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სასწავლო პროცესის წარმართვა მედიაწიგნიერებისა და ყალბი ამბების შესახებ
საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლა მედიაწიგნიერებისა და ყალბი ამბების შესახებ
საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლა ინკლუზიასთან და მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით და
ნაკლები შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების კონკრეტული ჩართულობა
18 სემინარის დაგეგმვა და განხორციელება თითოეული მონაწილე ორგანიზაციის
ადგილობრივ კონტექსტში
ინსტრუმენტარიუმის შექმნა ახალგაზრდული მუშაკებისა და ტრენერებისთვის
მედიაწიგნიერებისა და ყალბი ამბების შესახებ
 ახალგაზრდული ასოციაციების ქსელის გაძლიერება ყალბი ამბების წინააღმდეგ

ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა მოაწყო ტრენინგ-კურსი სახელწოდებით Liars and Verifiers ,
რომელიც გაიმართა რუსთავში 28 თებერვლიდან 7 მარტამდე. პროფესიონალი და მოყვარული
ახალგაზრდა მუშაკები ჩეხეთიდან, საქართველოდან, გერმანიიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან და
უკრაინიდან შეიკრიბნენ, რათა მეტი გაეგოთ მედიაწიგნიერების შესახებ.

პროექტის მიზნები იყო:

სასწავლო კურსი რუსთავში

LIARS & VERIFIERSLIARS & VERIFIERS

აქ არის კლემენსი,
 ESC პროექტის ახალი
გერმანელი მოხალისე

JAM News-ში



ახალგაზრდული ასოციაციამ დრონმა 18-27 მარტს ბაკურიანში მოაწყო ახალგაზრდული გაცვლა

სახელწოდებით VIDEOTOPIA!. პროექტი მიზნად ისახავდა ახალგაზრდების კრეატიულობისა და

თვითგაძლიერების პროცესის გაზრდას ციფრული მედიის გამოყენებით და ახალგაზრდებთან

მიახლოება თხრობის საშუალებებით და შეისწავლეს როგორ გამოიყენონ კამერა, აუდიო ჩამწერი და
ვიდეო რედაქტირების პროგრამული უზრუნველყოფა.

საერთაშორისო ახალგაზრდული გაცვლა "VIDEOTOPIA!"-ს პირველი ნაწილი 2021 წლის სექტემბერში
ბერლინში გაიმართა და მეორე ნაწილი საქართველოში გაგრძელდა. პროექტი ორგანიზებული იყო
გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია „Chance International“-ის მიერ Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში.
ოცი ახალგაზრდა ხუთი სხვადასხვა ქვეყნიდან ( საქართველო, გერმანია, ესპანეთი, ბოსნია-
ჰერცეგოვინა) შეხვდა ბერლინში შემოქმედებით ჯგუფურ პროცესში ჩასართავად მოკლემეტრაჟიანი

ფილმების, თეატრისა და თხრობის სემინარების შექმნის მიზნით.

ახალგაზრდული გაცვლა ბაკურიანში

VIDEOTOPIA!



პარასკევს 11 და სამშაბათს 22 მარტს, ჩვენი ევროპის

სოლიდარობის კორპუსის მოხალისეებმა Erasmus+
ახალგაზრდობისა და ევროპის სოლიდარობის კორპუსის
საინფორმაციო ცენტრისა და ახალგაზრდული ასოციაციის
დრონის გუნდთან ერთად მოაწყვეს მორიგი ESC ქარავანის
შეხვედრა. მეორე შეხვედრა გაიმართა გორში დაფუძნებულ
ორგანიზაციაში "Civil Forum for Peace"-ში , ხოლო მესამე თელავის

მე-8 საჯარო სკოლაში.

ჩვენი გუნდი შეხვდა 13-დან 17 წლამდე 20-ზე მეტ

ახალგაზრდას, რომლებთანაც განვიხილეთ Erasmus+
პროგრამის სხვადასხვა შესაძლებლობები და ჩავატარეთ
სამუშაო შეხვედრები ადამიანის უფლებების შესახებ.
მონაწილეები გაეცნენ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო

დეკლარაციას და როგორ შეიქმნა ის, ამის გარდა გაიგეს, თუ
რომელი უფლებები ითვლება ადამიანის უფლებად და

რომელი არა.

გორში ჩვენი გუნდი მუშაობდა ორ საერთაშორისო ESC
მოხალისესთან  გერმანიიდან, ლუსიანასა და ტილთან

ერთად. მათ ასევე ისაუბრეს საქართველოში არსებულ

გამოცდილებაზე. მეორეს მხრივ, თელავში ჩავრთეთ DRONI-ის
ადგილობრივი წევრი და მოხალისე ლეილა, რომელიც

დაგვეხმარა ადამიანის უფლებების ვორქშოპის

მომზადებაში და უკეთ აუხსნა HRE კონცეფციები ჩვენს

მონაწილეებს.

ESC ქარავანი გორში
და თელავში



ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა და Erasmus + ახალგაზრდობისა და ევროპის
სოლიდარობის კორპუსის საინფორმაციო ცენტრმა 11 მარტს გამართეს ონლაინ
საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის
სტუდენტებთან. შეხვედრას ესწრებოდნენ ევროპის სოლიდარობის კორპუსის
მოხალისეები, რომლებმაც თავიანთი გამოცდილება გაუზიარეს სტუდენტებს.

შეხვედრა უნივერსიტეტთან

პირველი ვორქშოპი

პარასკევს, 2022 წლის 18 მარტს, ახალგაზრდული ასოციაცია დრონის მოხალისემ  მარინა
მოაწყო USE-IT MAP Tbilisi-ის მესამე ვერსიის პირველი გაცნობითი შეხვედრა! ძალიან თბილ და
სასიამოვნო გარემოში მონაწილეებმა გაიგეს მეტი USE-IT რუქების კონცეფციების, მათი
ისტორიისა და ფილოსოფიის შესახებ. მონაწილეებმა ასევე გააზიარეს და ხმა მისცეს მათ
საყვარელ ადგილებს,ღირსშესანიშნაობებს , დასასვენებელ ადგილებს და შემოიმუშავეს
მათი აზრით ტურისტებისთვის საინტერესო სასეირნო მარშუტები.



ანა კარაპეტიანმა, საგანმანათლებლო ცენტრის
“Planemo”-ს დამფუძნებელმა და გიუმრის
ტექნოლოგიური ცენტრის საგანმანათლებლო
პროგრამის ოფიცერმა, განახორციელა შემდგომი
აქტივობა ახალგაზრდებთან, სადაც განმარტა
სამაგიდო თამაშების შექმნის ტექნიკა არსებული
მაგიდის თამაშებზე და სხვა მასალებზე.

გორ გალსტიანმა ლექცია წაიკითხა დედათა
საყდრის ეჯმიაწინის ევრნეკიანის სკოლის
გვიანდელ მოზარდთა ჯგუფს და წარუდგინა
თამაშების შექმნის მთელი პროცესი. გორმა მათ
აჩვენა თამაშების შექმნის მექანიზმი და
პროცესი, ასევე გააცნო პრეზენტაცია და შემდეგ
მათ ითამაშეს პროფესიონალური თამაში სომხურ
ენაზე სომხურ ეკლესია-მონასტრების თემაზე.
თამაშის შემდეგ მოსწავლეებმა ისაუბრეს
თამაშის ცუდ მხარეებზე და ასევე გამოთქვეს
თავიანთი აზრი, თუ როგორი უნდა იყოს თამაში.

სონა დავთიანი მუშაობს ახალგაზრდებთან და
მისი შემდგომი აქტივობა კლუბის 24
ახალგაზრდასთან შეხვედრისას განხორციელდა.
მათ ითამაშეს სამაგიდო თამაში დედაქალაქ
ერევნის, მისი ღირსშესანიშნაობების, ქუჩების,
ძეგლების შესახებ. თამაშის შემდეგ სონამ მათ
წარუდგინა მსგავსი თამაშების შექმნის მთელი
პროცესი. აუხსნა მათთვის ამ ტიპის თამაშის
მნიშვნელობა სასწავლო პროცესში და ამიტომ
ეცადა  მათთვის დაემტკიცებინა რომ განათლება
შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ფორმალური,
არამედ აქტიური და საინტერესო პროცესიც.
შემდეგ თამაშის მექანიზმების, კარგი და ცუდი
მხარეების განხილვა მოჰყვა.

"Reinforcing Games as an Educational Tool for Social Change"  იყო
სატრენინგო კურსი, რომელიც მიმდინარეობდა 4
თებერვლიდან 11 თებერვლამდე რუსთავში,

საქართველოში. შემდეგი შედეგები და ქმედებები
უკვე განხორციელდა  მონაწილეთა მიერ

სომხეთიდან:

პროექტის "REINFORCING GAMES AS AN EDUCATIONAL TOOL FOR SOCIAL
CHANGE" შემდგომი აქტივობა .



ჩვენ დავტოვეთ
ვაჟა-ფშაველას
ოფისი.

მოხალისეების
ნაწილი
გუდაურში

თხილამურებზე
სასრიალოდ

წავიდა

ტესამ ტალახის ტბები
მოინახულა.

 პლასტმასის ბოთლები
მივიტანეთ

გადასამუშავებლად...

დომიმ
ლიმონიანი
ჩიზქეიქი
მოამზადა

მოზლისეთა გუნდმა ახალი
კალენდარი შეადგინა

გოგონები
საქართველოს
ეროვნულ
გალერეას
ესტუმრნენ

შეხვედრა გორელ მოხალისეებთან

ESC Caravan-ის
შეხვედრის
შემდეგ
თელავში
გავერთეთ

ხინკალით
ტკბობა ოფისში...

ემი და სემი
ბაკურიანში იყვნენ!



12-21 თებერვალს ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ჩოტებორში
გაიმართა ახალგაზრდული გაცვლა "Play the Way". ეს იყო
პროექტის მეორე ეტაპი და შეიძლება ჩაითვალოს

ტრენინგის კურსის გაგრძელებად 2021 წლის
დეკემბრიდან. ახალგაზრდულ გაცვლას ჰქონდა
უზარმაზარი დასწრება - 45 ადამიანი 9 სხვადასხვა

ქვეყნიდან. ყველა მათგანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში
ერთი საერთო პრობლემა ჰქონდა: შრომის ბაზარი.

გაცვლის დროს მათ მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ,
თუ როგორ მუშაობს ბაზარი და რა უნდა გააკეთონ

იმისათვის, რომ იყვნენ უკეთესი. სხვადასხვა ქვეყნების
ლიდერებს საშუალება ჰქონდათ ხელი შეეწყოთ ამ

თემაზე დაკავშირებულ საქმიანობაში. ამ
აქტივობებისთვის მათ გამოიყენეს თამაშები,
რომლებიც შეიქმნა სასწავლო კურსის დროს
დეკემბერში. ამ თამაშებმა მართლაც კარგი

გამოხმაურება მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი
ეფექტურია და მათ შეუძლიათ რეალურად დაეხმარონ
ადამიანს შრომის ბაზრის პრობლემების დაძლევაში.

ჩოტებორი ,
ჩეხეთის რესპუბლიკა

საზავა ,  ჩეხეთის
რესპუბლიკა

DRONI-ის წევრებმა მიიღეს მონაწილეობა
"CooperACT!"-ში, კონტაქტების დამყარების

სემინარში, რომელიც გაიმართა 2021 წლის
17-25 მარტს საზავაში, ჩეხეთის

რესპუბლიკაში. მონაწილეებმა თხუთმეტი
ქვეყნიდან პროექტში შეიტანეს თავიანთი

წვლილი და საუკეთესო იდეები
გასაზიარებლად. სემინარის მიზანი იყო

სხვადასხვა წარმომავლობის
არასამთავრობო ორგანიზაციების
პედაგოგების გაერთიანება. მათ

განიხილეს  თუ როგორ უნდა გააძლიერონ
თავიანთი შესაძლებლობები ადამიანის

უფლებათა განათლებისა და
ინტერკულტურული სწავლების კუთხით

დღევანდელი გამოწვევების
გადასაჭრელად.



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



4 ESC პროექტი სლოვენიაში
shorturl.at/lrJTZ

 
ESC პროექტი ესპანეთში

9 თვე, დაწყებული 2022 წლის აპრილიდან
shorturl.at/qLNV6

 
2 ESC პროექტი საფრანგეთში

shorturl.at/i3458
 

ESC პროექტი ლიტვაში
2022 წლის 15 აპრილი - 2023 წლის 15 აპრილი

shorturl.at/dyJQR
 

ESC პროექტი თურქეთში
2022 წლის 20 აპრილი - 2022 წლის 18 ივნისი

shorturl.at/tuHS4
 
 

http://shorturl.at/qLNV6?fbclid=IwAR0PlXFd2rM7HiT-gf-xOwUgZXOO66C2r9rKyb18wlKAsW6kQ4JH-X6lDY8
http://shorturl.at/dyJQR?fbclid=IwAR1K4EM9xB3xs4UKLK9dCtm_7fEat_Hi3lkq7AocKCe8MleohPXPwNF5lHg


1 აპრილიდან 10 აპრილამდე ვაწყობთ საერთაშორისო
ტრენინგ-ვორქშოფს გრძელვადიანი პროექტის „Working for
You/th rights“ ფარგლებში, რომელიც ჩატარდება თბილისში,
საქართველოში.

აპრილის შუა
რიცხვებში

ვგეგმავთ ქალაქ
ზუგდიდის

მონახულებას ჩვენი
ახალი პროექტით

ESC ქარავანი!
ვაპირებთ

შევხვდეთ Erasmus+-
ით და მისი

შესაძლებლობებით
დაინტერესებულ
ახალგაზრდებს.


