
“Brave kids “ არის არტისტულ-საგანმანათლებლო პროექტი, რომლის განხორციელებაც  2009 წელს დაიწყო  

ქ. ვროცლავში, პოლონეთში “Song of the Goat” თეატრის ასოციაციის მიერ.

2016 წლიდან “Brave kids პროექტი ხორციელდება ასევე პოლონეთის გარეთ, ისეთ ქვეყნებში როგორებიცაა, 

სლოვაკეთი, ესტონეთი, რუმინეთი და საქართველო.

ჩვენ ვეპატიჟებით ახალგაზრდა არტისტულ ჯგუფებს განხვავებული გამოცდილებებით, კულტურითა და 

ტრადიციებით, რომლებიც იყენებენ ხელოვნებას პოზიტიური ცვლილებების განსახორციელებლად თავიანთ თემში.

B r a v e  K i d s

Შ Ე Მ Ო Გ Ვ Ი Ე Რ Თ Დ Ი Თ !

• ვორქშოპებს

• აღლუმებს

• პერფორმანსებს

• არტისტულ ჯგუფებთან შეხვედრებს მსოფლიოს  
   სხვადასხვა კუთხიდან

• 11 გამოშვება

• 2000+ ბავშვი და ახალგაზრდა

• 5 კონტინენტი 

• 50 ქვეყანა

• 350 მასპინძელი ოჯახი

• 400 მოხალისე

ᲘᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲢᲝᲠᲔᲑᲘ

რას ნიშნავს „ბავშვები ასწავლიან ბავშვებს“? 
ფილოსოფია „ბავშვები ასწავლიან ბავშვებს“ არის 
თანაგრძნობის და ურთიერთნდობის საფუძველზე 
დაყრდნობილი სწავლის მოდელი და შეიმუშავებს Brave 
Kids-ების ნდობას საკუთარ უნარებისადმი, არა მარტო 
როგორც არტისტებისა, არამედ როგორც ლიდერებისა 
თავიანთ საზოგადოებაში.

ᲑᲐᲕᲨᲕᲔᲑᲘ ᲐᲡᲬᲐᲕᲚᲘᲐᲜ ᲑᲐᲕᲨᲕᲔᲑᲡ

არტისტული ინსტრუტორი არის ადამიანი, რომელიც 

Brave Kids-ის მონაწილეებთან არტისტულ სამუშაოს 

ასრულებს. არტისტულ და სხვა ინსტრუქტორებთან 

ერთად ატარებს არტისტულ სემინარებს სხვადასხვა 

კომუნიკაციური ინსტრუმენტების გამოყენებით და ეხმარება 

ბავშვებს ერთობლივი სპექტაკლის შექმნაში. პროფესიით 

ვართ რეჟისიორები, მოცეკვავეები, ქორეოგრაფები, 

მსახიობები, ცირკის მსახიობები, მეთოჯინეები, 

ჟონგლიორები, მუსიკოსები.

არტისტული ინსტრუქტორის ფუნქცია მონაწილე 

ბავშვებისთვის სივრცის შექმნაა რათა გამოიყენონ მათი 

ნიჭი და ისწავლონ ერთმანეთისგან. გავაკეთებინოთ 

ეს მათ, რაც ნიშნავს, რომ ვცდილობთ გადავცეთ 

მონაწილეებს მათ არტისტულ სამუშაოზე რაც შეიძლება 

მეტი პასუხისმგებლობა. ჩვენი დავალებაა, მათი 

მხარდაჭერა და ინსტრუმენტების გადაცემა, რომელიც 

სჭირდებათ და დაეხმარებათ მათ სხვების სწავლებაში.

არ „ვასწავლით“ იძულების გაგებით. ამის მაგივრად 

ვუჩვენებთ, ვთავაზობთ, ვეხმარებით. ვუჩვენებთ 

შესაძლებლობის ასპარეზს და არსებულ გამოსავალს, 

მაგრამ არ მივუთითებთ პირდაპირ. ვაძლევთ ბავშვებს 

პრობლემების დამოუკიდებლად გადალახვის საშუალებას. 

საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია „დავეხმაროთ“ 

სირთულის გადალახვაში, მაგრამ მხოლოდ დიალოგის და 

ურთიერთგაგების მეშვეობით.

ვაძლევთ პასუხისმგებლობას, ამავე დროს ვინარჩუნებთ 

მიზანს. ვრჩებით ლიდერებად. უნდა განვსაზღვროთ 

საზღვრები და შევინარჩუნოთ უსაფრთხო და გონიერი 

ფარგლები სემინარების განმავლობაში.

როგორია ჩვენი ფასეულობები? 

თანადგომა, შეგნება, თავმდაბლობა, პატივისცემა, 

გულახდილობა და გული! არტისტული ინსტრუქტორები 

ყოველთვის უნდა ფიქრობდნენ უპირველეს ყოვლისა 

იმაზე, რაც სარგებელს მოუტანს ბავშვებს.

BRAVE KIDS-Ი Ს  Ი Ს Ტ Ო Რ Ი Ა

ᲩᲕᲔᲜᲘ ᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲔᲑᲘ ᲛᲝᲘᲪᲐᲕᲡ: BRAVE KIDS 2009-2020 
ᲠᲐᲝᲓᲔᲜᲝᲑᲠᲘᲕ  
ᲛᲐᲩᲕᲔᲜᲔᲑᲚᲔᲑᲨᲘ:

ბავშვების მიერ წარმოდგენილი სიმღერები, ცეკვები და 
სხვა ელემენტები, ხდება საწყის მასალად რომელსაც 
ასწავლიან და თვითონ ისწავლიან ერთმანეთისგან 
(სხვა სპონტანურ ელემენტებთან ერთად, რომლებიც 
გამოჩნდება ხოლმე ბუნებრივად, როდესაც ბავშვები 
ხვდებიან ერთმანეთს და თამაშობენ შესვენებებისა და 
თავისუფალი დროის განმავლობაში).

სემინარების ნაწილია მონაწილეების მიერ საკუთარი 
უნარების გაზიარება; სწავლობენ ცეკვას, სიმღერებს, 
ცირკის ილეთებს, აჩვენებენ ვარჯიშებს, დგამენ 
თეატრალურ სცენებს და ა.შ. ეს არის მათი სემინარი. 
როგორც არტისტული ინსტრუქტორები ვართ აქ მხოლოდ 
იმისთვის, რომ გავუადვილოთ ეს მათ.

ამ მოდელში არტისტული ინსტრუქტორის როლია 
უმთავრესად მხარდაჭერა, ბავშვების აყოლა, მათი 
დახმარება იქ, სადაც უჭირთ - მაგრამ მაშინაც 
გვინდა, რომ ჯერ მოგვთხოვონ ეს დახმარება. ამ 
ყველაფრისთვის, არტისტულ ინსტუქტორმა უნდა 
აღჭურვოს ბავშვები პედაგოგიური ინსტრუმენტებით და 
აჩვენოს მათ მუშაობის დროს გამოყენებული კომუნიკაციის 
მოდელი. ეს არის სემინარის ელემენტი დასახელებით: 
სამუშაო ინსტრუმენტების გაზიარება.

სწავლების და სწავლის პროცესში კომფორტულად რომ 
რომ იგრძნონ თავი, ახალი გამოწვევების წინაშე, ბავშვებს 
სჭირდებათ უსაფრთხო და მეგობრული გარემო, მუდმივი 
შეფასების გარეშე. მისი შექმნა და სათანადო დონეზე 
შენარჩუნება აგრეთვე არტისტული ინსტრუქტორის როლში 
შედის.

კულტურისა და ეროვნული მემკვიდრეობის სამინისტროს 
თანადაფინანსებით კულტურის დაფინანსების ფონდიდან 
და ვროცლავის კომუნიდან

პროექტის ორგანიზატორი: 
თხის სიმღერის თეატრალური 
ასოციაცია

სტრატეგიული პარტნიორი 
საქართველოში:

პარტნიორები:


