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„Talk on Europe“ - ინტერაქტიული სესია, რომელშიც ორგანიზატორებმა სტუმრებს გააცნეს Erasmus + და ევროპის
სოლიდარობის კორპუსის პროგრამების გამოცდილება და ამოცანები, რომლებიც დაკავშირებულია პიროვნულ
ზრდასთან;
"ჩემი ევროპული გამოცდილება" - ინტერაქტიული სესია ახალგაზრდებისთვის, რომლის დროსაც მათ მეტი
ინფორმაცია მიიღეს თავიანთი მეგობრებისგან, რომლებსაც მონაწილეობა აქვთ მიღებული Erasmus + სხვადასხვა
მობილობაში და მიღებული აქვთ გამოცდილება;
"მე ვარ მოხალისე" - ახალგაზრდებმა, რომლებიც მოხალისედ მუშაობდნენ ევროპის ESC-ის ფარგლებში,
სტუმრებს გაუზიარეს თავიანთი ისტორიები;
არაფორმალური განათლების კუთხე - აქტივობების სერია, რომელიც ეფუძნება გუნდური მუშაობის

სავარჯიშოებს/ტრენინგს.
ეკო-კუთხე - ვორქშოპი გარემოს დაბინძურების, მისი თავიდან აცილებისა და შემცირების კრეატიული გზების
გამოყენების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით.

ღონისძიება ეძღვნებოდა ევროპის დღეს და მისი მიზანი იყო საქართველოში ახალგაზრდებისთვის ევროკავშირის
შესაძლებლობების ხელშეწყობა და ისეთი პროგრამების გავრცელება, როგორიცაა Erasmus+ და ევროპის

სოლიდარობის კორპუსი. უფრო მეტიც,  ღონისძიებას ბევრი საერთაშორისო და ადგილობრივი მოხალისე დაესწრო
და თავიანთ გამოცდილებაზე ისაუბრა!

პარკის სხვადასხვა კუთხეში რამდენიმე აქტივობა გაიმართა:

9 აპრილს თბილისში, დედაენის პარკში მოეწყო ღონისძიება
სახელწოდებით Europa Fair. ახალგაზრდული ასოციაცია DRONI 
 ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო Erasmus+-ისა და ESC-ის
საინფორმაციო ცენტრთან ერთად საქართველოში და
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდობა მშვიდობისა
და თანასწორობისთვის. ღონისძიების მხარდამჭერები
იყვნენ თბილისის მერიის კულტურის, განათლების,
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი - Euro
Desk საქართველო და თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების
გაერთიანება.

EUROPA FAIR
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ESC CARAVANESC CARAVAN

მანგლისშიმანგლისში
17 აპრილს, ჩვენი ევროპის სოლიდარობის კორპუსის
მოხალისეებმა Erasmus+ ახალგაზრდობის და ევროპის
სოლიდარობის კორპუსის საინფორმაციო ცენტრისა
და ახალგაზრდული ასოციაციის DRONI-ის გუნდთან
ერთად მოაწყვეს მერვე ESC Caravan შეხვედრა.
ქარავანი დმანისის ჰეიდარ ალიევის ახალგაზრდულ
ცენტრში გაიმართა.

ჩვენი გუნდი შევხვდით 15-დან 17 წლამდე 20-ზე მეტ
ახალგაზრდას, რომლებთანაც განვიხილეთ Erasmus
plus-ისა და ევროპის სოლიდარობის კორპუსის
პროგრამების სხვადასხვა შესაძლებლობები,
გავაკეთეთ არაფორმალური სემინარი
ევროკავშირისა და ახალგაზრდების დაკავშირების
შესახებ და ვითამაშეთ მხიარული თამაში ჰულა
ჰუპით.
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4 თებერვლიდან 11 თებერვლის ჩათვლით, რუსთავში გაიმართა საერთაშორისო Erasmus + ტრენინგი "Reinforcing
Games as an Educational Tool for Social Change". ტრენინგი მიზნად ისახავდა სამაგიდო თამაშების, როგორც
ახალგაზრდების ჩართულობის ალტერნატიულ ინოვაციური ინსტრუმენტის დანერგვას და სამაგიდო
თამაშების ახალგაზრდულ მუშაობაში გამოყენების წარმატებული მაგალითების შესწავლას, მონაწილეთა
აღჭურვას სამაგიდო თამაშების განვითარების ინსტრუმენტებით საგანმანათლებლო მიზნებისთვის
შესაბამისი სოციალური საკითხების ან აუცილებლობის საფუძველზე. კომპეტენციების ამაღლება
ახალგაზრდებისთვი საგანმანათლებლო სამაგიდო თამაშების ნაკრების შესაქმნელად, რომელიც
გამოყენებული იქნება ახალგაზრდული მუშაობის სფეროში.

ტრენინგის განმავლობაში მონაწილეებმა შეიმუშავეს ახალი თამაშები და ასევე დაგეგმეს ადგილობრივი
აქტივობები, ტრენინგის შემდგომ ღონისძიებებად. ყველა ჯგუფმა წარმატებით განახორციელა
ადგილობრივი გეგმები და აქ წარმოგიდგენთ რამდენიმე შთაბეჭდილებას საქართველოს ნაკრებიდან:

საქართველოს გუნდმა მოაწყო კომპაქტური თანმდევი ღონისძიება, რომელშიც მათი 10 ქართველი 
 ახალგაზრდა დაესწრო. ღონისძიება დაიწყო პრეზენტაციით სამაგიდო თამაშების უპირატესობებისა და მათი
საგანმანათლებლო მიზნების შემუშავების პროცესის შესახებ. დამსწრეებმა გაიცნეს ტრენინგის მთელი
პროცესი, როგორ დაიწყო ის, რა გამოწვევები ჰქონდა, ასევე მიღებული გადაწყვეტილებები და გზა და
საბოლოო პროდუქტამდე. შემდგომ გუნდმა ითამაშა ერთ-ერთი ახლად შექმნილი თამაში, "Cultural Travel",
მონაწილეებთან ერთად, რამაც საფუძველი შექმნა შემდგომი კრიტიკული დისკუსიებისთვის კულტურის,
იდენტობისა და კუთვნილების გრძნობის შესახებ. ეს ღონისძიება დასრულდა განხილვით თამაშის, გუნდისა
და მათი მუშაობის შესახებ.

პროექტის "REINFORCING GAMES AS ANპროექტის "REINFORCING GAMES AS AN

EDUCATIONAL TOOL FOR SOCIAL CHANGE"EDUCATIONAL TOOL FOR SOCIAL CHANGE"

თანმდევი აქტივობებითანმდევი აქტივობები
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აქ არის ჩვენი ახლად დაარსებული წიგნების კლუბის სიახლეები. უკვე თვეზე მეტია,
ყოველკვირეულად ვიკრიბებით, რათა ერთად ჩავუღრმავდეთ ლიტერატურის ფარულ
სამყაროებს. ყოველ ხუთშაბათს ერთად ვატარებთ ორ საათს, ვიღებთ ლიტერატურულ
სიამოვნებას და თბილისის შესანიშნავი კაფეების გარემოს შევისწავლით
თითოეულ მონაწილეს მოაქვს  წიგნი  წასაკითხად და, ასევე,  აზრებიც უტრიალებთ ამ წიგნის
გარშემო. მაგრამ გარკვეული რაოდენობის გვერდების შემდეგ, ლაპარაკის სურვილი ჭარბობს
და ისე გამოდის, რომ ბოლოს, ღმერთსა და სამყაროზე საუბარი გარდაუვალი ხდება.
წიგნების სულიერი სტიმული იძლევა საკმარის საკვებს, იმისთვის რომ ვრცლად ვისაუბროთ
სულის სიღრმისეულკუთხეებზე.
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სემის წიგნების კლუბისემის წიგნების კლუბი

USE-IT რუკა თბილისისUSE-IT რუკა თბილისის

ვაგრძელებთ თბილისის Use-it რუკის შემოქმედებით
პროცესს. ცოტა ხნის წინ ავირჩიეთ დიზაინერი -
თამარ სხილაძე. მან დაიწყო მუშაობა რუკის წინა
ყდაზე. Use-it-ის გუნდმა შეიმუშავა ყველა ის ლოკაცია,
სადაც დალევა/ჭამა/განტვირთვა/რაიმეს ნახვა
იქნება რეკომენდირებული!



ჩემი აპრილი საქართველოში საოცრად დაიწყო. როგორც იქნა, თოვლი და წვიმა შეწყდა და გაზაფხული
მოვიდა! მაგრამ მხოლოდ გაზაფხულმა  არ გადაწყვიტა საქართველოში მოსვლა, ჩემი მშობლებიც
ჩამოვიდნენ ორი კვირით. ჩვენ ვიმოგზაურეთ საქართველოში და შესაძლებლობა მომეცა  პირველად მენახა
ბათუმი და შავი ზღვა. ჩემთვის ეს იყო მოკლე ვიზიტი, რადგან მე და DRONI-ს და თბილისის ახალგაზრდული
ცენტრების გაერთიანების სხვა მოხალისეებმს შუალედური შეხვედრა ჩაგვიტარდა ბაკურიანში. ოთხი დღის
განმავლობაში ჩვენ განვიხილეთ ის გამოცდილება, რაც აქამდე მივიღეთ მოხალისეობრივ სამსახურში.
მივიღეთ  რჩევები იმის შესახებ, თუ როგორ ვმართოთ დარჩენილი დრო, მივიღოთ მეტი ცოდნა Youthpass-ის
შესახებ, ასევე ჩავატარეთ სათავგადასავლო თამაში ბორჯომში (ჩემი ჯგუფი მეტ-ნაკლებად წარმატებული
აღმოჩნდა...), თოვლში გავისეირნეთ (კინაღამ თოვლში გავიჭედეთ), გვქონდა დისკუსია, თუ რომელი ჰარი
პოტერის პერსონაჟი ვიქნებოდით და რა თქმა უნდა, მოვაწყეთ ქართული სუფრა ბოლო საღამოს, რასაც
მოჰყვა ქართული ცეკვებიც.

აპრილში ასევე გავაგრძელეთ ESC Caravan - ამჯერად ზუგდიდში. გვქონდა ოთხი შეხვედრა, სადაც ვისაუბრეთ
Erasmus+-ისა და ESC-ის შესაძლებლობებზე და გვქონდა ვორქშოფები ადამიანის უფლებებზე, საკვების
ნარჩენებზე და ვითამაშეთ სათავგადასავლო თამაში, რომელიც მიზნად ისახავდა ახალგაზრდებისა და
ევროკავშირის დაკავშირებას. ამასობაში ზუგდიდი მოვიარეთ და დრო გავატარეთ ბოტანიკურ ბაღში,
დადიანების სასახლესა და  პარკში, ასევე დავაგემოვნეთ მეგრული კერძები (ძალიან გემრიელია უნდა
ვთქვა).

აპრილიც აღდგომის პერიოდიც იყო და მე და ჩემმა მეზობლებმა  კვერცხები შევღებეთ. გერმანიიდან ვიცი 
 კვერცხების შეღებვის მარტივი გზა- ფუნჯით,  მაგრამ ჩემმა ძვირფასმა მეზობლებმა საფრანგეთიდან და
ჩეხეთიდან მაჩვენეს, როგორ უნდა გავაკეთო ეს სწორადდ!
ნაბიჯი პირველი: აიღეთ ერთი კვერცხი და მოათავსეთ მასზე ფოთოლი
ნაბიჯი მეორე: აიღეთ კოლგოტის ნაჭერი და ფრთხილად შემოახვიეთ კვერცხს
ნაბიჯი მესამე: მოხარშეთ კვერცხები ხახვის ქერქთან ერთად
შედეგი წარმოუდგენელია!
აღდგომის დღეებში დავრჩი თბილისში და  დრო ქალაქში სეირნობით, კარგი კერძების დაგემოვნებით,
კარგი ამინდით და ჩემი კიდევ უკეთესი მეგობარ დომინიკასთან ერთად გავატარე.

დარჩენილ სამ თვეში, იმედი მაქვს, კიდევ უფრო მეტ საქართველოს ვიხილავ, შავ ზღვაში გავცურავ, რაც
შეიძლება მეტ ხინკალს შევჭამ და გამოვიყენებ შესაძლებლობას, სომხეთსაც ვესტუმრო. მაგრამ ზუსტად
ვიცი, რომ ეს თვეები სავსე იქნება საინტერესო მომენტებით, დიდი და ახალი გამოცდილებით და ლამაზი
მოგონებებით.

მოხალისეთა დღიურიმოხალისეთა დღიური

ემის აპრილიემის აპრილი
საქართველოშისაქართველოში



"Climate Change - Time to take Action!" არის საერთაშორისო
პროექტი, რომელიც ჩატარდა ბერჩუმში, გერმანია 3-
დან 8 მაისამდე. ჩვენ სიამოვნებით გაგიზიარებთ
მცირე მოხსენებას, რომელიც დაწერილია ქარველი
მონაწილის მიერ:
”მე ვიმოგზაურე გერმანიაში, კერძოდ, ჰაგენ-
ბერშუმში. ტრენინგი ფოკუსირებული იყო კლიმატის
ცვლილებაზე. მისი ორგანიზატორი იყო ასოციაცია 
 East-West-East. ყოველდღე იმართებოდა სხვადასხვა
აქტივობები და დისკუსიები თემაზე. ასევე გვქონდა
გასეირნება ჰაგენში და ექსკურსია ესენში. მივიღე
მონაწილეობა ყველა ღონისძიებაში და ავიღე
Youthpass-ის სერთიფიკატი. პროექტში მონაწილეობით
მივიღე დიდი გამოცდილება, განვავითარე უნარები
და გავიღრმავე ცოდნა. ამ პროექტში მონაწილეობა
ძალიან პოზიტიური გამოცდილება იყო“.

ბერჩუმი, გერმანიაბერჩუმი, გერმანია

დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ

იზმირი, თურქეთიიზმირი, თურქეთი
"Cooperation in Diversity, Unity in Diversity!" იყო
ახალგაზრდული გაცვლა, რომელიც ჩატარდა
იზმირში, თურქეთი 4-დან 10 მაისამდე. ჩვენ
სიამოვნებით გაგიზიარეთ ჩვენი ქართველი
მონაწილის მიერ დაწერილი მოხსენება.
  „ახალგაზრდული გაცვლის მონაწილეები იყვნენ
თურქეთიდან, საქართველოდან, გერმანიიდან და
საბერძნეთიდან. პროექტი მიზნად ისახავდა
ახალგაზრდა მიგრანტების შესახებ ცნობიერების
ამაღლებას და ცრურწმენებთან ბრძოლას.
პროგრამის მიხედვით, მონაწილეები შეხვდნენ
იზმირში სირიელ მიგრანტებზე პასუხისმგებელი
არასამთავრობო ორგანიზაციების მენეჯერებს.
ასევე, გაიმართა შეხვედრა ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტებთან, სადაც გამართეს
პრეზენტაციები და განიხილეს მათი როლი,
პერსპექტივები. პროექტის ბოლოს მონაწილე
ქვეყნებმა მოამზადეს ინტერკულტურული საღამო,
რათა გაეცნოთ მეტი ინფორმაცია აღნიშნული
ქვეყნებისა და მათი კულტურის შესახებ."



„Shaping Our Future” იყო პროექტი, რომელიც 16-დან 18
მაისამდე ტარდებოდა გერმანიაში, ბერშუმში. გვინდა
გაგიზიაროთ ჩვენი ერთ-ერთი მონაწილის ანგარიში:
„წინა მოსამზადებელ ვიზიტს მოიცავდნენ
მონაწილეები საქართველოდან, გერმანიიდან და
თურქეთიდან. პროექტის ფარგლებში ლიდერებმა
დაგეგმეს ღონისძიება ივლისში, რომელიც
გაგრძელდება 14 დღეს და მონაწილეები იქნებიან
საქართველოდან, გერმანიიდან, თურქეთიდან და
ესტონეთიდან. პროექტი მიზნად ისახავს მდგრადობის
შესახებ ცნობიერების ამაღლებას საინტერესო და
გასართობი აქტივობებით, მონაწილეებს აქვთ
შესაძლებლობა გაარკვიონ რა არის მდგრადი
განვითარება და როგორ შეიძლება იყვნენ ადამიანები
მდგრადნი, რაც მოიცავს გუნდის მშენებლობის
მრავალფეროვან აქტივობებს და სემინარებს,
რომლებიც საბოლოოდ აამაღლებს მონაწილეთა
ცნობიერებას.  ამ პროექტის განმავლობაში მათ უნდა
დაგეგმონ საზაფხულო ფესტივალი, გამოხატონ და
გაუზიარონ აზრი ამის შესახებ. ეს ყველაფერი
საბოლოოდ მათ საშუალებას მისცემს გაიღრმავონ
ცოდნა და უნარები და დაამყარონ ახალი კავშირები“.

ბერშუმი, გერმანიაბერშუმი, გერმანია

ČADCA, SLOVAKIA

დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ

25-28 მაისს ჩადჩაში, სლოვაკეთი
გაიმართა პარტნიორი ქვეყნების ESC
შეხვედრა. შეხვედრაზე პარტნიორი

ორგანიზაციების ჩართულმა
წარმომადგენლებმა განიხილეს

ევროპის სოლიდარობის კორპუსის
პროგრამასთან დაკავშირებული

სხვადასხვა საკითხები, როგორიცაა
ფინანსური რესურსები,

გაძლიერებული მენტორობა,
მოკლევადიანი მოხალისეობა,
მოხალისეთა პროფილი და

ჩართულობა და ა.შ.



დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ

"3E" იყო პროექტი, რომელიც ჩატარდა საბერძნეთში, სალონიკში
7-დან 17 მაისამდე. ტრენინგი ეხებოდა მედიაწიგნიერებას და
კრიტიკულ აზროვნებას, სესია გაგრძელდა 10 დღის
განმავლობაში. გვინდა გაგიზიაროთ ეს ბლოგი, რომელიც ერთ-
ერთმა ქართველმა მონაწილემ დაწერა.

„ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა ვსტუმროდით ადგილობრივ
რადიოს, ტელევიზიას, რათა გაგვეგო, როგორ მუშაობს მედია იქ,
როგორ უმკლავდებიან ადამიანები ყალბ ამბებს. სესიებზე
განვიხილავდით თემებს ყველა ქვეყნის პერსპექტივიდან,
ვისაუბრეთ მედიაწიგნიერების მნიშვნელობაზე, ინტერნეტ
სივრცეში ნავიგაციაზე, ინფორმაციის გარჩევაზე და
ყველასთვის უსაფრთხო სივრცის შექმნაზე ბოტების, ყალბი
ანგარიშების, ყალბი ამბებისგან თავის დასაცავად. ტრენინგ
კურსმა მოგვცა კრიტიკული აზროვნების ინსტრუმენტები, რათა
თავიდან ავიცილოთ ყალბი ამბების დაჯერება. ჩვენ გვქონდა
შესაძლებლობა გვემუშავა ჯგუფებთან, რათა გაგვეზიარებინა
გამოცდილება და ცოდნა. ჩვენ წარმოვადგინეთ მედიის ჩვენი
რეალობა და როგორ ვაწარმოებთ ყალბ ამბებს. ტრენინგის
მთავარი მიზანი იყო დღევანდელი ახალგაზრდების
ცნობიერების ამაღლება ციფრული ინსტრუმენტების
გამოყენების შესახებ, მათი დადებითი და უარყოფითი
მხარეების შესახებ, ასევე მუდმივი კრიტიკული აზროვნების
განვითარება, როგორც ციფრული, ისე არაციფრული ფორმით,
დამოუკიდებლად მიეღოთ მცოდნე გადაწყვეტილებები, მიეცეთ
საშუალება, რომ იყვნენ. დღევანდელი საზოგადოების
გულმოდგინე და საკუთარი თავის უფლებამოსილი აქტორები
პასუხისმგებლობით და უფრო ფართოდ ხდებიან აქტიური
მოქალაქეები და ხდებიან თვითდაჯერებულები საზოგადოების
განვითარებაში და აუცილებლად ავითარებენ კულტურულ
ცნობიერებას“.

სალონიკი, საბერძნეთისალონიკი, საბერძნეთი

კარლოვაცი, ხორვატიაკარლოვაცი, ხორვატია
"Read, Analyze, Criticize, Think - React" არის სასწავლო კურსი, რომელიც ჩატარდა 11-19
მაისს კარლოვაცში, ხორვატია. ამ პერიოდის განმავლობაში
მედიაწიგნიერების თემაზე მუშაობდა 27 მონაწილე საქართველოდან,
ხორვატიიდან, საბერძნეთიდან, პორტუგალიიდან, თურქეთიდან,
სომხეთიდან, ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკიდან, ლატვიიდან და
უკრაინიდან. ჩვენ სიამოვნებით გაგიზიარებთ ამ მოხსენებას ერთ-ერთი
ქართველი მონაწილისგან.
„ახალგაზრდა მუშაკებს განუვითარდათ მედიაწიგნიერების კუთხით
სხვადასხვა კომპეტენციები, რომელთა გამოყენებაც მათ მომავალში
შეეძლებათ ახალგაზრდებთან მუშაობისას. პროექტის მთავარი მიზანი იყო 
 მონაწილე ახალგაზრდულ მუშაკებს/ახალგაზრდობის ლიდერებს
ესწავლათ თუ როგორი  იყვნენ უფრო შეგნებული მედიის მომხმარებლები
მიღებული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზით.პროექტის ფარგლებში
ახალგაზრდა მუშაკებს ასევე მიეცათ საშუალება დაეუფლონ სხვადასხვა
მეთოდებს, რაც მათ საშუალებას მისცემს ჩაატარონ სემინარები ამ თემაზე
ახალგაზრდებთან. მონაწილეებმა სხვადასხვა ქვეყნიდან გაუზიარეს
თავიანთი გამოცდილება. რაც შეეხება მედიას და მათ ქვეყანაში არსებულ
ძირითად დაბრკოლებებს ყოველდღიურად ინფორმაციის დამუშავებისას.
ინტენსიური სესიები ნაყოფიერი აღმოჩნდა არა მხოლოდ ტრენერებისა და
ფასილიტატორების წყალობით, არამედ მონაწილეთა მიერ მიღებული
ცოდნისა და გამოცდილების წყალობით. პროექტის დროს იყო
ინტერკულტურული საღამო, რომლის დროსაც მონაწილეებს საშუალება
მიეცათ წარმოედგინათ მათი კულტურა და ქვეყნები  გააეცანეს
აუდიტორიას. გარდა ამისა, ისინი გაეცნენ ადგილობრივ კულტურას და
საზოგადოებას“.



"Think Green" არის პროექტი, რომელიც განხორციელდა იტალიაში, პაჩინოში 13-დან 20 მაისამდე. პროექტში
მონაწილეობდა 30 მონაწილე საქართველოდან, უკრაინიდან, ლატვიიდან, საბერძნეთიდან,
რუმინეთიდან და იტალიიდან. გვინდა გაგიზიაროთ ერთ-ერთი ქართველი მონაწილის მიერ დაწერილი
ბლოგი.

პაჩინო, იტალიაპაჩინო, იტალია

„სხვადასხვა აქტივობებით განვიხილეთ და მივხვდით, თუ რა
გავლენას ახდენს ადამიანი გარემოზე, ბევრი ვისაუბრეთ
კლიმატის ცვლილებაზე, ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის
დაბინძურებაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენს ქვეყნებში
არსებული სიტუაციების წარმოჩენა, როგორ მოქმედებენ
ადამიანები, როგორი პროპაგანდა ხდება და რა უნდა
გავაკეთოთ პლანეტის დასახმარებლად. ჩვენ მივხვდით, რომ
საქართველოს ბევრი რამ აქვს გასაკეთებელი და ეტაპობრივად
უნდა გავაუმჯობესოთ მდგომარეობა, განსაკუთრებით
ცნობიერების გავრცელება და ცოდნისა და გამოცდილების
მიღება გადამუშავებიდან, რაც ჩვენს ჩვევად უნდა იქცეს. ჩვენი
განრიგი იყო ძალიან პროდუქტიული და შინაარსიანი. უამრავი
აქტივობა გვქონდა ინდივიდუალურად და ასევე ჯგუფურად და
ყოველთვის გვქონდა დრო საჭირო დისკუსიისთვის. ეს პროექტი
ძალიან განსაკუთრებული იყო, რადგან APV-ის ლიდერები და
მონაწილეები ასევე ხელს უწყობდნენ აქტივობებს. ეს პროექტი
სავსე იყო მეგობრული და სასიამოვნო გარემოთი. ადგილიც
სავსე იყო სიმწვანეთა და ულამაზესი ბუნებით, სადაც
გადამუშავებაზეც ვიზრუნეთ.

ერთ დღეს მივედით ნარჩენების გადასამუშავებელ
ქარხანაში, სადაც გავეცანით ყველა დეტალს, თუ როგორ
მუშაობს იგი. ჩვენ ასევე გვქონდა გარე აქტივობა სანაპიროზე,
რომელიც ეკოლოგიის დღე იყო. პლაჟი დავასუფთავეთ და
ვიდეო ჩავწერეთ, რომელიც პრემიერამდე უნდა
დაგვემონტაჟებინა. ჩვენც გვქონდა ისეთი აქტივობები,
როგორიცაა  propaganda, here I stand, 4 ecological quadrants, stop doing start
doing differently. ბოლო დღეებში ჩვენ კონცენტრირებული
ვიყავით YouthPass- ის შევსებაზე და შემდგომი აქტივობების
დაგეგმვაზე ჩვენს ქვეყნებში.
პროექტის მსვლელობისას ჩვენ გვქონდა ბევრი დრო, რომ
გვეფიქრა ჩვენი გავლენის შესახებ პლანეტაზე და მივხვდით,
რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და ვიპოვეთ სხვადასხვა მარტივი
გადაწყვეტილებები, რომლებსაც შეუძლიათ უკეთესი შედეგის
მიღწევა.
რაც მთავარია, ვაფასებთ უკრაინის გუნდის სიმამაცეს. მათ
დიდი გავლენა მოახდინეს პროექტზე და გაავრცელეს
ცნობიერება და გაასუფთავეს დეზინფორმაცია უკრაინის ომის
შესახებ. ჩვენ მადლობას ვუხდით თითოეულ მონაწილეს და
ორგანიზაციას ამ საოცარი პროექტისთვის. ”

დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ

პირველი დღე იყო გუნდის ჩამოყალიბება და ერთმანეთის გაცნობა. ჩვენ გავუზიარეთ ჩვენი შიში, წვლილი და
მოლოდინები პროექტის შესახებ. გვქონდა გუნდური აქტივობები Youthpass ის  8 კომპეტენციის შესახებ. ასევე
გვქონდა პროექტის პრეზენტაცია.
პროექტთან დაკავშირებით ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, მაგალითად,  here I stand აქტივობა, სადაც
მონაწილეებს უნდა გადაეწყვიტათ და განეხილათ, ეთანხმებოდნენ თუ არ ეთანხმებოდნენ სხვადასხვა
განცხადებებს.
From diamonds comes nothing, from manure flowers are born ეს აქტივობა იყო შთაგონებული იტალიური სიმღერით და გვქონდა
სახალისო აქტივობა, სადაც ნივთების გადაყრისა და გაფუჭების ნაცვლად მათგან საინტერესო ქანდაკებები,
ტანსაცმელი და სასარგებლო ნივთები გავაკეთეთ. ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ, სანამ რამეს დავხარჯავთ. როგორ
შეიძლება ხელახლა გამოვიყენოთ და როგორ ავიცილოთ თავიდან ზედმეტი ნარჩენები.



5 მაისიდან 13 მაისამდე 15 ადამიანი ლატვიიდან, საქართველოდან,
პოლონეთიდან, რუმინეთიდან, უკრაინიდან და სომხეთიდან შეიკრიბა,
რათა მეტი გაეგოთ ლატვიური ორგანიზაციის "Piedzivojuma Gars"-ის
მეთოდოლოგიის შესახებ გარე განათლების შესახებ. სასწავლო ვიზიტი
ლატვიაში, რიგაში დაიწყო. პირველი აქტივობები მანგალსალაში
დაიწყო, ჩვენ დავაკვირდით ლატვიური ორგანიზაციის "Piedzivojuma Gars"-ის
მიერ გაკეთებულ აქტივობებს საშუალო სკოლის 30 მოზარდისთვის,
როგორ მუშაობენ და რა მეთოდოლოგიას იყენებენ ახალგაზრდებთან
გარეთ. სასწავლო ვიზიტის გარე ნაწილის დროს მონაწილეებმა
თვალყური ადევნეს ულამაზეს ტყეს. დარბაზმა შემოგვთავაზა
უნიკალური ბუნება და შესაძლებლობები სხვადასხვა გარე
აქტივობებისთვის. ლაშქრობა სავსე იყო უამრავი განსხვავებული
ემოციით, მონაწილეებს მოუწიათ მიაღწიონ რამდენიმე საგუშაგოს,
ბოლო დანიშნულება იყო Rites - საოცარი ადგილი ველურ ბუნებაში. ჩვენ
გვქონდა შესაძლებლობა გაგვეტარებინა ოთხი საოცარი დღე Rites-ში,
სადაც გვქონდა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიგვეღო ხის სახლების
მშენებლობაში, მაღალი და დაბალი საბაგირო აქტივობებში,
წავსულიყავით სოლო ლაშქრობაზე, გამოვცადეთ გარე სამზარეულო და
კიდევ ბევრი გუნდური მშენებლობის და პიროვნების გაძლიერების
აქტივობები გვქონდა. 

TRACK ONE 
KA2 PROJECT

JOB SHADOWINGJOB SHADOWING    პოლონეთშიპოლონეთში

სასწავლო ვიზიტი ლატვიაშისასწავლო ვიზიტი ლატვიაში

19 მაისს  დაიწყო Track One პროექტი  
 ვარშავაში, პოლონეთი. მონაწილეები
საქართველოდან, უკრაინიდან და
სომხეთიდან იკვლევდნენ პოლონური
ორგანიზაციის, პრაკოვნიას გამოცდილებას.
პირველი დღე იოგას გარე სესიით დაიწყო.
შემდეგ მონაწილეები გაეცნენ ორგანიზაცია
„პრაკოვნიას“ და გარე მუშაობის ძირითად
მეთოდოლოგიებს, რომლებსაც ისინი
იყენებენ ახალგაზრდებთან. მოგვიანებით,
ჩვენ გვქონდა მცირე ექსკურსია Osiedle Jazdow-
ის ირგვლივ და გამოვიკვლიეთ სხვადასხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციები,
რომლებიც ამჟამად მუშაობენ
საზოგადოებაში. ბოლოს მონაწილეები
შეუერთდნენ არტთერაპიის სესიებს და
პირველ დღეს ვასრულებთ ფერადი
ნახატებით.



როგორი იყო აპრილი ჩვენი ESCროგორი იყო აპრილი ჩვენი ESC

მოხალისეებისთვის საზღვარგარეთ?მოხალისეებისთვის საზღვარგარეთ?

დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ



6 გრძელვადიანი ESC პროექტი
საფრანგეთში
shorturl.at/rzOU1

 
მოკლევადიანი ESC პროექტი უნგრეთში

shorturl.at/fqtIX
 

გრძელვადიანი პროექტები
ნიდერლანდებში

shorturl.at/kptV2
 

მოკლევადიანი ESC პროექტი თურქეთში
shorturl.at/B1249

 
გრძელვადიანი ESC პროექტი ლიტვაში

shorturl.at/gGKO5
 

3 ESC პროექტი რუმინეთში
shorturl.at/pswFY

 
გრძელვადიანი ESC პროექტი შვედეთში

shorturl.at/oswJ3

გახსენითგახსენით

ვაკანსიებივაკანსიები



სამომავლოსამომავლო

სასწავლო კურსი
2022 წლის 27 ივნისი -

4 ივლისი
ბორჯომ-ხარაგაული

  ეროვნული პარკი

მედია და საინფორმაციო წიგნიერებისმედია და საინფორმაციო წიგნიერების
სასწავლო ვიზიტი ბარსელონაში, ესპანეთისასწავლო ვიზიტი ბარსელონაში, ესპანეთი

გაეცანით MIL-ის უახლეს ტენდენციებსა და რეალობას ახალგაზრდულ მუშაობასთან
დაკავშირებით;
ეწვიეთ საინტერესო ადგილობრივ პროექტებს და MIL-ზე აქტიურად მომუშავე
ორგანიზაციებს;
საუკეთესო პრაქტიკის, გამოწვევების გაცვლა;
შექმენი საფუძველი მომავალი თანამშრომლობისა და ახალი პროექტების
განსახორციელებლად.

სასწავლო ვიზიტი
2022 წლის 24-27 ოქტომბერი | ბარსელონა, ესპანეთი

შემოგვიერთდით მედია და საინფორმაციო წიგნიერების (MIL) სასწავლო ვიზიტში “May the
source be with you” გაეცანით MIL-ის ბოლო ტენდენციებს, გაცვალეთ პრაქტიკა, ეწვიეთ
საინტერესო პროექტებს და დაიწყეთ ახალი პარტნიორობა!

განაცხადე 2022 წლის 30 ივნისამდე, უახლესი დროით! განაცხადები მიიღება მხოლოდ SALTO
Training Calendar ინსტრუმენტის საშუალებით. იმ შემთხვევაში, თუ არ გაქვთ My SALTO ანგარიში,
დააყენეთ აქ. ადვილია!

 
ამ სასწავლო ვიზიტის დროს თქვენ…

მეტი ინფორმაცია აქ!

აქტივობებიაქტივობები


