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თემებითემები

სექტემბრისსექტემბრის
აქტივობებიაქტივობები

  

ESCESC მოხალისეები მოხალისეები
  

მოხალისეთა დღიური #6მოხალისეთა დღიური #6

  

დრონის წევრებიდრონის წევრები
საზღვარგარეთსაზღვარგარეთ

  

ღია ვაკანსიებიღია ვაკანსიები
  

მომავალი აქტივობებიმომავალი აქტივობები



ღია ცისქვეშ განათლების, როგორც ახალგაზრდულ საქმიანობაში ეფექტური
ინსტრუმენტის შესწავლა და ხელშეწყობა
გარე სათავგადასავლო განათლების მეთოდების თეორიული და
პედაგოგიური ფონის ცოდნის გაზრდა.
სივრცის შექმნა ცოდნის გასაზიარებლად, გამოცდილების გაცვლისა და
კარგი პრაქტიკისათვის ახალგაზრდებში, რომლებიც იყენებენ OAE
ახალგაზრდულ მუშაობაში

ჩვენ გვინდა წარმოგიდგინოთ "Track One" გრძელვადიანი პროექტი ღია ცისქვეშ 
 განათლების შესახებ, რომელიც დაიწყო ბაკურიანში სასწავლო კურსით. ამ
პირველმა მობილობამ შეკრიბა ახალგაზრდები,  მასწავლებლები და აქტიური
მოხალისეები პოლონეთიდან, სომხეთიდან, უკრაინიდან, ლატვიიდან,
რუმინეთიდან და საქართველოდან.

მიზანი იყო:

სექტემბრისსექტემბრის   

აქტივობებიაქტივობები

ტრენინგ კურსი ბაკურიანშიტრენინგ კურსი ბაკურიანში



გრძელვადიანიგრძელვადიანი
მოხალისეებიმოხალისეები

სექტემბრის შუა რიცხვებში 3
მოხალისე გერმანიიდან და
სლოვაკეთიდან შემოუერთდა

დრონის  გუნდს. მათი
პროექტების ხანგრძლივობა 10

თვიდან 1 წლამდეა

სამუელი ტესა დომინიკა



თითოეულ მოხალისეს მიეცა სამი
შემთხვევითი შეკითხვა პასუხის გასაცემად.

სამუელი
 

მყავს კატა, კურდღელი და დელფინი
(სამწუხაროდ მხოლოდ მხიარული

სათამაშო).
  მინდა გავიცნო ქართული კულტურა -
უნიკალური სიმღერები და ძველი
ტრადიციები. მინდა ვისწავლო

დამოუკიდებლად ცხოვრება, მშობლებისა
და ჩემი კომფორტის სივრცისგან შორს.
მინდა ვისწავლო როგორ მოვაწყო
პროექტები და ვიყო ბედნიერი ამის

დასასრულს. მაგრამ ძირითადად მინდა
სპონტანური ვიყო.

მე არ მაქვს  დიდი შიში ან ჯერ არ უბრალოდ
ვიცი. მიუხედავად ამისა, თავად მე
მწერებისა და პოლიციის მეშინია.

 

დომინიკა
 

ზღვა უფრო მომწონს ვიდრე მთები. ეს იმიტომ ,
რომ როდესაც პორტუგალიაში ვცხოვრობდი
სანაპიროდან მხოლოდ ქუჩა მაშორებდა და

ამიტომ შემიყვარდა იგი.
ჩემი ჰობია  k-pop ვიდეოების და  ჩემი

საყვარელი სერიალებიდან მომენტების
ყურება. არ ვიცი ეს ჰობია თუ ჩვევა, მაგრამ

როდესაც ყვავილს ვხედავ, უნდა შევეხო მას. მე 
ავირჩიე ESC, რადგან მინდოდა 

საქართველოს ნახვა.
არასდროს ვყოფილვარ და 

მინდოდა რომ მცოდნოდა როგორ 
გრძნობს თავს 
მოხალისე.

 
 

ტესა
 

მე მინდა ვიყო მიკრობი, რადგან ისინი სავარაუდოდ
არ არიან დაზარალებულნი კლიმატის ცვლილებით.
მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის იყო ცვლილებები

კლიმატში, მაგრამ უკვე რამდენიმე ათეული წელია
კლიმატის ცვლილება დაჩქარებულია ადამიანის
საქმიანობით და ის საბოლოოდ გაანადგურებს
მსოფლიო ეკონომიკას, დაატბორავს ქალაქებს,
გამოიწვევს მასობრივ მიგრაციას და რეგიონულ

ომებსაც. ჩემი საყვარელი ჟანრის
 მუსიკა არის ინდი.

მოხალისეთა გაცნობამოხალისეთა გაცნობა



მოხალისეთა დღიური #6მოხალისეთა დღიური #6

ცა არის ლიმიტიცა არის ლიმიტი

სექტემბრის დასაწყისში ჩვენ
გამოვაქვეყნეთ ვიდეო შვედ
მოხალისეებთან ერთად.

  მასში ნაჩვენებია მრავალი
აქტივობა, რომელშიც
მოხალისეებმა მიიღეს

მონაწილეობა.



დრონის ოთხი წევრი მონაწილეობდა

სასწავლო ვიზიტში კარლოვაცში, ხორვატია.
მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ
დაენახათ და შეესწავლათ უცხოური

გამოცდილება, რომელიც მიზნად ისახავს
ახალგაზრდების როლის გაზრდას
ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებაში ადგილობრივ და

საერთაშორისო დონეზე. ისინი შეხვდნენ
რამდენიმე პატარა ქალაქის მერს,

ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენლებს

და საოჯახო ბიზნესის მფლობელებს.
პროექტი სახელწოდებით "ახალგაზრდობის

ქალაქები: ახალგაზრდების როლის გაზრდა
ტურისტული ინფრასტრუქტურის

განვითარებაში".

დრონის წევრებიდრონის წევრები
საზღვარგარეთსაზღვარგარეთ

ბერლინი, ბერლინი, გერმანიაგერმანია
დრონის ხუთი წევრი

მონაწილეობდა ძალიან აქტიურ,
საინტერესო და შედეგიან
ახალგაზრდულ გაცვლაში

ბერლინში. პროექტმა დააკავშირა
4 სხვადასხვა ქვეყნის

ახალგაზრდები: საქართველო,
გერმანია, ესპანეთი ,ბოსნია და
ჰერცეგოვინა. სულ 20 ადამიანი

შეხვდა ბერლინში

შემოქმედებითი ჯგუფური
პროცესის ჩასატარებლად

მოკლემეტრაჟიანი ფილმების

შექმნის მიზნით.

კარლოვაცი, ხორვატიაკარლოვაცი, ხორვატია



დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ

როგორი იყო ჩვენი უცხოელიროგორი იყო ჩვენი უცხოელი
მოხალისეებისთვის ეს თვე საზღვარგარეთ?მოხალისეებისთვის ეს თვე საზღვარგარეთ?



მოხალისეობის პროექტი პოლონეთში
2021 წლის ნოემბერი - 2022 წლის ნოემბერი

https://bit.ly/3nXvr0s
 

მოხალისეობის პროექტი, ასევე პოლონეთში
2021 წლის ნოემბერი - 2022 წლის აგვისტო

https://bit.ly/2ZuRamd

ვაკანსიებივაკანსიები



მომავალიმომავალი
აქტივობებიაქტივობები

  საფეხბურთსაფეხბურთ
ოო

შეჯიბრიშეჯიბრი
  

ჩვენ ვგეგმავთ
საერთაშორისო

საფეხბურთო შეჯიბრის
ორგანიზებას ოქტომბრის

შუა რიცხვებში.
ჩვენ გვსურს რომ რაც

შეიძლება მეტმა ადამიანმა
მიიღოს მონაწილეობა .
გეგმაშია არც მეტი არც
ნაკლები  - გუნდების

თანასწორი და
სანახაობრივი
დაპირისპირება.


