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ახალგაზრდული ასოციაცია დრონის სიახლეები

  დრონისდრონის  

სიახლეებისიახლეები

https://www.instagram.com/droniorg/
https://www.facebook.com/droniorg


თემებითემები
ოქტომბრისოქტომბრის
აქტივობებიაქტივობები

  
მოხალისეთა დღიურიმოხალისეთა დღიური

  
დრონის წევრებიდრონის წევრები
საზღვარგარეთსაზღვარგარეთ

  
ღია ვაკანსიებიღია ვაკანსიები

  
მომავალიმომავალი
აქტივობებიაქტივობები



გარე სათავგადასავლო განათლების, როგორც ეფექტური სწავლის მეთოდოლოგიის
დანერგვა და პოპულარიზაცია;
გარკვეული ინსტრუმენტების და მიდგომების შესწავლა, რომლებიც ჩვეულებრივ
გამოიყენება გარე სათავგადასავლო განათლებაში;
გამოწვევების იდენტიფიცირება, რომლებსაც მონაწილეები აწყდებიან ადგილობრივ
ახალგაზრდულ მუშაობაში;
გააუმჯობესოს მონაწილეთა უნარები, როგორიცაა გუნდური მუშაობა, კომუნიკაცია,
ადაპტირება და კრიზისზე რეაგირება მათი ჩართვით გარე ექსპედიციის დაგეგმვასა და
მართვაში;

ჩვენ მოვაწყეთ ტრენინგ კურსი სახელწოდებით GREEN CLASROOM. ეს იყო ნახევრად ღია ცის ქვეშ
მეთოდოლოგიაზე ორიენტირებული სასწავლო კურსი, რომელმაც შეკრიბა 23 ახალგაზრდული
მუშაკი 8 ქვეყნიდან და მისცა შესაძლებლობა გამოეცადათ გარე სათავგადასავლო
განათლების მეთოდოლოგიის ელემენტები და ზოგიერთი ძირითადი პრინციპი თავიანთ
საქმიანობაში. ამ სასწავლო კურსმა უზრუნველყო თეორიული ჩარჩო და მისცა მონაწილეებს
შესაძლებლობა პრაქტიკაში გამოეყენონ მიღებული ცოდნა ადგილობრივ რეალობაში
დანერგვით.

კურსის მიზანი იყო:

აქტივობებიაქტივობები
ოქტომბერშიოქტომბერში

სასწავლო კურსისასწავლო კურსი
ბაკურიანშიბაკურიანში



ონლაინ შეხვედრებიონლაინ შეხვედრები
„ახალგაზრდული პოტენციალის„ახალგაზრდული პოტენციალის

ხელშეწყობა უკეთესი პერსპექტივისთვის“ხელშეწყობა უკეთესი პერსპექტივისთვის“

ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში დემოკრატიულ ღირებულებები
ჰაგენის ახალგაზრდული საბჭოს მუშაობა
სამი სემინარი ახალგაზრდების ციფრული მუშაობის შესახებ

„ახალგაზრდული პოტენციალის ხელშეწყობა უკეთესი
პერსპექტივისთვის“ არის გერმანიისა და საქართველოს პროექტი,
რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს სამ მუნიციპალიტეტში

ახალგაზრდული საბჭოების შექმნის მხარდაჭერას.

პროექტის ფარგლებში ჩავატარეთ 5 ონლაინ შეხვედრა:

პროექტის შემდეგი ეტაპია „სასწავლო ვიზიტი“. მიმდინარე წლის
ნოემბერში ქართველი მონაწილეები მოინახულებენ ჰაგენის 
 ახალგაზრდულ ცენტრებსა და მუნიციპალიტეტს. ისინი შეხვდებიან
ადგილობრივი ახალგაზრდულ მუშაობის ელჩებს და გაცვლიან საკუთარ
გამოცდილებას არაფორმალური კომუნიკაციის გზით.



The Winner
FC
NAGVAZAO

საერთაშორისო საფეხბურთოსაერთაშორისო საფეხბურთო
შეჯიბრიშეჯიბრი

ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა
მოაწყო საერთაშორისო საფეხბურთო
მატჩი სახელწოდებით "დაარტყი!

წითელი ბარათი რასიზმის წინააღმდეგ".
მონაწილეობა მიიღო  35 მონაწილემ

ოთხი სხვადასხვა ქვეყნიდან:
საქართველო, გერმანია, სლოვაკეთი და
ინდოეთი. ოქროს თასისთვის სულ ხუთი
საფეხბურთო გუნდი იბრძოდა. ყველა
მატჩი  მეგობრულ ატმოსფეროში

ჩატარდა. ღონისძიების სპონსორები
გახდა საქართველოს ფეხბურთის

ფედერაცია და უმაღლესი განათლების
ინსტიტუტი მილენიუმი.



ფილმის ჩვენებაფილმის ჩვენება
"სქესის საფუძველზე""სქესის საფუძველზე"

ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა
მოაწყო ფილმის ჩვენების საღამო.

ოფისი გადაკეთდა პატარა 
 კინოთეატრად. შერჩეული ფილმი იყო

"სქესის საფუძველზე", ამერიკული

ბიოგრაფიული ი დრამა, რომელიც

დაფუძნებულია უზენაესი სასამართლოს

მოსამართლე რუთ ბადერ გინსბურგის
ცხოვრებასა და ადრეულ საქმიანობაზე.
ჩვენებას მოჰყვა დისკუსია გენდერული

მიკერძოებისა და ადამიანის უფლებების

შესახებ.



ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა გამოაქვეყნა  ბაკურიანში ჩატარებული
სასწავლო კურსის ვიდეო. იგი წარმოგიდგენთ სამუშაო შეხვედრებს, რომლებიც

ორიენტირებულია გარე ცის ქვეშ განათლებაზე და ლაშქრობაზე.

მოხალისეთა დღიურიმოხალისეთა დღიური

მწვანე საკლასო ოთახიმწვანე საკლასო ოთახი

ჩვენმა ESC-ის მოხალისეებმა ოქტომბრის თვე დაიწყეს ბაკურიანის სასწავლო
კურსით. შემდეგ მათ განაგრძეს მუშაობა ოფისში, სადაც დაეხმარნენ მომავალი

Erasmus+ სასწავლო კურსების მომზადებაში. თვის ბოლოს კი, ისინი მოიარეს
ძველი თბილისის ქუჩები, რათა აღენიშნად ქართული ანბანის სწავლის

დასრულება.



დრონის წევრებიდრონის წევრები
საზღვარგარეთსაზღვარგარეთ

ტაევასკოია,ტაევასკოია,
ესტონეთიესტონეთი

დრონის ექვსი წევრი მონაწილეობდა
ახალგაზრდულ გაცვლაში ტაევასკოიაში,

ესტონეთი. პროექტმა დააკავშირა ახალგაზრდები
ესტონეთიდან, პოლონეთიდან, პორტუგალიიდან,

ესპანეთიდან, საქართველოდან და
ბულგარელიდან. ახალგაზრდული გაცვლის

მიზანი იყო მონაწილეთა თვითგანვითარებისა და
საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობის
მზაობის ხელშეწყობა. მონაწილეებმა  გაიცნეს
საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები, მათ
ისწავლეს თუ როგორ გავიდნენ კომფორტის
ზონიდან სასწავლო ზონაში და შეეგუონ ახალ

გამოწვევებს. მათ ასევე გაიგეს საკუთარი თავის,
როგორც მოსწავლეების შესახებ, როგორ

გამოსდით სწავლა და რა არის მათთვის ყველაზე
ეფექტური გზა. ის აერთიანებდა აქტიური

სხეულისა და აქტიური გონების მეთოდებს და
ყურადღება გაამახვილა ინტერკულტურულ

სწავლასა და გუნდურ მუშაობაზე.

დრონის ორმა წევრმა მიიღო
მონაწილეობა ტრენინგ კურსში

გიუმრიში, სომხეთში სახელწოდებით
"Level up in Erasmus +". ის თერთმეტი

ქვეყნის ახალგაზრდობას
დააკავშირა. პროექტი მიზნად

ისახავდა პროექტის მენეჯერების
კომპეტენციების განვითარებას იმის
შესახებ, თუ როგორ სტრუქტურულად
შეიმუშავონ საგანმანათლებლო
საქმიანობა Erasmus+ პროგრამის KA1
პროექტების ფარგლებში მისი

ხარისხის, მონიტორინგის, სწავლისა
და შეფასების ასპექტებზე

ფოკუსირებით.

გიუმრი, სომხეთიგიუმრი, სომხეთი



დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ

როგორი იყო სექტემბერი ჩვენი ESCროგორი იყო სექტემბერი ჩვენი ESC

მოხალისეებისთვის საზღვარგარეთ?მოხალისეებისთვის საზღვარგარეთ?



ღია ვაკანსიებიღია ვაკანსიები
ESC პროექტი ბელგიაში

2022 წლის თებერვალი 
- 2022 წლის დეკემბერი

https://bit.ly/3oIaDdP
https://bit.ly/3DmgoBX

 
ESC პროექტი ესტონეთში

2021 წლის სექტემბერი 
- 2023 წლის ივლისი

shorturl.at/qvyCE
 

ESC პროექტი პოლონეთში
10-12 თვე

shorturl.at/kmqtR

https://bit.ly/3oIaDdP?fbclid=IwAR0WBlph7We4iSTp4dF90vSi8owUeQ4K-9xLOMPh5lcPKXfbwqfw2_T7Xgc
https://bit.ly/3DmgoBX?fbclid=IwAR3VCxdsvs-lUGlWEkKaOAvDgdK8UJCX8e8JTNaOdiebbAwudZbYBTFj07E


მომავალი აქტივობებიმომავალი აქტივობები

ოთხი სასწავლო კურსი ნოემბერშიოთხი სასწავლო კურსი ნოემბერში


