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სამაგიდო თამაშების, როგორც ახალგაზრდების ჩართულობის ინსტრუმენტის დანერგვა და
ახალგაზრდულ მუშაობაში სამაგიდო თამაშების გამოყენების წარმატებული მაგალითების

შესწავლა;
მონაწილეთა აღჭურვა საგანმანათლებლო ღირებულების მქონე სამაგიდო თამაშების

შემუშავების ინსტრუმენტებით, რომელიც ეფუძნება შესაბამის სოციალურ საკითხებს ან

ახალგაზრდებისთვის აუცილებელ კომპეტენციებს;
 საგანმანათლებლო სამაგიდო თამაშების ნაკრები შემუშავება, რომელიც გამოყენებული იქნება
ახალგაზრდულ სამუშაო სფეროში.

ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა მოაწყო ტრენინგ-კურსი სახელწოდებით "Reinforcing Games as an
Educational Tool for Social Change" . პროექტმა შეკრიბა 24 მონაწილე 6 ქვეყნიდან - ავსტრია, სომხეთი,
ხორვატია, ესტონეთი, საქართველო და უკრაინა. ტრენინგი მიზნად ისახავდა ახალგაზრდებში

მიკუთვნილობის გრძნობის განვითარებას, რათა გაზარდოს მათი სოციალური ჩართულობა და
გაძლიერება ინოვაციური ინსტრუმენტების მეშვეობით, როგორიცაა სამაგიდო თამაშები, როგორც
ახალგაზრდების ჩართულობის ინსტრუმენტი ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსა და საზოგადოებაში
და მათთან დიალოგის წამოწყება ახალგაზრდული მუშაკების ტრენინგის გზით. ასევე მოხდა
საგანმანათლებლო და სოციალური ღირებულების მქონე მაგიდის თამაშების შემუშავება.

მიზნები

აქტივობები თებერვალში

სასწავლო კურსი რუსთავშისასწავლო კურსი რუსთავში

REINFORCING GAMES AS AN EDUCATIONAL
TOOL FOR SOCIAL CHANGE



პირველი "გერმანული საღამო"
მშვენივრად ჩაიარა! დიდი ჯგუფი

ორად დაიყო მონაწილეთა ენობრივი
ცოდნის მიხედვით. სამუელი
ასწავლის ენის საფუძვლებს,

როგორიცაა ახალი ენის მარტივი
წინადადებები ერთი საათის
განმავლობაში. მეორე საათი

ეძღვნება მათ, ვისაც უკვე შეუძლია
საკუთარი თავის გერმანულად

გამოხატვა, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ
მხოლოდ გერმანულად ვსაუბრობთ!

გერმანული კლუბისა და გიტარისგერმანული კლუბისა და გიტარის

გაკვეთილები ESC მოხალისეგაკვეთილები ESC მოხალისე

სამუელთან ერთადსამუელთან ერთად

APV შეხვედრა ბაკურიანშიAPV შეხვედრა ბაკურიანში

გიტარის გაკვეთილები

ფონიჭალის

ახალგაზრდულ

ცენტრში ტარდება
ყოველ სამშაბათსა და

შაბათს!

წინასწარი დაგეგმვის ვიზიტი
ჩატარდა ბაკურიანში 

 ახალგაზრდული გაცვლითი
პროექტის ფარგლებში. პროექტი
ეხება სიმარტოვისა და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის პრობლემების
მოგვარების თემას , რომელიც
ჩატარდება 2022 წლის აპრილში
ასევე ბაკურიანში, საქართველო.

აქტივობები თებერვალში



მოხალისეთა დღიური

კიდევ

რამდენიმე

ონლაინ

შეხვედრა

დომი, ემი და ტესა
გამოსცადეს გოგირდის

აბანოებში...

ტესამ მოინახულა ფარავნის ტბა !

ჩვენ დავესწარით  ოფისის
ახალი მეზობლების GAFE-ს

კონფერენციას

ჯაზის კონცერტი!

დრონის გუნდი დაემშვიდობა
ყოფილ მოხალისე დანიილს

ესტონეთიდან

ქართულის გაკვეთილის ფარგლებში
მოხალისეებმა ისწავლეს კერძების

დასეხელელბები.

ჩვენი მეგობარი კატა კიდევ
ერთხელ ეწვია ჩვენს ოფისს 



სამუელის დღიური "იზოლირებული"სამუელის დღიური "იზოლირებული"

თებერვლის შესახებთებერვლის შესახებ

სამწუხაროდ, სათაური ძალიან
კარგად გამოხატავს ჩემს ბოლო

კვირებს საქართველოში.
პანდემია ჯიუტად დევნიდა

ჩვენს ბინის მკვიდრებს  ისე, რომ
ჩვენ ან იზოლირებულად

ვიჯექით ადამიანთან კონტაქტის
გამო, ან თავად ვიყავით ავად

საწოლში. პირადად მე
ვცდილობდი მარტოობის

წინააღმდეგ რაიმე სასარგებლო
საქმიანობით დაკავება ,
როგორიცაა კითხვა ან
უნივერსიტეტების ძებნა.

მაგრამ ამის მიღმა, ასევე არის მართლაც საინტერესო ისტორიები სათქმელი. უპირველეს
ყოვლისა, მე, რომელიც ასევე გიტარის მასწავლებლი ვარ, ბედნიერი ვარ რომ ჩემი
მოსწავლეები სულ უფრო მეტად ხალისობენ ინსტრუმენტზე დაკვრით და რეალურ პროგრესს
აღწევენ ტექნიკასა და რეპერტუარში. ეს დაკვირვება ყველა მასწავლებლის გულს ახარებს.
ორმა სიახლემ თებერვალი კიდევ უფრო გამორჩეული გახადა: საბოლოოდ დავიწყე
გერმანულის კურსი, შესაძლებლობა დაინტერესებულ ქართველებსა თუ უცხოელებს ესწავლათ
გერმანული ენა ბუნებრივი და უმეტესად ზეპირი, ვიდრე თეორიული გზით. შემდეგ მე და ემიმ
მოვამზადეთ სამუშაო შეხვედრა ეკოლოგიისა და მდგრადობის შესახებ, რომელსაც ამიერიდან
ყოველ ოთხშაბათს გავმართავთ ფონიჭალის ახალგაზრდულ ცენტრში .

ჩემი მშობლები ერთი კვირით
ჩამოვიდნენ სტუმრად და ბევრი

ადგილი მოვინახულეთ თბილისსა და
მის გარშემო. მე მათ ვაჩვენე ქალაქის

ღირსშესანიშნაობები და გავაცანი
საქართველოს კულინარიული

მრავალფეროვნება. მათი ყოფნის
სამი დღის განმავლობაში მანქანაც კი
ვიქირავეთ და გარშემო შემოვიარეთ.

როდესაც ქართულ
სტუმარმასპინძლობაზე  ვსაუბრობთ,

უნდა ვახსენოთ ის სითბო და
სიყვარული, რომლითაც

მასპინძლობს ეს ქვეყანაში – ის
ძალიან დიდია!

მოხალისეთა დღიური



დრონის წევრები

საზღვარგარეთ

კოჟიჩკოვო, პოლონეთიკოჟიჩკოვო, პოლონეთი

პროექტი - „ინტროსპექციის მოგზაურობა“
პოლონეთში, კოჟიკოვოში გაიმართა. პროექტის
მთავარი იდეა იყო ახალგაზრდული მუშაკების
დახმარება საკუთარ თავთან დაკავშირებაში.
აქტივობების მთავარი მიზანი იყო ისეთი

ადგილის შექმნა, სადაც არ იქნება განსჯა, არამედ
საკუთარი თავის გაგება და თანაგრძნობა
ერთმანეთის მიმართ. თავდაპირველად,
არაფორმალური განათლების მეთოდების

გამოყენებით მონაწილეები გახდნენ ერთ ძლიერ
დაკავშირებულ ჯგუფად. ეს იყო რეალური
გრძნობების თავისუფლად გამოხატვის

უსაფრთხო სივრცის შექმნის საფუძველი. შემდეგ
კი მედიტაცია და გონებამახვილობის მეთოდები

იყო თვითშემეცნების საშუალება.
დასასრულისთვის, პროექტის ძირითადი

ღირებულებება გახდა ანალიზისა და საკუთარ
თავთან და სხვებთან კომუნიკაციის

გაუმჯობესების შანსი.

საერთაშორისო კონფერენცია
გიუმრის ტექნოლოგიურ ცენტრში,

ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული Erasmus+

გრძელვადიანი პროექტის „Cities Of
YOUth:increasing the role of young people in the

development of tourism infrastructure“
დასკვნითი ღონისძიების

ფარგლებში.
კონფერენციაში მონაწილეობა

მიიღეს ახალგაზრდული ასოციაცია
დრონის წარმომადგენლებმა და
გააზიარეს პროექტის შედეგები.

გიუმრი, სომხეთიგიუმრი, სომხეთი



მოლდოვამოლდოვა

KA2 პროექტს DEVELOP TOGETHER ჰქონდა შემდეგი მიზნები:
არაფორმალური სწავლის მეთოდების ხელშეწყობა
NEET-ის გარეშე; ორგანიზაციას შორის პარტნიორობის

დამყარება, გამოცდილების გაზიარება
ახალგაზრდულ მუშაობასთან დაკავშირებით, NEET-ის

უნარებისა და კომპეტენციების შეფასება და
აღიარება; სასწავლო პროცესის ქოუჩინგი,

ფასილიტაცია; მოხალისეობის სფეროში ევროპული
პოლიტიკის ხელშეწყობა.

 
ტრენინგის კურსი ფოკუსირებული იყო

ახალგაზრდების გაძლიერებაზე „CMYW“ სწავლისა და
სწავლის სხვადასხვა სტილის სიღრმისეული გაგების
თვალსაზრისით. ეფექტური და ეფექტური ტრენინგის
რეჟიმის შემუშავება პერსონალის კომპეტენციის

დონის ამაღლების მიზნით. ასევე სტრუქტურირებული
ქმედებების შემუშავება ახალგაზრდობის მუშაკებისა

და ტრენერების სოციალურ-პროფესიული
განვითარების მიმართულებით.

დრონის წევრები

საზღვარგარეთ



როგორი იყო იანვარი ჩვენი ESCროგორი იყო იანვარი ჩვენი ESC

მოხალისეებისთვის საზღვარგარეთ?მოხალისეებისთვის საზღვარგარეთ?

დრონის წევრები საზღვარგარეთ



ღია

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
 

2 ESC პროექტი რუმინეთში
2022 წლის მაისიდან - 9 თვე

shorturl.at/oDER2E
 

ESC პროექტი სლოვაკეთში
shorturl.at/kqzK0

https://bit.ly/3oIaDdP?fbclid=IwAR0WBlph7We4iSTp4dF90vSi8owUeQ4K-9xLOMPh5lcPKXfbwqfw2_T7Xgc
https://bit.ly/3DmgoBX?fbclid=IwAR3VCxdsvs-lUGlWEkKaOAvDgdK8UJCX8e8JTNaOdiebbAwudZbYBTFj07E
http://shorturl.at/oDER2?fbclid=IwAR3tdwsFMP8BBoFE8KPNRKCcGwDao-fUj9GzXFv53CVQ-O318_zcDE_GgSs
http://shorturl.at/kqzK0?fbclid=IwAR02rkGUrQszVfy0saFouf15DnP4UzTh5XVd9o1RzyduEGeon4vbou4-seE
http://shorturl.at/kqzK0?fbclid=IwAR02rkGUrQszVfy0saFouf15DnP4UzTh5XVd9o1RzyduEGeon4vbou4-seE


გორიგორი

თელავითელავი

მომავალი

აქტივობები

ESCESC

CARAVANCARAVAN

გრძელდებაგრძელდება

ERASMUS+ERASMUS+

პროექტიპროექტი

რუსთავში,რუსთავში,  

როგორროგორ

გავზარდოთგავზარდოთ

ახალგაზრდებისახალგაზრდების

მედიაწიგნიერება.მედიაწიგნიერება.


