
რჩეულთა ბანაკის
ძირითადი მიზნები: 

* გააცნოს მოსწავლეს სხვა წარმატებული მოსწავლეები 
საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან;
* დაეხმაროს მოსწავლეს ონლაინ სწავლებით გამოწვეული 
სტრესისა და დაღლილობის მოხსნაში, დამღლელი სემესტრის ბოლოს;
* განუვითაროს მოსწავლეს გუნდთან ერთად მუშაობის უნარი;
* აღამოჩენინოს ახალი ინტერესები და ახალი მეგობრები;
* გახადოს უფრო თავდაჯერებული, პრეზენტაბელური და დამოუკიდებელი;
 



აქტივობათა გეგმა
დღე 1 - “გაცნობა”

დღე იწყება ლოკაციაზე გამგზავრებით, ტრანსპორტის ლოკაციასთან და
გამგზავრების დროსთან დაკავშირებით დაგიკავშირდებით.

13:00 - 15:00
ლოკაციაზე ჩამოსვლა, ოთახებში განაწილება, 
ლიდერების გაცნობა

15: 00 - 16:00

16:00 - 17:00

სადილი

გუნდის წევრების გაცნობა, ლიდერებისაგან დავალების 
მიღება (გუნდის სახელის, შეძახილის, ჰიმნისა და მოკლე 
პრეზენტაციის მოფიქრება)

ვახშამი

17:00 - 17:30

17:30 - 19:00

19:00 - 20:00

საღამოსთვის მოსამზადებელი დრო ლიდერთან ერთად20:00 - 21:00

გაცნობითი პრეზენტაციები, გუნდური ნამუშევრების წარდგენა21:00 - 22:00

თავისუფალი დრო, ძილისათვის მზადება22:00 - 23:00

ოთახში შესვლა, დაძინება23:00 

თავისუფალი დრო

ტრენერთან შეხვედრა: სახალისო გაკვეთილი 
ტრენერთან (“მთავარი იდეა”/”რატომ 
მათემატიკა?”) + საგნობრივი თამაშები



დღე 2 - “გუნდური 
აქტივობები/დამეგობრება”

08:30 - 9:00 გაღვიძება, საინტერესო დღისათვის მზადება

9:00 - 10:00 დილის ვარჯიშები ბუნებაში

ინტელექტუალური თამაში “რა?სად?როდის?”

10:00 - 11:00

11:00 - 13:00

13: 00 - 14:00

სადილი14:00 - 15:00

საგნობრივი ტრენინგი ( მოკლე ფილმის გარჩევა, 
მათემატიკაში ლოგიკური ამოცანები)/გარე აქტივობები

15:00 - 17:00

ლიდერთან ერთად საღამოსთვის მზადება17:00 - 18:30

თავისუფალი დრო18:30 - 19:00 

ვახშამი19:00 - 20:00

რეპეტიცია საღამოს ღონისძიებისათვის20:00 - 21:00 

საღამოს ღონისძიება

ოთახში შესვლა, დაძინება

21:00 - 22:00

22:00 - 23:00

საუზმე

საკონფერენციო შეხვედრა: დღის გეგმის გაცნობა, 
გუნდური დავალებების მიღება და ამ დავალებაზე 
ლიდერთან ერთად მუშაობა



დღე 3 - “თოვლიანი მთები”

08:30 - 9:00 გაღვიძება, საინტერესო დღისათვის მზადება

9:00 - 10:00 დილის ვარჯიშები ბუნებაში

ბაკურიანის ბუნების დათვალიერება ლიდერებთან და 
მთელ ბანაკთან ერთად, გამოცვლა

10:00 - 11:00

11:00 - 13:00

11:30 - 14:00

სადილი14:00 - 15:00

აგნობრივი ტრენინგი (საოლიმპიადე საკითხების გარჩევა, 
სხვადასხვა კლასიდან საინტერესო სავარჯიშოები) + 
საგნობრივი თამაშები/ მეორე ნახევარი ლიდერთან

15:00 - 17:00

17:30 - 18:30

თავისუფალი დრო

გუნდური თამაშები/გუნდის ლიდერის საათი

18:30 - 19:00 

ვახშამი19:00 - 20:00

შემეცნებითი ანიმაციის/ფილმის ჩვენება20:00 - 21:00 

საღამოს ღონისძიება

საუზმე

ლიდერებთან მოკლე შეხვედრა, დღის გეგმის გაცნობა, 
ბუნებაში გასასვლელად მზადება 

21:00 - 22:00



დღე 4 - “რა ვისწავლეთ/
რა შეგვიძლია”

08:30 - 9:00 გაღვიძება, საინტერესო დღისათვის მზადება

9:00 - 10:00 დილის ვარჯიშები ბუნებაში

ინტელექტუალური თამაში “რა?სად?როდის?”

10:00 - 11:00

11:00 - 13:00

13: 00 - 14:00

სადილი14:00 - 15:00

საგნობრივი ტრენინგი ( მოკლე ფილმის გარჩევა, 
მათემატიკაში ლოგიკური ამოცანები)/გარე აქტივობები

15:00 - 17:00

ლიდერთან ერთად საღამოსთვის მზადება17:00 - 18:30

თავისუფალი დრო18:30 - 19:00 

ვახშამი19:00 - 20:00

რეპეტიცია საღამოს ღონისძიებისათვის20:00 - 21:00 

საღამოს ღონისძიება

ოთახში შესვლა, დაძინება

21:00 - 22:00

22:00 - 23:00

საუზმე

საკონფერენციო შეხვედრა: დღის გეგმის გაცნობა, 
გუნდური დავალების მიღება + გემობანა



დღე 5 - “დამშვიდობება”

08:30 - 9:00 გაღვიძება, საინტერესო დღისათვის მზადება

9:00 - 10:00 დილის ვარჯიშები ბუნებაში

10:00 - 11:00

11:00 - 13:00

11:30 - 13:00

საუზმე

დამშვიდობება

ტრენერებთან შეხვედრა და განვლილი მასალის შეჯამება

უსაფრთხოება:

კვება:

ტრანსპორტირება - ვთანამშრომლობთ კერძო კომპანიასთან იურიდიულად დამოწმებული 
ხელშეკრულებით, რომელსაც თან ახლავს ტრანსპორტის ტექ. დათვალიერების დოკუმენტი. 

პროგრამით გათვალისწინებულია მოსწავლის 3-ჯერადი კვება. მრავალფეროვანი, ჯანსაღი მენიუ, 
მორგებულია სხვადასხვა კვებით გემოვნებაზე. (მენიუში შედის ვეგეტარიანული კერძებიც)
 
დამატებითი საჭიროების ქონის შემთხვევაში, გთხოვთ, წინასწარ გვაცნობოთ და 
გავითვალისწინებთ. 

იმედია, შემოგვიერთდებით დაუვიწყარი 5 დღის ერთად გასატარებლად! კინგსის 
გუნდი გელით დიდი სიყვარულით. 

უსაფრთხოება ლოკაციაზე - პროგრამის მსვლელობისას პროექტს ჰყავს ცალკე გამოყოფილი პირი, 
რომელიც ზრუნავს მოსწავლეთა უსაფრთხოებაზე. ამას გარდა, თითოეულ მოსწავლეს ჰყავს კინგსის 
გუნდის თანამშრომელი ლიდერი, რომელიც დღის განმავლობაში არის მოსწავლის გვერდით და 
პასუხისმგებელია მშობელთან კომუნიკაციაზე საჭიროების შემხვევაში. ლოკაციაზე დაცულია 
ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ყველა რეკომენდაცია COVID19-თან მიმართებით. 
 
პროგრამაში ჩართვის წინაპირობაა მოსწავლის (და მისი თანმხლები პირის, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში) მიერ უფასო, სწრაფი ტესტის გაკეთება, რითაც უზრუნველვყოფთ თითოეული 
მოსწავლისათვის მეტად უსაფრთხო გარემოს.
 
 


