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ხელი შეეწყო გარე განათლებისთვის, როგორც ახალგაზრდულ მუშაობაში ინკლუზიურ
ინსტრუმენტისთვის; 
მონაწილეთა აღეჭურვა გარე განათლების უნარ-ჩვევებით, მათ შორის აქტივობების
მომზადების, რისკის შეფასების, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომების ჩათვლით;
მსჯელობა გარეთ სწავლის უპირატესობებზე: ჯანმრთელობა, ცხოვრების წესი, ბუნებასთან
კავშირი, გარემოს დაცვა, გლობალურ დათბობასთან ბრძოლა;
 პანდემიისგან მიღებული გაკვეთილების გაცვლა და მათი  გავლენა სამიზნე ჯგუფებზე;
 ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდა გარე განათლების მეშვეობით;
გარე განათლების გამოყენების ასახვა Erasmus + პროექტებში;
პარტნიორებს შორის შემდგომი თანამშრომლობის განვიტარება გარე განათლების
სფეროში, მათ შორის Erasmus+ პროექტები, როგორიცაა ახალგაზრდული გაცვლები და
მოხალისეობის პროექტები.

ახალგაზრდულმა ასოციაციამ დრონმა მოაწყო პროფესიული განვითარების აქტივობა
სახელწოდებით "NATURE CALLS - Outdoor Education for Mental Health and Self-Development". პროექტი
ჩატარდა ბაკურიანში, 28 ივნისიდან 4 ივლისამდე. ტრენინგი ეფუძნებოდა გამოცდილების
გაზიარებას და მისი  განუყოფელი ნაწილი იყო 4 დღიანი ლაშქრობა. 

პროექტის მიზნები გახლდათ:

NATURE CALLSNATURE CALLS
Outdoor Education forOutdoor Education for

Mental Health andMental Health and
Self-DevelopmentSelf-Development

PDAPDA
ბაკურიანშიბაკურიანში



პროგრამირებასა და რობოტიკასთან მუშაობის საფუძვლების შესწავლას;
 საკუთარი პატარა ვებგვერდის ან აპლიკაციის  ჯგუფურად შექმნას;
შეიმუშავეთ ციფრული ხელსაწყოების ყუთი ახალგაზრდა აქტივისტებისთვის
შეძენილი კომპექსური უნარების სამოქალაქო აქტივიზმთან, კლიმატის ცვლილებასთან და
გარემოსთან დაკავშირება;
 სხვადასხვა ციფრული ინსტრუმენტების კრიტიკულად შეფასება;
პროფესიონალ დეველოპერებსა და IT ექსპერტების გაცნობა; 
კოდირების, როგორც  უნარისა და ჰობის დანახვა; 
სხვადასხვა ეთიკური საკითხების შესახებ ცნობიერების ამაღლება (AI, IoT, რობოტიკა,
ალგორითმები, კიბერუსაფრთხოება)
ინგლისური ენის დონის, კრიტიკული აზროვნების დასაქმების უნარისა ინტერკულტურული
ცნობიერების გაზრდა.

ახალგაზრდული ასოციაცია დრონმა მოაწყო ახალგაზრდული გაცვლა სახელწოდებით "ECODING- New
Technologies For Environment, Employability And Civil Activism", რუსთავში 3-10 ივლისს. პროექტი მიზნად
ისახავდა მონაწილეების ჩართვას ტექნოლოგიების, ციფრული უნარებისა და სამომავლო
საკითხების მიმართ.

 პროექტი მიზნად ისახავდა:

ახალგაზრდულიახალგაზრდული
გაცვლაგაცვლა
რუსთავშირუსთავში
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For Environment,For Environment,
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მნიშვნელოვანი პიროვნული მახასიათებლების დანერგვასა და განვითარება, რაც
გადამწყვეტი იქნება მეწარმეობის მსურველთათვის;
ახალგაზრდების გაძლიერებას, რომ მათი ჰობი მომავალ კარიერად გარდაქმნან;
მეწარმეობის, გუნდური მუშაობისა და ლიდერობის უნარების განვითარება;
ბიზნეს იდეებზე, საბაზისო ბიზნეს უნარებსა და მარკეტინგულ მეთოდებზე მუშაობა,
ციფრული უნარები ბიზნეს იდეების ფიქრისა და შექმნის შესახებ;
მონაწილეთა დასაქმების ალბათობის ამაღლება;
შრომის ბაზარზე საჭირო დისკურსული და სტრატეგიული კომპეტენციების მოპოვება.

ახალგაზრდული ასოციაცია დრონმა FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO-სთან
ერთად მოაწყო ახალგაზრდული გაცვლა სახელწოდებით "Young Entrepreneurs", ბაკურიანში,
13-18 ივლისს. პროექტი მიზნად ისახავდა  6 სხვადასხვა ქვეყნიდან ახალგაზრდების
დაკავშირებას: პოლონეთიდან, პორტუგალიიდან, გერმანიიდან, საქართველოდან,
სომხეთიდან და უკრაინიდან, რათა მათ მეტი გაეგოთ მეწარმეობაზე.

 პროექტი მიზნად ისახავდა:

ახალგაზრდულიახალგაზრდული
გაცვლაგაცვლა

ბაკურიანშიბაკურიანში

YoungYoung

entrepreneursentrepreneurs



ყოველ სამშაბათს ორი თვის
განმავლობაში ვატარებდით სემინარს
გენდერული თანასწორობის შესახებ.
გვყავდა დაახლოებით 10 მონაწილე

ძალიან განსხვავებული
წარმომავლობიდან, საქართველოდან,

უკრაინიდან, გერმანიიდან,
სლოვაკეთიდან, რუსეთიდან.

პირველი სესია თამაშით დავიწყეთ
ერთმანეთის გასაცნობად. ჩვენ
გამოვკვეთეთ ის თვისებები,

რომლებიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი
იყო სხვებისთვის სათქმელად და რა
გვინდოდა ერთმანეთისგან გაგვეგო.
ეს იყო შესავალი იდენტობის ცნებისა,

რომელიც ჩვენ შემდგომ
შევისწავლეთ სესიების დროს.

ამ სემინარის არსი იყო
არაფორმალური განათლება.
მაგალითად, ჩვენ განვიხილეთ

თანამედროვე სოციალური დებატები
"თევზის თასის" სესიაზე, ვითამაშეთ

Time's up, ვცადეთ წარმოგვედგინა
საზოგადოებები, რომლებიც აღარ
გვინდა და რა უნდა შეიცვალოს,

ვუყურეთ ფილმებს და გამოვიკვლიეთ
სხვადასხვა კონცეფციები.

ამ სესიების განმავლობაში
მონაწილეები გაეცნენ ან გაიღრმავეს
თავიანთი ცოდნა ინტერსექციურობის,

გენდერული ლექსიკის,
დისკრიმინაციისა და უთანასწორობის

შესახებ.

სემინარები შესანიშნავი შეხვედრის
მომენტი იყო ყველა მონაწილესთვის,
თითოეული მოვიდა განსხვავებული

მოლოდინებით და ჩვენ ვცდილობდით
მათთან თანხვედრას, შეიძლება ეს
ყოფილიყო ახალი ადამიანების
შეხვედრა, სხვა კულტურების
შესწავლა, თემის გათხრა.

გენდერულიგენდერული
თანასწორობისთანასწორობის
ვორქშოფებივორქშოფები



Games, as an educational tool for social change იყო Erasmus+
სასწავლო პროგრამის მეორე ეტაპი,
რომელიც ჩატარდა უნგრეთის ულამაზეს
ქალაქ ნაგიბორჟსონიში, 16-დან 24
ივნისამდე.

ტრენინგის მიზანი იყო 2021 წელს ბერლინში
პროექტის პირველ ფაზაში შექმნილი
თამაშების განვითარება და ახალი იდეების
გააზრება კლიმატის ცვლილების
შესახებ,გეიმიფიკაციის გზით საკითხების
გადაჭრა. მონაწილე ქვეყნები იყვნენ:
იტალია, უკრაინა, უნგრეთი, საფრანგეთი,
სომხეთი, თურქეთი, საბერძნეთი და
საქართველო.

უნგრეთი

ბელგია
ბელგიაში 27 ივნისიდან 12 ივლისამდე Job Shadowing პროექტი
ჩატარდა . იხილეთ რეპორტაჟი ჩვენი მონაწილისგან: „ამ
პროექტის დროს მე მივიღე მონაწილეობა ორ განსხვავებულ
აქტივობაში, როგორც ორგანიზატორმა და ფასილიტატორმა. ჯერ
ეს იყო Erasmus+-ის კონფერენცია "Think before you trash". მომხიბვლელ
ქალაქში - ანტვერპენში შეიკრიბნენ ბელგიის, იტალიის,
ნიდერლანდების, პოლონეთის და თურქეთის წარმომადგენლები.
წარმომადგენლებმა გააზიარეს პრეზენტაცია "მდგრადი
წყაროები და ნარჩენების მართვა" და ისაუბრეს არსებულ
ვითარებაზე მათ ქვეყნებში ეკოლოგიისა და გარემოს შესახებ,
ასევე აჩვენეს წარმატებული პროექტების მაგალითები ამ
სფეროში, გარდა ამისა, მონაწილეები იმყოფებოდნენ სასწავლო
ვიზიტით Blikfabriek-ში, სივრცეში, სადაც 70 სხვადასხვა ატელიეა
ავეჯის და სხვა კრეატიული ობიექტების წარმოების
გადასამუშავებლად. 

Job shadowing-ის მეორე ნაწილი გახლდათ Erasmus+ სასწავლო კურსი
,,Game it”. როგორც საბჭოს წევრი, მე ვგეგმავდი და ხელს ვუწყობდი
სესიების მუშაობას სხვა წევრებთან ერთად. სასწავლო კურსი
მიზნად ისახავდა ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის
საგანმანათლებლო თამაშების შექმნას. პროექტის დასასრულს
ყველა იმ თამაშს რომელიც პროექტის ფარგლებში შეიქმნა,
ადგილობრივ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში გამოცდას
ჩაუტარდა“.



#Developtogether იყო Job Shadowing პროექტი, რომელიც
ჩატარდა ბოლონიაში, იტალია 2022 წლის 16
ივნისიდან 3 ივლისამდე. პროექტის მიზანი იყო
ამოეცნო, მოემზადებინა და განემტკიცებინა
უნარები, რომლებიც ყველაზე მეტად აქტუალურია
დასაქმებისთვის და უკეთესი სოციალური
ინტეგრაციისთვის ორივე, ეროვნულ  და ევროპულ
დონეზე. მონაწილეებმა შექმნეს აქტივობები
მომავალი ახალგაზრდული გაცვლის
პროექტისთვის, გაეცნენ პროფესიული
განათლების მოხალისეებს, როგორ მუშაობენ
ისინი და შექმნეს სოციალური მედიის კამპანია
ორგანიზაციისთვის, რათა უფრო მეტი ახალგაზრდა
ჩაერთოს მსგავს პროექტებში. მათ გამართეს
ინტერვიუები ESC-ის მომავალ მოხალისეებთან და
დაესწრნენ საინფორმაციო შეხვედრას Erasmus+
პროექტების შესახებ. ბოლოს მონაწილეებმა ასევე
ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამართეს
პარტნიორ ორგანიზაციასთან და ისაუბრეს
თავიანთი მუშაობის გზებზე.

ბოლონია ,  იტალია

ტოლედო ,  ესპანეთი

Holistic Learning არის საერთაშორისო
ახალგაზრდული გაცვლა, რომელიც
ჩატარდება ტოლედოში, ესპანეთი 1-დან 8
აგვისტომდე. 11 ივლისიდან 14მდე  Foro Joven
Toledo-მ უმასპინძლა გაფართოებული
დაგეგმვის ვიზიტს. APV-მ შეკრიბა
ახალგაზრდული  ლიდერები ექვსი
სხვადასხვა ქვეყნიდან, რათა მათ გაეცნოთ
ერთმანეთი, პროექტის ადგილმდებარეობა და
სპეციფიკა.
  შეხვედრაზე ჯგუფი გაეცნო ადგილს და სადაც
გაიმართება ახალგაზრდული გაცვლა. მათ
ისაუბრეს პროგრამაზე და დაგეგმეს განრიგი.
ჯგუფმა განიხილა და მოიფირა თუ , როგორ
ჩართონ ყველა მონაწილე გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში პროექტის მთელი
მიმდინარეობის განმავლობაში. ლიდერებმა
ასევე ჩაატარეს ექსპერიმენტები
ორგანიზატორების მიერ შემოთავაზებული
გუნდური აქტივობების სახით. 
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ივნისი ESC-ის მოხალისეებთან ერთად
საზღვარგარეთ


