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5 ივნისს დრონის გუნდმა გარემოს დაცვის
მსოფლიო დღე აღნიშნა დიღმის

მინდვრებში გარემოს დაცვის მუზეუმის
მიერ ორგანიზებულ გარემოსდაცვით
ფესტივალში მონაწილეობით. ჩვენმა

მოხალისეებმა წარმოადგინეს თავიანთი
წარსული და დღევანდელი გარე
აქტივობები - ნაგვის შეგროვება

თბილისის დენდროლოგიურ პარკში, ეკო
სემინარები და სასწავლო კურსები გარე
განათლების შესახებ! ნახეთ ფოტოები ამ

ღონისძიებიდან!

ივნისის აქტივობებიივნისის აქტივობები

გარემოსდაცვითიგარემოსდაცვითი

ფესტივალიფესტივალი

ახალგაზრდული ფორუმიახალგაზრდული ფორუმი

ზუგდიდშიზუგდიდში

DRONI-ის მცირე გუნდმა მონაწილეობა მიიღო ზუგდიდის მერიის მიერ ორგანიზებულ
ახალგაზრდულ ფორუმში 2022. ფორუმი 18 ივნისს ზუგდიდში, შოთა მესხიას სახელობის

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა. ღონისძიების მიზანი იყო საუბარი
ახალგაზრდების სხვადასხვა შესაძლებლობებზე და ახალგაზრდულ ინიციატივებზე. ჩვენ
შევხვდით ადამიანებს, რომლებიც წარმოადგენენ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს

სხვადასხვა რეგიონში და მუშაობენ სხვადასხვა სფეროში. ვისაუბრეთ ჩვენს ადგილობრივ

აქტივობებზე და Erasus Plus-ისა და ევროპის სოლიდარობის კორპუსის პროგრამების
შესაძლებლობებზე.



გენდერული თანასწორობის ვორქშოფებიგენდერული თანასწორობის ვორქშოფები

14 ივნისს, ჩვენ დავიწყეთ პირველი
სემინარი გენდერული თანასწორობის

შესახებ. სემინარების სერიიდან!
ვორქშოფებს უძღვება ჩვენი ფრანგი
მოხალისე მარიონი გერმანელი

მოხალისე სემის დახმარებით. პირველ
სემინარზე მონაწილეებმა ერთმანეთი

გაიცნეს, შემდეგ იდენტობებზე
ისაუბრეს. მოგვიანებით გავეცანით

აქტივობას, სახელწოდებით Human Rights
walk და განვიხილეთ საქართველოში
ადამიანის უფლებების მდგომარეობა

მეორე სემინარი გაიმართა 21 ივნისს.
მონაწილეებმა დახატეს ყველაზე ცუდი

საზოგადოება, რაც მათ შეეძლოთ
წარმოედგინათ და მოგვიანებით

განიხილეს ქალთა უფლებებისა და
ადამიანის უფლებების ,

ურთიერთდამოკიდებულება,
თანასწორობა და  ითამაშეს

დრამატული თამაში და გაიგეს, თუ
როგორ უნდა ისაუბრონ თანასწორობის

და გენდერულ საკითხებზე.

ივნისის აქტივობებიივნისის აქტივობები

მესამე სემინარი გაიმართა 28
ივნისს. ჩვენ ვუყურეთ მარტივი
გოგონა, ფრანგული «ამორალური
საზაფხულო ზღაპარი», როგორც
აღწერილია მისმა რეჟისორმა.

შემდეგ განვიხილეთ
ურთიერთობის დინამიკა,

ძალაუფლება და ბატონობა და
სექს-მუშაობა.



მარიონის პირველი კვირები,მარიონის პირველი კვირები,    დრონისდრონის

მოხალისის როლშიმოხალისის როლში

ახალგაზრდული ასოციაცია DRONI-ს ჰყავს

ახალი ESC მოხალისე. მას მარიონი ჰქვია, ის
საფრანგეთიდანაა და მისი პროექტი ერთი
წელი გაგრძელდება. მან დაწერა თავისი

პირველი შთაბეჭდილებების შესახებ DRONI-ში.

„დიდი აღფრთოვანებით დავიწყე დრონისთან
მოხალისეობა ამ მაისში. მართალია საქართველოში
პირველად არ ვიყავი, მაგრამ გამიკვირდა, როგორი
მწვანე ქალაქი იყო. თბილისში გაზაფხულზე
საოცარია და შესანიშნავი ამინდია!
ჩამოსვლის მეორე დღეს ვესტუმრე დრონის ოფისს და
შევხვდი გუნდის წევრებს და სხვა მოხალისეებს. ყველა
ძალიან სტუმართმოყვარე და კეთილი იყო. მაშინვე
ჩავერთე ძალიან მასტიმულირებელ პროექტებში,
როგორიცაა თბილისში ახალგაზრდა მოგზაურთა რუქის
შექმნაში მონაწილეობა, Erasmus+ აქტივობების
მონაწილეებთან დაკავშირება, გენდერული
თანასწორობის შესახებ სემინარების მოწყობა... ძალიან
გამხნევებული ვიგრძენი შემექმნა ჩემი. პროექტები და
ახალი იდეების მოფიქრება, რომელთა განხორციელებაც
დრონიში შეგვეძლო.

მე აღმოვაჩენ ქალაქს და ძალიან მსიამოვნებს. ნამყოფი ვარ
Dezerter Bazaar-ში, ვცადე ხინკალი სხვადასხვა ადგილას (მათ
შორის, ფრანგული სტილის ხინკალი ლოკოკინებით და ბოეფ
ბურგუნიონი კაფე Metis-ში), დავესწარი რამდენიმე წვეულებას
და კონცერტს და მოვინახულე რამდენიმე მეორადი მაღაზია,
რომელიც შეგიძლიათ თბილისში ნახოთ. . ასევე ვატარებ
თანამედროვე ჯაზის ცეკვის კურსებს და ვმართავ
ინგლისურენოვან კლუბს. თბილისში ბევრი საქმეა
გასაკეთებელი და ცოტა დრო მოსაწყენისთვის. ბუნებაც
საოცარია, მთა წელიწადის ამ წუთში ისეთი ლამაზია და
მთაწმინდაზე ლაშქრობის საუკეთესო დროა. ასევე კარგი
ამინდია თბილისის ზღვაზე წასასვლელად და პოტენციურად
ბანაობისთვის თუ მამაცი ხარ!
საერთო ჯამში, ეს ძალიან კარგი დასაწყისია და
აღფრთოვანებული ვარ იმის ხილვით, თუ რა მოხდება!
ვგეგმავ მეგობარს ზუგდიდში ვესტუმრო, on-arrival ტრენინგზე
წავალ ბაკურიანში და თუ შემიძლია, სხვაგანაც ვიქნები!”

მოხალისეთა დღიურიმოხალისეთა დღიური



როგორია ჩვენი ESC მოხალისეებისთვისროგორია ჩვენი ESC მოხალისეებისთვის

საზღვარგარეთ ცხოვრება?საზღვარგარეთ ცხოვრება?

დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ



TRACK ONETRACK ONE

KA2 PROJECTKA2 PROJECT

სასწავლო ვიზიტი რუმინეთშისასწავლო ვიზიტი რუმინეთში

ივნისის შუა რიცხვებში ჩატარდა სასწავლო ვიზიტი

რუმინეთში, სტრაიაში. მონაწილეები გაეცნენ რუმინული

ორგანიზაცია New Horizons Foundation-ის მუშაობის მეთოდებს.
სასწავლო ვიზიტი ფოკუსირებული იყო ექსპერიმენტული

სწავლების ფართო გაგებით გამოყენებაზე და

კონკრეტულად - გარე სათავგადასავლო განათლებაზე,
როგორც საზოგადოებაზე დადებითი ზემოქმედების

ინსტრუმენტზე. განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობები:
დაბალი საბაგირო კურსი, ვიზიტი ადგილობრივ

საზაფხულო ბანაკში სტრაჯაში და გუნდური აქტივობები
და თამაშები, რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს

სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვებთან.
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რუზომბეროკი,რუზომბეროკი,

სლოვაკეთისლოვაკეთი

საერთაშორისო ტრენინგის კურსი „Keep Your Prejudices
in Media!“ 9-დან 19 მაისს სლოვაკეთის ქალაქ

რუზომბეროკში გაიმართა. ამ პროექტის

განმავლობაში ჩვენ გვქონდა ტრენინგები

ფოტოგრაფიის, ვიდეოგრაფიის, ვიდეო და ფოტო
მონტაჟის შესახებ, როგორც ძლიერი

ინსტრუმენტები, რომლებიც ახალგაზრდებს

შეუძლიათ გამოიყენონ სტერეოტიპების ან

მანიპულაციების დასაძლევად. ჩვენ მოვინახულეთ

ქალაქები და სოფლები, რომ გადაგვეღო სურათები
და ვიდეოები და მოგვემზადებინა ისინი ჩვენი

გამოფენისთვის. ჩვენ მივიღეთ მეტი ცოდნა იმის
შესახებ, თუ როგორ უნდა ვიყოთ სოციალურად უფრო
აქტიური, განვავითარეთ ფოტოგრაფიისა და

ფილმის გადაღების უნარები. პროექტმა ასევე

მოგვცა შესაძლებლობა გაგვეცნო ახალი ხალხი,
დავმეგობრებულიყავით და სლოვაკეთის

დაუვიწყარი მოგონებები დაგვენახა.

„Peers for Equality“ იყო საერთაშორისო

ტრენინგი, რომელიც ჩატარდა არადში,
რუმინეთში 18 მაისიდან 21 მაისამდე.
პროექტის მიზანი იყო ახალგაზრდების

ცნობიერების ამაღლება გენდერული

თანასწორობის სფეროში, კრიტიკული

აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა.
ტრადიციებთან და სტერეოტიპებთან

მიმართებაში, რომლებიც ეწინააღმდეგება
ადამიანის უფლებებს - განსაკუთრებით

გენდერთან დაკავშირებით, და აძლევს

თანატოლებს უფლებას გაუმკლავდნენ

არსებულ სოციალურ ზეწოლას, რომელიც

ხელს უწყობს დისკრიმინაციის ამ ფორმას
და ეხმარება მათ გახდნენ უფრო

ტოლერანტები.

არადი, რუმინეთიარადი, რუმინეთი

დრონის წევრები საზღვარგარეთდრონის წევრები საზღვარგარეთ



სადა, ესპანეთისადა, ესპანეთი

„Eco Bubble“ იყო სასწავლო კურსი, რომელიც
ჩატარდა სადაში, ესპანეთში 1-7 ივნისს.
პროექტის მიზანი იყო სწავლება, მომზადება
და საფუძვლის შექმნა მთელ ევროპაში,
მდგრადი ინიციატივებისა და ქსელების
ჩამოსაყალიბებლად, რომლებსაც შეუძლიათ
ერთად იმუშაონ უფრო მდგრადი
მომავლისკენ. პროექტის განმავლობაში 10
ქვეყნიდან 22 მონაწილე შეიკრიბა, გაუზიარეს
გამოცდილება და განიხილეს პროექტის 4
ძირითადი თემა, როგორიცაა ცირკულარულ
ეკონომიკასთან დაკავშირებული
კონცეფციები და კარგი პრაქტიკა, ნულოვანი
ნარჩენების ფილოსოფია, სასტიკი მოპყრობის
გარეშე პროდუქტების გამოყენება, როგორ
შევქმნათ მდგრადი საწარმო ნულიდან
დაწყებული და მრავალი სხვა.

"Green(washing)" იყო სასწავლო კურსი,
რომელიც ჩატარდა პოლონეთში 19-30 მაისს,
საოცრად მწვანე, ეკოლოგიურად სუფთა
ფერმაში, Zywa Ziemia. პროექტის განმავლობაში
მონაწილეები გაეცნეს მწვანე რეცხვის
თეორიას და ასევე იმაზე, თუ როგორ უნდა
იცხოვრონ უფრო მდგრადი ცხოვრებით. მათ
ითამაშეს ბევრი ცვლილების შემცვლელი
თამაში, უყურეს საგანმანათლებლო
დოკუმენტურ ფილმებს, გამართეს დებატები
და პრაქტიკული სესიები მებაღეობის ან
ცხენების მოვლის შესახებ, ქაღალდის
გადამუშავების შესახებ და შექმნეს იურტი
და პაწაწინა სახლები. ასევე ბუნებაში
ალტერნატიულ ცხოვრებას, ხეზე მუშაობას
და ა.შ.

ზაკრზევო, პოლონეთიზაკრზევო, პოლონეთი
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დაქსი, საფრანგეთიდაქსი, საფრანგეთი

საერთაშორისო სასწავლო კურსი
სახელწოდებით "No Hate Speech Compass"
ჩატარდა 13-19 ივნისს საფრანგეთში,

დაქსში. პროექტი ორიენტირებული იყო
ახალგაზრდული ლიდერების,
ახალგაზრდული მუშაკებისა და

მასწავლებლების კომპეტენციების
განვითარებაზე სიძულვილის ენის
საწინააღმდეგო აქტივიზმისა და

ადამიანის უფლებათა განათლების
სფეროში. მიზანი იყო მონაწილეების

მომზადება, რათა გამოიყენონ კომპასის
გზამკვლევი ადამიანის უფლებათა

დაცვის უფლებებისთვის სიძულვილის
ენის საწინააღმდეგო აქტივობებისთვის
და HRE-ის ინტეგრირება ახალგაზრდულ

მუშაობაში და მომავალი HRE-თან
დაკავშირებული პროექტების

განვითარება პარტნიორ ქვეყნებში.

"Homo Ludens in Youth Work Lab" იყო პრაქტიკული
სემინარი თამაშის დიზაინის შესახებ,

რომელიც ჩატარდა 2022 წლის 6 - 12 ივნისს
მურზასიჩლეში, პოლონეთი. Homo Ludens

ითარგმნება როგორც "კაცი მოთამაშე" და ეს
პროექტი იყო პრაქტიკული სემინარი
თამაშის დიზაინზე. ახალგაზრდული

მუშაკები, ტრენერები, ახალგაზრდული
ლიდერები და პედაგოგები უნგრეთიდან,

პოლონეთიდან, სომხეთიდან,
საქართველოდან, ლიტვადან და

უკრაინიდან შეიკრიბნენ, ასახეს და
გააანალიზეს არსებული საგანმანათლებლო
თამაშები და შექმნეს თამაშები გუნდურად

ან ინდივიდუალურად ტრენერების
მეთვალყურეობისა და მხარდაჭერის ქვეშ.

მურზასიჩლე, პოლონეთიმურზასიჩლე, პოლონეთი
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NATURE CALLS - Outdoor
Education for Mental Health
and Self-Development
ECODING - New Technologies For
Environment, Employability And
Civil Activism
PROJECT BOOSTER - Project
Writing Skills For Youth Workers

DRONI განახორციელებს სამ
საერთაშორისო პროექტს:

ჩვენ ასევე გავაგრძელებთ

გენდერული თანასწორობის
ვორქშოფებს, რომლებიც

ტარდება ყოველ სამშაბათს
ჩვენს ოფისში კოტე
მარჯანიშვილის 24/89.
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personperson

Marion Jacquart
marion@droni.org
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