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ონლაინ ქცევის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; ონლაინ საფრთხეები; ციფრული და
მონაცემთა უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის უფლებები,
მონაწილეთა და მათი სამიზნე ჯგუფის მედიაწიგნიერების დონის ამაღლება.
ახალგაზრდების ციფრული მუშაობის მეთოდების გაზიარება და ახალგაზრდული
მუშაკებისა და ტრენერებისთვის ხელსაწყოების უზრუნველყოფა - ახალგაზრდების
ციფრული მუშაობის ახალი მეთოდების შემუშავება.
ახალგაზრდების გაძლიერება, გამოიყენონ ციფრული ინსტრუმენტები მათი
პერსონალური და პროფესიული განვითარებისთვის - სამოქმედო გეგმის შედგენა, თუ
როგორ უნდა დანერგონ მეთოდები სახლის თემებში.

ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა მოაწყო ტრენინგ კურსი სახელწოდებით Privacy4Youth.
პროექტში მონაწილეობდა 24 მონაწილე 6 ქვეყნიდან - საქართველო, ნორვეგია, სომხეთი,
ხორვატია, უკრაინა და ლიეტუვა. პროექტის მიზანი იყო ახალგაზრდების მედიაწიგნიერების
დონის ამაღლება ციფრული მედიის ჯანსაღი გამოყენების შესახებ ინფორმირებით.

მიზნები:

დეკემბრის აქტივობებიდეკემბრის აქტივობები

სასწავლო კურსი ბაკურიანში

PRIVACY4YOUTH



მსხვილი მასშტაბის

ღონისძიება

CAUCAN
ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა განახორციელა პროექტ CauCAN-ის ფინალური
ღონისძიება ბაკურიანში, საქართველო. CAUCAN - Counter and Alternative Narratives for Human Rights in Caucasus
არის ფართომასშტაბიანი Erasmus + KA2 პროექტი. ღონისძიებას შეიკრიბა 40 ახალგაზრდა 6
ქვეყნიდან - საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, საფრანგეთი, ჩეხეთი და ნიდერლანდები.

ღონისძიების მიზანი იყო კავკასიასა და ევროპაში ახალგაზრდების მედიაწიგნიერებისა და
კრიტიკული ცნობიერების განვითარება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის
უფლებათა განათლების ადვოკატირების გზით და ლიბერალური დემოკრატიის, კანონის
უზენაესობის, ადამიანის უფლებების კონცეფციის  წინააღმდეგ დისკრედიტაციულ
ნარატივებთან დაპირისპირება.

We also published 
a video from the project!

  საქმიანობა დეკემბერშისაქმიანობა დეკემბერში



სიახლეები ოფისიდან
ახალგაზრდულმა ასოციაციამ
დრონმა უმასპინძლა სასწავლო

ვიზიტი Cayla სასწავლო ტურისთვის.
გუნდმა ESC-ის მოხალისეებთან
ერთად გააკეთა პრეზენტაცია

დრონისა და ევროპის სოლიდარობის
კორპუსის შესახებ და გაუზიარა

გამოცდილება, საუკეთესო პრაქტიკა
და ორგანიზაციის სამუშაო

სტრუქტურა.
 

ღია ვაკანსიებიღია ვაკანსიები
ESC პროექტი თურქეთში

2022 წლის 15 იანვარი - 2022 წლის 14 მარტი
shorturl.at/jwzCU

  საქმიანობა დეკემბერშისაქმიანობა დეკემბერში



მოხალისეთა დღიურიმოხალისეთა დღიური
ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა
გამოაქვეყნა მორიგი ვიდეო, რომელიც

ასახავს მოხალისეთა ყოველდღიურ

ცხოვრებას ოფისში, მათ საქმიანობას
ორგანიზაციაში და ასევე თავისუფალი

დროის ინტერესები.



დრონის წევრებიდრონის წევრები
საზღვარგარეთსაზღვარგარეთ

ჰაუჩები,
საფრანგეთი

დრონის სამმა წევრმა მიიღო მონაწილეობა
ტრენინგ კურსში სახელწოდებით "Ways To
Peace", რომელიც ჩატარდა ლეს ხოუჩეში,
საფრანგეთი. სასწავლო კურსი მიზნად
ისახავდა სასარგებლო და პრაქტიკული

ინსტრუმენტების მიწოდებას ახალგაზრდა
მუშაკებისა და ლიდერებისთვის, ტრენინგი

პიროვნული განვითარებისა და
გაძლიერების შესახებ წარმატებული

სამშვიდობო განათლებისა და განათლების
მშვიდობისთვის.

ჩოტებორი, ჩეხეთი

დრონის ხუთმა წევრმა მიიღო
მონაწილეობა ტრენინგ კურსში

სახელწოდებით "Play The Way", რომელიც
ჩატარდა ჩოტებორში, ჩეხეთის

რესპუბლიკა. პროექტის მთავარი მიზანი
იყო 30 ახალგაზრდა მუშაკისთვის

გემიფიკაციის გზების სწავლება. 9 დღის
განმავლობაში ყველა მონაწილე

აქტიურად მონაწილეობდა  ინფორმაციის
მიღებაში, რათა მათ შეეძლოთ საკუთარი
თამაშების შექმნა ამ პროცესში. სულ
შეიქმნა 5 საგანმანათლებლო თამაში,
რომელიც შრომის ბაზრის საკითხებს

ეხება. მათ შეამოწმეს და დაამტკიცეს, რომ
თამაშები ერთდროულად

საგანმანათლებლო და სახალისოა.



როგორი იყო ნოემბერი ჩვენი ESC
მოხალისეებისთვის საზღვარგარეთ?

დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ



მომავალი აქტივობებიმომავალი აქტივობები


