
დღევანდელ უპრეცედენტო რეალობაში, მოსწავლეთა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, ”ევროპულმა სკოლამ” 
უმოკლეს დროში მოახერხა სრულყოფილი დისტანციური სწავლების პროგრამის შექმნა.
 სკოლის აკადემიურმა და ტექნიკურმა გუნდმა პროაქტიურად უპასუხა გამოწვევებს, წინასწარ განსჭვრიტა მოსალოდნელი 
გართულებები, შექმნა მკაფიო გეგმა და მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები,რამაც განაპირობა ონლაინ სწავლებაზე 
გადასვლის პროცესის შეუფერხებელი მიმდინარეობა.
ევროპულიევროპული სკოლის მასწავლებლები, რომლებიც ინოვაციისა და სწავლებაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ყველა 
შესაძლებლობას იყენებენ, ონლაინ სწავლებას თავგადასავლების მაძიებლის სულისკვეთებით მიუდგნენ და არ 
შეუშინდნენ ჩვეული საქმის ახლებურად კეთებას.
მიუხედავად იმისა, რომ დისტანციურად სწავლება განსხვავებულია და მასში დახელოვნება დროს მოითხოვს, 
მასწავლებელთა ენთუზიაზმმა, სკოლის მიერ ორგანიზებულმა პროფესიული განვითარების სესიებმა და ონლაინ 
სწავლების დასახვეწად შემუშავებულმა გაკვეთილებზე კოლეგების დასწრების პრაქტიკამ, შესაძლებელი გახადა 
სწავლების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება ონლაინ რეჟიმშიც.
მასწავლებლებიმასწავლებლები იყენებენ საერთაშორისო ბაკალავრიატის (IB), საერთაშორისო სკოლების საბჭოს (CIS) და სხვა მაღალი 
რეპუტაციის მქონე საგანმანათლებლო ორგანიზაცების მიერ მოწოდებულ სასწავლო რესურსებს.
მოსამზადებელი კვირა დაიწყო იმის განსაზღვით, თუ ონლაინ სწავლების როგორ პროგრამას შევთავაზებდით 
მოსწავლეებს.
სკოლის გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება, ჩაეტარებინა სინქრონული ონლაინ გაკვეთილები არსებულ ცხრილთან 
მაქსიმალურად მიახლოებული განრიგით.
”ევროპულმა”ევროპულმა სკოლამ” რამდენიმე ეფექტური კომპიუტერული პროგრამა შეარჩია სხვადასხვა პროგრამისთვის. 
დისტანციური გაკვეთილების ჩასატარებლად გუნდმა გამოიყენა Microsoft საწავლო პლატფორმები, Google Hangouts და 
სხვა მექანიზმები.
დასაწყისშივე გაიწერა ის პოლიტიკები და პროცედურები , რომლის თანახმადაც წარიმართებოდა ონლაინ სწავლება. 
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო კიბერუსაფრთხოების რისკების მართვას, შემუშავდა უსაფრთხოების გზები და 
ისეთი საშუალებები, რომლებიც სერვისებისა და პროცესების მაღალი ხარისხით მიმდინარეობას უზრუნველყოფს.
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ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით სკოლაში შეიქმნა ტექნიკური მხარდაჭერის გუნდი, რომლიც მოსწავლეებს, 
მასწავლებლებსა და მშობლებს უწევენ მყისიერ დახმარებას და შესაძლებელს ხდიან, ვისწავლოთ და ვასწავლოთ 
ტექნიკური დაბრკოლებების გარეშე.
„ევროპულ სკოლაში“ სხვა სერვისებიც ასევე ხელმისაწვდომია ონლაინ რეჟიმში: სკოლის ფსიქოლოგები ზრუნავენ 
მოსწავლეთა კეთილდღეობაზე და მოზარდებს აძლევენ რჩევებს სტრესისა და ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებული 
სირთულეების მართვის კუთხით.
მათთან შეხვედრები ტარდება როგორც ცხრილით გათვალისწინებულ საათებში, ასევე - არაგეგმიურად, საჭიროებებიდან მათთან შეხვედრები ტარდება როგორც ცხრილით გათვალისწინებულ საათებში, ასევე - არაგეგმიურად, საჭიროებებიდან 
გამომდინარე.
სკოლის ბიბლიოთეკა, რომელიც მდიდარია ონლაინ რესურსებით: JSTOR, Britannica, Learning A-Z და სხვ. აგრძელებს 
მოსწავლეთა მომსახურებას დისტანციურად.
მოსწავლეებს, რომლებსაც აქვთ აკადემიური ჩამორჩენა, მოსწავლეთა დახმარების ცენტრის პედაგოგები უტარებენ 
დამატებით მეცადინეობებს ასევე ონლაინ რეჟიმში.
სულსულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო”ინოვაციის დღეების” აღნიშვნა, რომლის ფარგლებშიც, მოსწავლეები დისტანციურად 
ესწრებიან ინოვაციურ სტარტაპებს, მონაწილეობენ საინტერესო გუნდურ აქტივობებში რეალური მსოფლიო 
პრობლემების გადასაჭრელად.
სკოლა მომავალ თვეებშიც გეგმავს სხვა საინტერესო კლასგარეშე ღონისძიებებს.
ვინაიდანვინაიდან დისტანციური სწავლების პროგრამა ახალია, სკოლა აქტიურად ახდენს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას. 
მშობლებს ეგზავნებათ კითხვარები, რომლის საშუალებითაც აფიქსირებენ თავიანთ მოსაზრებებს ონლაინ სწავლებასთან 
დაკავშირებით. ისინი ასევე ესწრებიან მშობელთა კრებებს ონლაინ რეჟიმში და იღებენ ინფორმაციას მნიშვნელოვანი 
სიახლეების შესახებ.
”ევროპული სკოლა” თავის სასწავლო რესურსებს სთავაზობს ფართო საზოგადოებასაც. წიგნიერების პოპულარულ 
ვიდეოგაკვეთილებსა და ონლაინ კითხვის საათზე წვდომა სხვა სკოლის მოსწავლეებსაც აქვთ.
”ევროპული”ევროპული სკოლა” დიდ ძალისხმევას ხარჯავს, რომ დისტანციური სწავლების პროგრამა უფრო მაღალ სტანდარტზე 
აიყვანოს და მომხიბლველი გახადოს მოსწავლეებისთვის.
უახლოეს მომავალში, ონლაინ სწავლების ხარისხის ამაღლებისა და მეთოდოლოგიის დახვეწის მიზნით, სკოლა გეგმავს 
მოწინავე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი რამდენიმე ვირტუალური საკლასო ოთახისა და ლაბორატორიის გახსნას.
ონლაინ სწავლების სტრატეგიებით, პრაქტიკით, გაკვეთილებითა და დანერგილი სისტემებით ”ევროპულმა სკოლამ” 
აჩვენა, რომ ლიდერია საგანმანათლებლო ინოვაციებისა და განვითარების კუთხით.
თქვენი სკოლა თქვენს სამსახურშია! 

„ავსტრია შესანიშნავ ორმხრივ ურთიერთობებს აწარმოებს 
საქართველოსთან, მეგობარ ქვეყნად თვლის,  ერთგულად უჭერს 
მხარს და ეხმარება საქართველოს ევროპულ გზაზე. ჩვენ ყველა 
სფეროში მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ, ახლაც ძალიან მიხარია, 
რომ „ევროპულ სკოლაში“  გამოიფინა ავსტრიელი მწერლების, 
კომპოზიტორებისა და მხატვრების პორტრეტები, თქვენთვის ასე 
ნაცნობია ავსტრიული კულტურა და ისტორია. მოსწავლეები 
ბევრბევრ საინტერესო ინფორმაციას ფლობენ ჩვენი ქვეყნის შესახებ. 
ამგვარი ორმხრივი ურთიერთობებით ავსტრიას აქვს იმედი, რომ 
საქართველო ევროპულ დონეს უფრო მეტად მიუახლოვდება და 
მალე გახდება ევროპული ოჯახის წევრი“ – განაცხადა ავსტრიის 
ელჩმა საქართველოში არად ბენკომ, რომელიც „ევროპულ  
სკოლას“ საპატიო სტუმრის სტატუსით ეწვია. 

ვიზიტის დროს ბ-ნ ბენკოს „ევროპული სკოლის“ დირექციასთან 
ერთად ავსტრიაში ყველაზე გავრცელებული სახელის მქონე ჰანა 
და მორიცი შეეგებნენ. დარბაზში მსოფლიოში ცნობილი 
ავსტრიელი მწერლების, კომპოზიტორებისა და მხატვრების 
პორტრეტების გამოფენა მოეწყო. გამოიფინა ზიგმუნდ 
ფროიდის, ჰერმან ბროხის და შტეფან ცვაიგის წიგნების 
ქართული თარგმანებიც.
ვიზიტისვიზიტის მთავარი თემა ავტრიის უკეთ გაცნობა და 
საქართველო-ავსტრიის ურთიერთობები იყო. მოსწავლეებმა და 
მასწავლებლებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები ორი ქვეყნის 
შესახებ. ბ-ნმა ელჩმა ინტერაქტიულ რეჟიმში უპასუხა 
მოსწავლეთა შეკითხვებს და დიდი ინტერესით მოუსმინა მათ 
გამოსვლებს.



„Israeli Center for Young Leaders“ და „ევროპულ სკოლას“ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, 
რომელიც ეხება ორ ქვეყანას შორის მოსწავლეთა გაცვლით პროგრამებს. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ამყარებენ სტაბილურ 
და სასარგებლო ურთიერთობებს, რათა განვითარდეს კონსტრუქციული კავშირები ებრაელ  და ქართველ ახალგაზრდებს 
შორის. მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა როლი საზოგადოებაში, მათი განვითარება მშვიდობის, მეგობრობისა და 
სოლიდარობის მიზნით.
--მე „ევროპული სკოლის“ მოსწავლე ვარ ისრაელის მოქალაქე და რომ გავიგე, რომ თელ-ავივიდან მოსწავლეები მოდიოდნენ 
ჩვენთან შესახვედრად  ჩემითვის ძალიან ემოციური იყო. დღე საინტერესოდ გავატარეთ, ერთმანეთს გავუზიარეთ ორი 
ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია, სხვდასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩავერთეთ და უკეთ გავიცანით ერთმანეთი. 
დარწმუნებული ვარ ებრაელი მოსწავლეებისთვისაც დაუვიწყარ მოგონებად დარჩება „ევროპულ სკოლაში“ 
ვიზიტი-განაცხადა ლიელი ბინიამინმა „ევროპული სკოლის“ მე-10 კლასის მოსწავლემ.   
შეხვედრაზე მოსწავლეებმა წარმოაჩინეს ისრაელი და საქართველო, შესრულდა ორი ქვეყნის ჰიმნი.

„ევროპული სკოლის“ მოსწავლეებს ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმის ფარგლებში რომან შტრასე - „ევროპარლამენტის 
ინტერკულტურული ურთიერთობების დეპარტამენტის“ უფროსი, 
„ევროკავშირი - საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის“ გენერალური 
მდივანი ეწვია. რომან შტრასემ „ევროპული სკოლის“ მოსწავლეებს 
ჩაუტარა ლექცია თემაზე: „How does the European Union Work in 
Practice? EU career opportunities for the European School Students."
სტუმარმასტუმარმა დიდი ინტერესით მოუსმინა მოსწავლეების გამოსვლებს და 
მისცა პროფესიონალური რჩევები, როგორ მიაღწიონ წარმატებას 
საერთაშორისო ასპარესზე.
შტრასემშტრასემ „ევროპული სკოლის“ და „საქართველოს ახალგაზრდა 
დიპლომატების“ წარმომადგენლებთან ერთად, საქართველოში ვიზიტის 
მიზნები და სამომავლო გეგმები განიხილა. ევროკავშირი-საქართველოს 
მეგობრობის ჯგუფის გენერალურმა მდივანმა ისაუბრა საერთაშორისო 
პროექტების შესახებ, რომელიც ახალგაზრდა დიპლომატებისთვის, 
ევროპარლამენტის ეგიდით, ბრიუსელში ჩატარდება. შეხვედრის 
დასასრულს „ევროპული სკოლის“ მოსწავლეებმა რომან შტრასეს სკოლის 
შენობისშენობის ტური ჩაუტარეს და მათი სწავლების მეთოდები დეტალურად 
აუხსნეს.
„ევროპულ სკოლას“ რომან შტრასე უკვე მესამედ არასამთავრობო 
ორგანიზაციების „ევროპული ალიანსი საქართელოსთვის“ და 
„საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატების“ ეგიდით ეწვია.



წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე მსოფლიოში ცნობილი ღონისძიებაა, რომელსაც ყოველწლიურად 100-ზე მეტ ქვეყანაში 
აღნიშნევენ და ხმამაღლა კითხულობენ წიგნის მოყვარულები.
„იკითხე ხმამაღლა, შეცვალე მსოფლიო!“-ამ დევიზით „ევროპული სკოლის“ მოსწავლეების მიზანია შეუერთდეს სასარგებლო 
ინიციატივას და გახდეს მსოფლიოს ამ მასშტაბური ღონისძიების ნაწილი.
მწერალმა და ლიტერატორმა გიორგი კეკელიძემ მოსწავლეებთან შეხვედრის დროს ისაუბრა წიგნის მნიშვნელობაზე -„წიგნი 
კაცობრიობის მეხსიერების ჯამია, იმ მეხსიერების, რომელსაც მე და შენ ვფლობთ. დღეს ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ 
წიგნის გარშემო, ვიკითხოთ ხმამაღლა, ვიკითხოთ ყველგან. ის  ჩვენი საუკეთესო მეგობარია.“ 
მოსწავლეებმამოსწავლეებმა ქართულ და ინგლისურ ენაზე წაიკითხეს, როგორც საბავშვო ლიტერატურის კლასიკოსი მწერლების 
შემოქმედება, ასევე საკუთარი პოეტური და პროზაული ნაწარმოებები.



მსოფლიოს დაახლოებით 6 ათასი ენიდან ნახევარს უახლოეს ხანებში გაქრობის საფრთხე ემუქრება. 
სწორედ ამიტომ, 21 თებერვალს, მშობლიური ენის საერთაშორისო დღე განსაკუთრებულად აღვნიშნეთ. 
„ევროპული სკოლის“დაწყებითი სწავლების საფეხურის მოსწავლეები ნაციონალურ ფორმაში 
გამოწყობილები მობრძანდნენ, მათ შორის ბერძენი გოგონა მელინა სავიდუ ბერძნული ნაციონალური 
ფორმით იწონებდა თავს. 
სკოლისსკოლის დერეფანში  მოსწავლეების  მიერ სათუთად, დიდი მონდომებით დაწერილი ფრაზები 
გამოიფინა, ბავშვებმა  ლექსებით ხოტბა შეასხეს ქართულ ანბანს და ამ დიდ კულტურულ მემკვიდრეობას 
დაცვასა და შენახვას დაპირდნენ. 
მშობლიური ენის დასაცავად მოაწყეს ფლეშმობი და შემოგვთავაზეს მრავალფეროვანი კულტურული 
პროგრამა.
ესეს თარიღი იუნესკომ 1999 წელს დააწესა ენობრივი და კულტურული მრავალფეროვნების შენარჩუნების, 
განვითარებისა და წარმოჩენის მიზნით. 2000 წლის თებერვლიდან მშობლიური ენის საერთაშორისო დღე 
ყოველწლიურად სხვადასხვა ღონისძიებებით მთელ მსოფლიოში აღინიშნება.

„კულტურა, სახელმწიფოებრიობა და ისტორია ერთმანეთისგან 
დამოუკიდებლად არ არსებობს“- ამბობს ეკა დუღაშვილი, ხელნაწერთა 
ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი მოსწავლეებთან შხვედრის დროს.
„ხელნაწერთა„ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა“ „ევროპულ სკოლაში“ წარადგინა 
საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც ასახავს ცენტრში დაცულ 
სხვადასხვა ენოვან კოლექციას: ქართლი ანბანის სამივე სახეობის 
ხელნაწერები, ლათინური, ბერძნული, იტალიური და სხვა ენებზე 
შესრულებული ხელნაწერები უნიკალურ მრავალფეროვნებას ქმნიან.
„ევროპულ სკოლაში“ გამოიფინა მეფე თამარის მიერ საგანგებოდ 
დაკვეთილი ხელნაწერის, „ვანის ოთხთავის“ მულაჟის ზუსტი ასლი.
მოეწყომოეწყო 3D ინსტალაცია, რომელიც ასახავს უნიკალურ ხელნაწერ 
მემკიდრეობას, როგორც ქართულს, ისე უცხოურს.
მოეწყო შეხვედრა მეცნიერთან: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა, 
ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელმა ეკა დუღაშვილმა მოსწავლეებს ჩაუტარა 
ლექცია უნიკალური ხელნაწეერი მემკვიდრეობის შესახებ.
როცაროცა ხელით წერის ტრადიცია ნელ-ნელა მნიშვნელობას კარგავს და მას 
სულ უფრო ხშირად კომპიუტერი ენაცვლება, აუცილებელია ამ ტრადიციის 
წახალისება და ბავშვებისათვის მისი მნიშვნელობის შეხსენება.   
კალიგრაფიის შესახებ მესამეკლასელებს გაკვთილი ჩაუტარა კატო ჭოლაძის 
დედამ ელენე ბაზიერაშვილმა. ბავშვებმა შეკითხვები დასვეს ლამაზად 
წერის ხელოვნებაზე და შემდეგ საკუთარი მონოგრამები შექმნეს.



„ევროპული სკოლის“ ქართული პროგრამის საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებმა წლის შემაჯამებელი ასამბლეა 
ჩაატერეს და ონლიან რეჟიმში წარმოადგინეს სემესტრის განმავლობაში შექმნილი საინტერესო მოხსენებები, კვლევები და 
საკონფერენციო თემები.
განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა მე-11 კლასელის გიორგი კურტანიძის ნახატების ონლაინ გამოფენა, რომელიც 
ხატვით პანდემიის დროს დაინტერესდა და სწორედ ამ დროს შექმნილი ნამუშევრები გამოფინა.
მოსწავლეებმამოსწავლეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს საკუთარი კვლევითი და შემოქმედებითი ხედვა გრიგოლ რობაქიძის „ჩაკლული 
სულის“ შესახებ. ჯგუფური ნამუშევარი წარმოადგინეს მოსწავლეებმა „პოლიტიკა და რიტორიკა.“ საინტერესო აღმოჩნდა მ. 
ახალაის კვლევა, რამაც დაგვარწმუნა, რომ მსოფლიოს მოწყობის კანონზომიერების აღმოსაჩენად ცდების ჩატარება „ევროპულ 
სკოლაშიც“ არის შესაძლებელი. საბაზო საფეხურის მოსწავლეებმა ჩაატარეს ლიტერატურული კონკურსი, 
ვიდეორეპორტაჟები: „სამყარო კორონავირუსის შემდეგ,“ „ჩემი ფანჯრიდან დანახული სამყარო,“ „ მადლობა ექიმებს“ და სხვ. 
მე-9ბ კლასის მოსწავლემ ანასტასია გობიანიძემ მომაზადა თემა სამშობლოს მოწყვეტილი ადამიანის ტრაგიზმზე მ. 
ჯავახიშვილისჯავახიშვილის „მიწის ყივილისა“ და ე.ჰეილის „უსამშობლო კაცის“ მიხედვით. ასამბლეაზე ონლაინ სიგელებითა და 
დიპლომებით დაჯილდოვდნენ გეოგრაფიის ვიქტორინის გამარჯვებული გუნდები მე-8ა და მე-8ბ კლასებიდან, რომელიც 
ევროპის დღეს ეძღვნებოდა. დაჯილდოვდნენ საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა კომიტეტის წევრები მთელი წლის მანძილზე 
და განსაკუთრებით ონლაინ სწავლების პერიოდში გაწეული შრომისათვის. „ევროპული სკოლის“ მოსწავლეებმა წარმატებით 
შეაჯამეს საკუთარი პროექტები დისტანციური სწავლების რეჟიმში.



PYP მე-3ა და მე-3ბ კლასის მოსწავლეებმა, თემის „როგორ გამოვხატავთ საკუთარ თავს” ფარგლებში, რამდენიმე 
ღონისძიება ჩაატარეს.
დამრიგებლებისა და ქართული ენის მასწავლებლის ხელშეყობით, მოზარდებმა მოაწყვეს ნამცხვრების გაყიდვა და 
შეგროვებული 200 ლარით „კათარზისის” ბენეფიციარებისთვის შეიძინეს საქსოვი მასალა. ერთ-ერთი მშობლის 
დახმარებით, პატარებმა ფელამუში მოამზადეს სკოლის სამზარეულოში და შეძენილ საჩუქრებთან, გულთბილ 
წერილებთან ერთად წაიღეს „კათარზისში”, სადაც ხელდამშვენებულებმა უხვი ღიმილით დაასაჩუქრეს ხანდაზმულები.
მე3მე3 ა კლასის მოსწავლეები „ევროპული სკოლის” ბაღსაც ესტუმრნენ, უპასუხეს ბაღის აღსაზრდელების შეკითხვებს, 
წაუკითხეს მოთხრობები, ითამაშეს მათთან ერთად, თავადაც გაერთნენ და პატარებსაც განსაკუთრებული დღე აჩუქეს.

27 მაისს, ევროპული სკოლის IB DP CAS ღონისძიების ფარგლებში, UN Global Compact-ის და სამოქალაქო 
განვითარების სააგენტოს (CiDA) დირექტორმა გამართა ონლაინ შეხვედრა მოსწავლეებთან. ქალბატონმა სალომე 
ზურაბიშვილმა მოსწავლეებს გაუზიარა გამოცდილება კორპორაციულ-სოციალური პასუხისმგებლობის განხრით 
და ესაუბრა თითოეული მოქალაქის სოციალური პასუხისმგებლკობის მნიშვნელობის შესახებ, რომელიც 
თანხვედრაში მოდის გაერთიანებული ერების მდგრადი განვითარების მიზნებთან.  ევროპული სკოლა ონლაინ 
რეჟიმშიც აგრძელებს მოსწავლეებისთვის სასარგებლო ღონისძიებების ორგანიზებას.



28 მაისს „ევროპული სკოლის“ საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი საფეხურის მე-5-ის 
მოსწავლეებმა წლის შემაჯამებელი ონლაინ გამოფენა მოაწყეს. მოსწავლეები 6 ჯგუფად დაიყვნენ და 
გამოიკვლიეს შემდეგი თემები: შეუწყნარებლობა, კონფლიქტები და მათი გადაჭრის გზები, გარემოს 
დაბინძირება, ტექნოლოგიური ინოვაციები და ჯანსაღი ცხოვრების სტილი. სტუდენტებმა ცნებები 
საკვლევ მიმართულებას დაუკავშირეს და ჩამოწერეს ის ძირითადი კითხვები, რომლებსაც პასუხს 
გასცემდნენ კვლევის განმავლობაში. ყველა საჭირო ინფორმაციის მოძიების, ინტერვიუს, გამოკითხვების 
და აქტივობების ჩატარების შემდეგ, მოსწავლეებმა დაიწყეს მუშაობა მთავარ პრეზენტაციაზე. 
მოპოვებულიმოპოვებული მასალებისა და ინფორმაციის ორგანიზებისთვის მათ გამოიყენეს Canva.com,Sway and Power 
Point Presentations. მოსწავლეები და პედაგოგები მოუთმენლად ელოდნენ აკადემიური წლის ყველაზე 
საინტერესო გამოფენის ნაწილს და განსაკუთრებულად მოემზადნენ შესაბამისად. დაწყებითი საფეხურის 
ყველაზე მნიშვნელოვან წლის ღონისძიებაზე მოსწავლეებმა გასაოცარი პრეზენტაციები წარმოადგინეს. 
ისინი მართლაც გლობალურად მოაზროვნე მოქალაქეები არიან და მოსწავლეების ამ გამოფენამ დიდი 
მოწონება დაიმსახურა. ვაჰიდ: „ჩემი გამოფენიდან მიღებული გამოცდილება არის საკმაოდ კარგი. დრო 
სახალისოდ გავატარე მენტორებთან.ისინი ძალიან დაგვეხმარნენ ჩვენ გამოფენისთვის.“ დერენ:                              
,,ვფიქრობ,,,ვფიქრობ, რომ გამოფენა უდიდესი წარმატება იყო ონლაინ მუშაობისა. ის დაეხმარა ყველა მეხუთე 
კლასელს გამხდარიყვნენ კომუნიკაბელურები. გამოფენის პროცესის განმავლობაში ჩვენ განვივითარეთ 
ფიქრის, კვლევის, კომუნიკაციის უნარები. პირადად მე ვფიქრობ,რომ გამოფენას შეუძლია აჩვენოს შენი 
კრეატიულობა და ბეჯითად მუშაობა. ეს იყო ძალიან სასარგებლო და საინტერესო პროექტი.ჩემს 
მენტორებთან და ჯგუფის წევრებთან დრო ძალიან სახალისოდ გავატარე.ჩვენ ერთმანეთს გავუზიარეთ 
იდეები, ფიქრები და ა.შ“



2001  წელს იუნესკომ მიიღო უნივერსალური დეკლარაცია კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ, 
ხოლო 2002 წლის დეკემბერში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 57/249 დადგენილებით 21 მაისი 
კულტურული მრავალფეროვნების, დიალოგისა და განვითარებისათვის მსოფლიო დღედ გამოაცხადა, 
რაც  კიდევ უფრო წარმოაჩენს მსოფლიოს ბუნებრივ კულტურულ მრავალფეროვნებას და ასევე 
ადასტურებს, რომ კულტურებსა და ცივილიზაციებს მნიშვნელოვნად შეუძლიათ, ხელი შეუწყონ 
მდგრადი განვითარების შესაძლებლობებს.
  მასობრივი კარანტინის დროს მილიარდობით ადამიანი ლიტერატურას უბრუნდება, როგორც 
კომფორტის, კეთილდღეობისა და კავშირის წყაროს. დიალოგისა და განვითარების კულტურული 
მრავალფეროვნების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, 21 მაისს, ევროპული სკოლის IB MYP  მე -9 და 
მე -6 კლასის სტუდენტებმა მოამზადეს ვიდეო, რომელშიც საუბრობენ, თუ როგორ ავსებს ლიტერატურა 
კულტურათა შორის არსებულ სიცარიელეს. სტუდენტები საუბრობენ ქართულ ლიტერატურაზე და 
აჩვენებენ, თუ როგორ ხდება  კულტურული მრავალფეროვნების  მიღება და აღიარება  - კერძოდ, მედიის,
ინფორმაციისინფორმაციის და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICTs) ინოვაციური გამოყენების გზით - რაც ხელს 
უწყობს ცივილიზაციასა და კულტურებს შორის დიალოგს, პატივისცემასა და ურთიერთგაგებას.
 პროექტის დასრულების შემდეგ ქართული ენისა და ლიტერატულის პედაგოგი ია ღადუა კომენტარს 
აკეთებს: ,,ეს პროექტი ჩემთვის ერთობ სასიხარულო და სასიამოვნო სურპრიზი აღმოჩნდა. იდეა ვიცოდი, 
მაგრამ მათი მოსაზრებები პირველად პროექტის დასრულების შემდეგ მოვისმინე. ის ფაქტი, რომ ჩემი 
მოსწავლეები ასე ახასიათებენ და აფასებენ ლიტერატურას, ჩემთვის საუკეთესო ჯილდოა.“
მე-9მე-9 კლასის მოსწავლე ნიაზ მაჰდავი კულტურულ მრავალფეროვნებაზე ამგვარ კომენტარს აკეთებს 
ვიდეოში: ,, მე ირანელი ვარ და ძალიან საინტერესოა  ჩემი კულტურისა და ტრადიციების  ქართული 
ლიტერატურიდან შესწავლა. ლიტერატურა გვასწავლის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სხვა 
კულტურების ,პატივისცემა და მრავალფეროვნების შენარჩუნება”.



2020 წელს ჩვენ გავიღვიძეთ ახალ რეალობაში. გაუქმდა კულტურული ღონისძიებები, დაიხურა 
კულტურული ინსტიტუციები, შეჩერდა საზოგადოებრივ-კულტურული ურთიერთობები. კოვიდ 19-ის 
გავლენა იგრძნობა მთელ მსოფლიოში.
„ევროპული სკოლის“ IB MYP სტუდენტებმა გადაწყვიტეს, წამოეწყოთ კამპანია, რომელსაც „ოფლაინ 
ჰობი“ უწოდეს.
სტუდენტებმა  გააცნობიერეს, რომ ცხოვრების წესი და ერთმანეთთან კომუნიკაციის ფორმა სწრაფად 
შეიცვალა. მათ დაიწყეს მეტი დროის გატარება შინ,
სახლისსახლის სივრცეში და ნაცვლად პრეტენზიისა, გადაწყვიტეს მიმოეხედათ ირგვლივ და გამოეყენებინათ ეს 
ძვირფასი დრო ოფლაინ ცხოვრებაში. სტუდენტებმა ნახეს, თუ რა უსარგებლოდ იკარგება დრო 
ინტერნეტში. 
 მე-6 კლასის მოსწავლემ მიხო ოვერლიმ გააზიარა საკუთარი ოფლაინ ჰობი და კომენტარი გააკეთა 
პროექტის შესახებ: არც ახლაა გვიან, რათა შეუერთდეთ კამპანიას. მე გაგიზიარებთ რამდენიმე იდეას, 
რომელიც შეგიძლიათ დაიწყოთ, როგორც თქვენი ოფლაინ ჰობი. წაიკითხეთ წიგნები; უბრალოდ, 
იპოვეთ კომფორტული და მშვიდი ადგილი, რათა მთლიანად ჩაეფლოთ ამ გარემოში;
შეითავსოთშეითავსოთ ნორჩი ნატურალისტის როლი და ამოიცნოთ ყვავილების, ხეების, მწერების, ფრინველების ან 
ცხოველების სახეობები. მოჰკიდეთ ხელი მებაღეობას, თუ გაგიმართლათ და გაქვთ საკმარისი ეზო, 
გამოიყენეთ იგი. შეიძინეთ სხვადასხვა მცენარის ნერგი, დარგეთ და დააკვირდით, შეგიძლიათ თუ არა 
გაზარდოთ და მოიყვანოთ. 
არარ აქვს მნიშვნელობა, მწერალი ხართ თუ წიგნის ავტორი, თქვენი ნაწერის მოცულობა შეცვლის თუ არა 
თქვენს ფეისბუქის სტატუსს. უბრალოდ, აიღეთ ფურცელი და კალამი, დაწერეთ ის, რაც გონებაში 
მოგივათ. ეს შესანიშნავი გზაა დასვენების და ამასთანავე, ფარული ნიჭის აღმოსაჩენად. დაიწყეთ ხატვა,  
ხორცი შეასხით თქვენს წარმოსახვას და ფანტაზიას, იპოვეთ ლამაზი ადგილი და გამოსახეთ თქვენ 
გარშემო არსებული საგნები და პეიზაჟები.



მოგეხსენებათ პანდემიის პირობებში ერთიანი ეროვნული 
გამოცდებისთვის მომზადება თვისობრივად ახალი გამოწვევაა 
ეროვნული საგანმანათლებლო სისტემისთვის. ალბათ უდაოა, 
რომ ეროვნული საგანმანათლებლო სისტემის კიდევ ერთ 
გამოწვევას თანატოლების ჩართულობით სწავლების მეთოდის 
დანერგვა წარმოადგენს (Peer Tutorung). ამ ორი გამოწვევის 
საპასუხოდ და, უპირველეს ყოვლისა, აბიტურიენტების 
დასახმარებლად,დასახმარებლად, ამერიკული უმაღლესი სკოლის 
მოსწავლეებმა, ისტორიის მასწავლებლის, ნათია ფიფიას 
წახალისებით, შექმნეს პროგრამა აბიტურიენტებისათვის. 
ისინი წერენ სპეციალურ ვიდეოგაკვეთილებს, რომლებშიც 
დეტალურად ხსნიან კონკრეტული დავალებისა თუ 
პრობლემის გადაჭრის გზას. პროგრამა მომზადებულია 
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ისტორიის ტესტებში შესული საკითხების შესაბამისად. ამისათვის 
მოსწავლეები იყენებენ გასულ წლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში გამოყენებულ ტესტებს. 
შემდეგში შეიქმნება სპეციალურად აბიტურიენტებისთვის შესაბამისი ტესტები, რომელშიც თავმოყრილი იქნება 
მთლიანი პროგრამა. სწავლების ეს მეთოდი, როგორც მოსწავლეებისთვის, ისე აბიტურიენტებისთვის, 
საინტერესო და სახალისოა. გარდა ამისა, ამერიკული სკოლის მოსწავლეებისათვის აღნიშნული აქტივობა ძალიან 
მნიშვნელოვანია სამომავლოდ სასურველ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის კუთხითაც.
ვიდეოგაკვეთილებსვიდეოგაკვეთილებს ამერიკული უმაღლესი სკოლის მოსწავლეები ტვირთავენ ფეისბუქის ღია ჯგუფში 
„მოსწავლეები აბიტურიენტებისთვის“. ჯგუფში ნებისმიერ მსურველს და დაინტერესებულ პირს შეუძლია 
გაწევრიანება.

ამერიკული უმაღლესი სკოლა 2015 წლიდან 
აკრიდიტირებულია AdvancEDის მიერ. სკოლა 
ერთ-ერთი პირველი იყო საქართველოში, 
რომელმაც ამერიკული აკრედიტაცია მიიღო. 
2020 წლის თებერვლის ბოლოს აკრედიტაციის 
კომისია კიდევ ერთხელ ეწვია ამერიკულ 
სკოლას, იმისათვის, რათა დარწმუნებულიყო, 
რომრომ ყველა პროცესი გამართულად 
მიმდინარეობდა. ვიზიტის დროს ისინი 
უმეტესწილად დააკვირდნენ მასწავლებლების 
მიერ გაკვეთილების ჩატარების პროცესს, და 
იმას, თუ რამდენად არიან ჩართულნი სკოლის 
მმართველობაში როგორც სკოლის 
ადმინისტრაცია და მასწავლებლები, ასევე 
მშობლები და მოსწავლეები. მშობლები და მოსწავლეები. 
ამერიკული სკოლის პედაგოგები შეფასდნენ ელიოტის ინსტრუმენტის საშუალებით, რომელიც ამოწმებს 
როგორც მოსწავლეთა ჩართულობას საგაკვეთილო პროცესში, ასევე დიფერენცირებული სწავლების 
მეთოდებს, ციფრული ტექნოლოგიებისა და გლობალური მოქალაქეობის იდეების ჩართვას პროცესში და სხვა. 
ამა წლის 2 აპრილს ამერიკულმა სკოლამ Cognia-ს სააკრედიტაციო კომიტეტის ვიცე პრეზიდენტისგან მიიღო 
სკოლის სრული აკრედიტაციის დასტურის და მილოცვის წერილი.
მოსწავლეებთან,მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან და ადმინისტრაციის წევრებთან ჩატარებული ინტერვიუებისა და 
უშუალოდ გაკვეთილებზე დასწრების შემდეგ, კომისიამ ამერიკულ სკოლას აკრედიტაცია კიდევ 5 წლიანი 
ვადით გაუგრძელა და მიანიჭა ძალიან მაღალი, მაქსიმალური 400-დან 345 ქულიანი შეფასება. ამერიკული 
აკრედიტაცია საშუალებას იძლევა, რომ ჩვენი სკოლის მიერ გაცემული დიპლომი აღიარებულ იქნას  
ნებისმიერი უნივერსიტეტის მიერ ამერიკასა და ევროპაში.  ჩვენი მოსწავლეებისთვის უმაღლესი განათლების 
ნებისმიერი კარი ღიაა.







„ევროპულ საბავშვო ბაღში“, წელიწადში ოთხჯერ ეწყობა პრეზენტაციები შესწავლილი თემებზე. ერთერთი ასეთი 
პრეზენტაცია მოეწყო იანვრის ბოლოს, თემაზე:  „როგორ მუშაობს ჩემი სხეული“. 
პატარებმა სიხარულით წარუდგინეს მშობლებს თავიანთი ნამუშევრები. აჩვენეს მათ,  თუ როგორ დაამზადეს 
ადამიანის ჩონჩხი,  შინაგანი ორგანოები, სისხლის უჯრედები სხვადასხვა მასალისგან.
 ისაუბრეს ადამიანის აგებულებზე და მის შინაგან ორგანოების ფუნქცია-მოვალეობაზე. გააცნეს სტუმრებს, თუ რა 
შეისწავლეს ახალი და საინტერესო ამ თემის ირგვლივ. მოეწყო სახალისო აქტივობები სიმღერებით და ცეკვებით. 
პატარებმა ოჯახის წევრებთან ერთად გადაიღეს სამახსოვრო ფოტოები. 

„ევროპული სკოლის“ მე-7 კლასის მოსწავლემ, დათუნა სირაძემ, ჩვენი ბაღის პატარებს ძალიან საინტერესო 
პრეზენტაცია წარმოუდგინა ბაყაყების თემაზე. მოსამზადებელი ჯგუფების კვირის თემა, სწორედ ამფიბიებზე საუბარს 
ეთმობოდა.
  მან ისაუბრა ბაყაყის ცხოვრების ციკლზე, უამბო ბავშვებს თუ როგორ იჭერს გაზაფხულზე თავკომბალებს,ზრდის 
აკვარიუმში,აკვირდება, ზრუნავს მათზე და შემდეგ პატარა ბაყაყებს როგორ უშვებს წყალში. დათუნამ სიამოვნებით 
უპასუხა პატარების კითხვებს. ბავშვები ინტერესით უსმენდნენ მას და გამოთქვეს სურვილი, ჯგუფებში 
თავკომბალების გაზრდის თაობაზე. ბავშვებმა დიდი მადლობა გადაუხადეს დათუნას საოცრად ინფორმაციული და 
საინტერესო გაკვეთილისთვის. 



2020 წლის 16 მარტიდან „ევროპული საბავშვო ბაღი” გადაერთო დისტანციურ სწავლებაზე. ონლაინ 
ბაღის პროგრამის ფარგლებში, ჩვენს აღსაზრდელებს აქვთ წვდომა მათემატიკის, საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებების, ენების, სპორტისა და ხელოვნების სახალისო და საინტერესო აქტივობებზე.
ყოველდღიურად მასწავლებლები აწვდიან ბავშვებს მათ მიერ შექმნილ ვიდეოებს, პრეზენტაციებსა და 
სხვა საჭირო სასწავლო რესურსებს;
 ონლაინ სივრცეში, მშობლების დახმარებით, პატარები უზიარებენ საკუთარ ნამუშევრებს 
მასწავლებლებსა და თანატოლებს.
  23 მარტიდან „ევროპული ბაღის” მოსამზადებელი ჯგუფის აღსაზრდელები დამატებით ჩაერთენ 
სინქრონულ ონლაინ შეხვედრებში, სადაც მასწავლებლებთან და ჯგუფელებთან ერთად, ეცნობიან 
საინტერესო თემებს, ატარებენ სახალისო ცდებს, მონაწილეობას იღებენ სხვადსხვა ფიზიკურ 
აქტივობებში, კითხულობენ საბავშვო ლიტერატურას და უზიარებენ ერთმანეთს შთაბეჭდილებებს.

22 აპრილი დედამიწის საერთაშორისო დღეა! თუმცა ჩვენი 
პლანეტა იმსახურებს, რომ ყოველდღე ვზეიმობდეთ მის 
არსებობას.გავუფრთხილდეთ, ვიზრუნოთ მასზე ჩვენთვის და 
მომავლი თაობებისთვის! ამ დღესთან დაკავშირებით „ევროპული 
საბავშვო ბაღის“ მასწავლებლებმა, ონლაინ სწავლების 
ფარგლებში, ჩვენი პატარებითვის მოამზადეს ძალიან 
საინტერესო პრეზენტაციები:

 „როგორ გავუფრთხილდეთ ჩვენს პლანეტას“ „როგორ გავუფრთხილდეთ ჩვენს პლანეტას“
„დედამიწა ჩვენი სახლია“

მათ ასევე შესთავაზეს პატარებს საინტერესო ვიდეორგოლები და 
მეორადი გამოყენების ნივთებისგან დასამზადებელი ხელნაკეთი 
ნამუშევრების ნიმუშები. მოგვიანებით ბავშვებმაც
  სიხარულით გაგვიზიარეს თავიანთი ნახატები. დედამიწის დღის 
ღონისძიებების მიზანი, ციფრულ რეჟიმში აღნიშვნის 
პირობებშიც, რჩება უცვლელი: მოხდეს ადამიანების მობილიზება 
მნიშვნელოვანი ცვლილებების ინიცირებისთვის.


