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მოსწავლეთა თვითმმართველობა  

წლის აქტივობების კალენდარი 

 

1) მშვიდობის საერთაშორისო დღე (21.09) 

უფროსკლასელი მოსწავლეები  დაბალი კლასის მოსწავლეებს  გააცნობენ მშვიდობის 

მნიშვნელობას და მის ისტორიას. ისინი ისაუბრებენ ამ დღის საჭიროებაზე და მის მესიჯზე. 

ზუსტად 12 საათზე, სიჩუმის 1 წუთი მოიცავს სკოლას, რათა მონაწილეობა მივიღოთ გაეროს 

ინიცირებულ  “Peace Wave” -ში. დღის ბოლოს ყველა კლასი დაამზადებს საკუთარ პოსტერს 

მშვიდობასთან დაკავშირებით. 

2) პასუხისმგებლიანი წარმოება და მოხმარება - მწვანე მომხმარებლის საერთაშორისო 

დღე (28.09) 

საქართველოში “მწვანე” მომხმარებლობის ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით, 

აკადემიაში “მწვანე” მომხმარებლის საერთაშორისო დღეს აღვნიშნავთ. სკოლაში მოვიწვევთ 

„მწვანე“ საინიციატივო ჯგუფის წევრებს ამ ცხოვრების სტილის მნიშვნელობაზე 

სასაუბროდ. ინტერაქციული შეხვედრის შემდეგ მოსწავლეები საკუთარ მცენარეებს 

დარგავენ. 

3) მუსიკის საერთაშორისო დღე (01.10) 

ღონისძიებისთვის მოსწავლეები წინასწარ დაამზადებენ საკუთარ მუსიკალურ 

ინსტრუმენტებს საკანცელარიო ნივთების მეშვეობით. დამზადებულ ინსტრუმენტებს ისინი 

მუსიკის დღესასწაულზე წარადგენენ. დღესასწაული სკოლის ეზოში გაიმართება. 

მოსწავლეები და მასწავლებლები  საკუთარი გემოვნებით შერჩეულ სიმღერებს გააჟღერებენ. 

4) სიღარიბესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე (17.10) 

მოსწავლეები დონაციის სახით შეაგროვებენ საკვებ პროდუქციას ხელმოკლეთათვის და 

მოხალისეები თავად მიუტანენ ზემოთხსენებულ ოჯახებს პროდუქციას. აკადემიაში  

გაიმართება ღია (დასწრების უფლება ნებისმიერ მსურველს გააჩნია), საკუთარი 

ნაკეთობების, კერძების გასაყიდი საქველმოქმედო აქცია. შეგროვებულ თანხას აკადემია 

სიღარიბესთან მებრძოლ ორგანიზაციებს გადაურიცხავს. 

 

5) გაეროს დღე (24.10) 



მოსწავლეები გააცნობენ ერთმანეთს გაეროს შექმნის ისტორიას და მის ფუნქციას. მოცემულ 

დღეს გაიხსნება გაეროს მოდელირების სამდღიანი ღონისძიება. იგი ინგლისურ ენაზე 

წარიმართება. მოსწავლეები მოდელირების პროცესში იქნებიან დიპლომატები, ისინი 

წარადგენენ და დაიცავენ საკუთარი ქვეყნების პოზიციებს, გამართავენ დებატებს და 

მოლაპარაკებებს.  

6) ავტოავარიის მსხვერპლთა ხსენების დღე (20.11) 

ამ დღეს აკადემიის მოსწავლეები განახორციელებენ დისკუსიას, თუ რატომ და როგორ 

ხდება ავტოავარიები და შემდეგ დასკვნის სახით წარადგენენ თავიანთ გაკეთებულ 

პრეზენტაციებს, სადაც ასახავენ საკუთარ დამოკიდებულებას, თუ როგორ შეიძლება 

ავტოავარიების თავიდან არიდება და თანაკლასელებს გააცნობენ ძირითად საგზაო ნიშნებს. 

ამასთანავე სტატისტიკებს ავტოავარიათა შესახებ. 

7) გენდერული თანასწორობა (29.11) 

„თანამედროვე განათლების აკადემია“-ს ეწვევა ადამიანის უფლებათა დამცველი. იგი 

ისაუბრებს საკუთარ უფლებებში გათვითცნობიერებულობის შესახებ. მოსწავლეები 

ძალადობის საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის წარადგენენ სპექტაკლს- "ფიფქია და შვიდი 

მოძალადე ჯუჯა". სპექტაკლის მიზანია ასახოს გენდერული დისბალანსი და მისი 

ამოცნობისა და გადაჭრის გზები. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები 

იმსჯელებენ სპექტაკლის მთავარ იდეაზე. 

8) შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე (01.12 ) 

ცნობილი მომღერლის ფრედი მერკურის ისტორიის გაგება და მის საპატივცემულოდ 

სკოლის ზარის მაგივრად მისი სიმღერების ჩართვა. 

9) მონობის გაუქმების საერთაშორისო დღე (2.12) 

პრეზენტაცია თუ რა სახე აქვს დღევანდელ მონობას და მოსწავლეების მიერ დაწერილი 

მესიჯებით მხარდაჭერის გამოცხადება მსხვერპლთა მიმართ. 

10) ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე (12.02 ) 

ფსიქოლოგის მოტივაციური სემინარი, თუ რამხელა ძალა აქვს ახალგაზრდობას და მათ 

აზროვნებას. 

11) რადიოს მსოფლიო დღე (13.02 ) 



ჩვენთვის აქტუალური თემების შესწავლა და სკოლის რადიოს გაკეთების საშუალებით მათი 

გაჟღერება 

12) თვითდაზიანების საერთაშორისო დღე (01.03) 

• ღონისძიებების ჩატარება 

• ნარინჯისფერის ტარება თანაგრძნობისთვის 

• სტიგმის შემცირება ნებისმიერ სულიერ ავადმყოფობაზე საუბრისას 

• სკოლის ფსიქოლოგთან საუბარი 

• პოსტერების დამზადება 

13) თეატრის საერთაშორისო დღე (27.03) 

ინგლისში შეეძლოთ თეატრის დღე აღენიშნათ, რადგან 1663 წლის 7 მაისს ინგლისის 

ცენტრში სამეფო თეატრი დაარსდა, თუმცა დაარსებიდან ათ წელიწადში ბოლომდე დაიწვა 

თეატრი მალევე აღადგინეს. სადღეისოდ დრური -ლეინზე აღმართული თეატრი ითვლება 

ყველაზე ძველ თეატრად ინგლისში. 

• სკოლიდან ბავშვების თეატრში წაყვანა 

• სკოლაში სპექტაკლის დადგმა 

14) თანასწორი ანაზღაურების საერთაშორისო დღე  (31.03) 

ტერმინი „მამაკაცთა და ქალთა თანასწორი ანაზღაურება თანაბარი ღირებულების 

შრომისათვის“ ეხება ანაზღაურების განაკვეთებს, რომლებიც განისაზღვრება სქესობრივი 

ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე. 

ძირითადად აღინიშნება სამშაბათს, რადგან ეს დღე აღნიშნავს თუ რამდენი შრომა 

დასჭირდა ქალს თანაბარი ანაზღაურების მოსაპოვებლად 

• მოკლე ფილმების ყურება, ცნობიერების ასამაღლებლად 

• მაღალკლასელების მიერ გაკეთებული პრეზენტაციები, რომელსაც ნებისმიერი 

მსურველი მოსწავლე დაესწრება 

• პოსტერების დამზადება 

 

15) აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე (02.04) 

• პოზიტიური ღონისძიებების მოწყობა, რომლებიც აქტიურად უჭერს მხარს მათი 

უფლებების დაცვას 

• ფილმის ყურება 

• პრეზენტაციის გაკეთება 

• პოსტერების დამზადება 

 

 

16) დედამიწის დღე (22.04) 



მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გარემოსდაცვითი ღონისძიება 

• ერთ კვირიანი აქტივობების გამართვა, რომელიც გარემოს იმ პრობლემებს ეხება, რის 

წინაშეც მსოფლიო დგას. 

 

17) დარვინის დღე (23.04) 

• დარვინის თეორიის შესწავლა, პრეზენტაციები და დებატები ამ თემაზე 

18) ასთმასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე (05.05) 

• ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა ხერხით (პოსტერები, მოკლე ფილმები, 

პრეზენტაციები) 

• გასაუბრება ექიმთან 

 

19) ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე (17.05) 

• სხვადასხვა პოზიტიური ღონისძიებების ჩატარება ( პოსტერების დამზადება, 

ფილმების ყურება) ცნობიერების ასამაღლებლად.  

• პოსტერების დამზადება 

• სკოლის ფსიქოლოგთან საუბარი  

20) ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე (01.06) 

• ღონისძიება - ბავშვთა უფლებების კონვენციიდან მოსწავლეებისათვის ბავშვის 

უფლებების გაცნობა 

 


