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რას ფიქრობდნენ მაყურებლები თავად ფილმზე?
რატომ არის მნიშვნელოვანი გლობალური დათბობის შესახებ ცნობიერების
ამაღლება?

21 იანვარს ახალგაზრდული ასოციაცია დრონის გუნდმა მოაწყო ფილმის "Don't Look Up!"
ჩვენება. რვა ახალგაზრდამ  უყურა და განიხილა ნეტფლიქსის ბოლო ფილმი კლიმატის
ცვლილების შესახებ. როგორც ახალგაზრდული ასოციაცია და არასამთავრობო
ორგანიზაცია, დრონი ყოველთვის ზრუნავდა გარემოსდაცვითი თემებით, ეკოლოგიური
მდგრადობითა და გლობალური დათბობით. ფილმმა მაყურებელს გარკვეული
პერსპექტივა მისცა იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოხდეს, როდესაც ადამიანები
ერთად ვერ მუშაობენ.

ფილმის შემდეგ გაიმართა დისკუსია, რომელიც შედგებოდა 2 ნაწილისგან:

DON'T LOOK UPDON'T LOOK UP

იანვარის აქტივობები

ფილმისფილმის    ჩვენებაჩვენება



                                                      ოთხშაბათს, 26 იანვარს, ჩვენი ევროპის სოლიდარობის
კორპუსის მოხალისეებმა Erasmus+ ახალგაზრდობის და ევროპის სოლიდარობის
კორპუსის საინფორმაციო ცენტრისა და ახალგაზრდული ასოციაცია დრონის გუნდთან
ერთად მოაწყვეს პირველი  შეხვედრა ფონიჭალის ახალგაზრდულ ცენტრში ESC Caravan 
 პროექტის ფარგლებში.

გუნდი შეხვდა ადგილობრივახალგაზრდებს , რომლებიც დაინტერესდნენ Erasmus + და
მისი შესაძლებლობებით - პროგრამით და მოხალისეობის შესაძლებლობებით,
რომელსაც გთავაზობთ ევროპის სოლიდარობის კორპუსი (ESC). ჩვენმა მოხალისეება
ისაუბრეს იმაზე, თუ რატომ უნდა გახდეთ მოხალისე, როგორ მივიღოთ მონაწილეობა
და როგორ გამოიყურება პროექტები.

მცირე შესვენებისა და "ტორნადოს" ენერგიული თამაშის შემდეგ, გავაგრძელეთ
თემატური სემინარები: ვიქტორინა ადამიანის უფლებების შესახებ, სადაც ვისაუბრეთ
რა არის ადამიანის უფლებები და რატომ არის ისინი მნიშვნელოვანი, ასევე თამაში
"სიამაყე და ცრურწმენა", სადაც გავიგეთ, რომ მნიშვნელოვანია  სტერეოტიპებზე
დაფუძნებული იარლიყის მიწოდება.

ESC CARAVAN 

AT PONICHALA

YOUTH CENTER
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...ოფისი უნდა
იყოსკომფორტული !

მოულოდნელი სტუმარი ჩვენს
 ოფისში!

ახალი ფორტეპიანო
მოხალისეთა ბინაში 

ბევრი შეხვედრა გვქონდა

გემრიელი სადილი სხვა
მოხალისეებთან ერთად 

ქართულის ონლაინ

გაკვეთილი

შეხვედრა და ვორქშოფი 
ფონიჭალას ახალგაზრდულ 

ცენტრში

მოხალისეთა დღიური

შობა ქუთაისში



2021 წლის ნოემბერში
ახალგაზრდული

ასოციაცია დრონის
მიერ ჩატარებული

Erasmus+ პროექტის „
Migration and refugees in

youth work“ ფარგლებში,
ჩვენ შევიმუშავეთ

მიგრაციის

ტერმინოლოგიის 
 ვიქტორინა,

რომელიც შექმნა
პროექტში 

 განხილული

თემების

საფუძველზე.

21-26 იანვრის
პერიოდში

ახალგაზრდული

ასოციაციის

დრონის და Alumni
Re:act Volda-ს

წარმომადგენლე

ბი შეხვდნენ
ერთმანეთს

მომავალი

პროექტების

დაგეგმვისა და
შემუშაობისთვის.

ვიქტორინა მიგრაციისვიქტორინა მიგრაციის
შესახებშესახებ

დრონის წევრები საზღვარგარეთ



დრონის წევრები საზღვარგარეთ

როგორი იყო დეკემბერი ჩვენი ESCროგორი იყო დეკემბერი ჩვენი ESC
მოხალისეებისთვის საზღვარგარეთ?მოხალისეებისთვის საზღვარგარეთ?



გრძელვადიანი ESC პროექტი ლიტვაში
2022 წლის 1 თებერვალი - 2023 წლის 1

თებერვალი
shorturl.at/qvxG3 

 
მოკლევადიანი ESC პროექტი თურქეთში

2022 წლის 1 თებერვალი - 2022 წლის 31
მარტი

shorturl.at/eqCJM
 

გრძელვადიანი ESC პროექტი
ნიდერლანდებში

2022 წლის 1 ივნისი - 2023 წლის 25 მაისი
shorturl.at/uwAT8

 
გრძელვადიანი ESC პროექტი გერმანიაში

2022 წლის ივლისი - 2023 წლის აგვისტო
shorturl.at/bctCI

 
მოკლევადიანი ESC პროექტი ფინეთში
2022 წლის 7 მარტი - 2022 წლის 31 მარტი

shorturl.at/bnLO9

ღია ვაკანსიები

http://shorturl.at/qvxG3?fbclid=IwAR0Q2movJMQDjraDisuyiPKUgCO2__EsMfADFf2iM3lXygd8Oa5zMN6W_DA
http://shorturl.at/uwAT8?fbclid=IwAR0pGKOFU0Y0xgDBGr7HbSPPRTsqOwosWvw8RJK9XgSzz-9sPtYJkIgxy78
http://shorturl.at/bctCI?fbclid=IwAR1I6wXGdHZREam0PDnjWMlHIZdi_WATMd6xF48o0hqvQsMzp5bZjmzBmgo


მომავალი აქტივობები


