო
სკოლა

1450,0

23

ფოლკლორულ ღონისძიებებში
ხელვაჩაურის კუთხის წარმოჩენა,
სოფლებში ფოლკლორული
ღონისძიებების ორგანიზება

ხელვაჩაურის კულტურული პოტენციალის
წარმოჩენა. ფესტივალებში მონაწილეობის
მიღება. სოფლებში არსებული რეწვის
ოსტატების, სახალხო მთქმელების შესახებ
ინფორმაციის მოძიება და ინფორმაციის
გავრცელება ბუკლეტის დაბეჭდვა

წლის
განმავლობაში

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

4000,0

24

ანიმაციური ფილმების ჩვენება,
ახალი ფილმის მომზადება და
ბათუმის ფესტივალზე წარდგენა

თანამედროვე მხატვრულ-ტექნოლოგიური
საბავშვო ფილმის მომზადება. ანიმაციის
ხელშეწყობა-სწავლება

ივნისი
ოქტომბერი

I ეტაპი-ახალშენის
კულტურის სახლი; II
ეტაპი -ბათუმი

1000,0

25

საჯარო სკოლებს შორის
ლიტერატურული კონკურსი
,,წიგნი - მომავლის ხედვა"
თანადაფინანსება

ღონისძიება ითვალისწინებს: მოსწავლეებში
მხატრული ლიტერატურის კითხვის
პოპულარიზაციას;
მოსწავლეთა ინტელექტუალური ზრდაგანვითარებას.

სექტემბერი

სალიბაურის N1
საჯარო სკოლა

650,0

26

საჯარო სკოლებს შორის
მათემატიკის კონკურსი
,,მოაზროვნე" ჩატარების
თანადაფინანსება

ღონისძიება ითვალისწინებს: რაოდენობრივი
წიგნიერების კომპეტენციის განვითარებას;
მოსწავლეთა ინტელექტუალური ზრდაგანვითარებას.

ოქტომბერი

ერგეს საჯარო სკოლა

500,0

მასწავლებლის საერთაშორისო
მასწავლებელთა საერთაშორისო დღისადმი
დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის
მიძღვნილი საღამო ,,მღერიან და ხუმრობენ
ფარგლებში ღონისძიების
მასწავლებლები“. პედაგოგების დაჯილდოება
თანადაფინანსება

ოქტომბერი

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

3500,0

17

27

ხელვაჩაურის ტურისტული და კულტურული
მაისი სექტემბერი
პოტენციალის წარმოჩენა

28

,,დიდი მეიგავე" სულხან საბას
საიუბილეო ღონისძიება

სულხან-საბა ორბელიანის შემოქმედების
კიდევ ერთხელ გაცნობა საზოგადოებისათვის,
წიგნის პროპაგანდა

ნოემბერი

კულტურის ცენტრის
ბიბლიოთეკა

200,0

29

მასწავლებელთა კონფერენციის
თანადაფინანსება

მასწავლებლებელთა მე-4 კონფერენციის
ორგანიზება

ნოემბერი

სალიბაურის N1
საჯარო სკოლა

600,0

30

საახალწლო ღონისძიებების
ორგანიზება

სოფლის მოსახლეობის გართობა,
წინასაახალწლო განწყობის შექმნა

დეკემბერი

საკლუბო დაწესებულებები

1600,0

31

ღონისძიებები, რომლებიც შემდგომ
საჭიროებისამებრ დაფინანსდება

განათლების და კულტურის ღონისძიებები

წლის
განმავლობაში

ჩატარების ადგილის
მიხედვით

500,0

სულ თანხა

60000,0

