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მკითხველისადმი

To The readers

მოგესალმებით. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ გთავაზობთ ანგარიშს, რომელიც მოიცავს
ჩვენ მიერ 2014-2017 წლებში განხორციელებულ
საქმიანობებსა და მიღწეულ შედეგებს.
აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაცია მუშაობს
სამი მიმართულებით. ის მუდმივად ცდილობს,
უპასუხოს თანამედროვე გამოწვევებს და, შესაბამისად, ნერგავს ახალ მიდგომებს მიზნების მისაღწევად.
ჩვენი მიზანია საქართველოს მოსახლეობის
მოწყვლადი ფენების სოციალური უფლებებისა და
ინტერესების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება
სამოქალაქო ცნობიერების მქონე საზოგადოების
ჩამოყალიბებისა და სამოქალაქო პროცესებში ცალკეული პირების ჩართვის სტიმულირების გზით.

Greetings! The Young Pedagogues’ Union
presents to you the report which includes information on our work and the results achieved in
2014-2017.
It has to be noted that the organization works
in three directions. It constantly tries to respond
to the current challenges and it implements new
approaches to achieve its goals.
Our goal is to improve the mechanisms for
protecting social rights and interests of vulnerable
strata of the Georgian population by stimulating
development of the society with the due level of
civic awareness and engagement of individuals in
civic processes.

მიზნის მიღწევისათვის:

In order to achieve our goal:

– ჩვენ ვმუშაობთ მოზარდებთან, რათა ვასწავლოთ,
თავად, დამოუკიდებლად როგორ შექმნან უკეთესი
გარემო და მომავალი;
– ვთანამშრომლობთ სკოლებთან და მათთან ერთად
ვცდილობთ, დავნერგოთ სკოლის მართვის თანამედროვე სისტემა, რომელიც დაფუძნებული იქნება
დემოკრატიულ ღირებებულებებზე;
– ვიცავთ 18 წლამდე მოზარდებისა და ხანდაზმულების სოციალურ უფლებებს;
– საგანმანათლებლო და სოციალურ სფეროში მიმდინარე რეფორმის მონიტორინგისა და კვლევების
საფუძველზე ვამზადებთ რეკომენდაციებს სისტემური ცვლილებების განსახორციელებლად.

– We work with adolescents, in order to teach them
how to independently create a better environment
and future for themselves;
– We cooperate with schools and together with them
we try to establish a modern system of school
management which would be based on democratic
values;
– We protect the social rights of adolescents up to 18,
as well as older persons;
– On the basis of monitoring and research on the
current reform in the educational and social sectors,
we prepare recommendations to undertake
systemic changes.

ზემოაღნიშნული საქმიანობის მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, ვითანამშრომლეთ სხვადასხვა ორგანიზაციასთან თუ კერძო პირთან, რისთვისაც მადლობას ვუხდით თითოეულ მათგანს.
ჩვენ მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებსა და
ადვოკატირების კამპანიებს სისტემური ცვლილე-

Based on the varied nature of the above-noted work, we have cooperated with various organizations and individuals and we would like to
express our utmost gratitude to each of them.
Our recommendations and advocacy campaigns were also followed by systemic changes.
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ბებიც მოჰყვა. ვფიქრობთ, უკეთესობისკენ შევცვალეთ მრავალი ადამიანის ცხოვრება.
თუკი რომელიმე ბენეფიციარის კონკრეტულ
გამოწვევას შესაბამისად ვერ ვუპასუხეთ, გულწრფელად ვთხოვთ – მოგვიტევონ. ვპირდებით,
რომ მომავალში მათთან ერთად უფრო მეტს შევძლებთ, ან შეძლებენ ის ახალგაზრდები, რომლებთანაც ვმუშაობთ ჩვენი ორგანიზაციის „ლიდერთა
სკოლაში“ (არაფორმალური განათლების ცენტრი). ამ თამამი განცხადების საფუძველს გვიქმნის
თუნდაც ჩვენს ყოფილ მოსწავლეთა ჩანაწერები,
რომლებიც თანდართული აქვს წინამდებარე გამოცემას.
განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს კურსდამთავრებულებს საქმისადმი პროფესიული დამოკიდებულებისათვის, რომელსაც ისინი მიმდინარე
ეტაპზე ავლენენ. ჩვენ მათ მივეცით „განათლება,
ყველაზე ძლიერი იარაღი, რომელსაც მსოფლიოს
შეცვლა შეუძლია“ (ნელსონ მანდელა). ისინი უკვე
პოზიტიურ მონაწილეობას იღებენ ამ პროცესში
და უკეთესობისკენ ცვლიან სამყაროს. ეს ჩვენი
ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატებაა!
2017 საიუბილეო წელია ჩვენი ორგანიზაციისთვის.
20 წლის შრომის შედეგად მიღწეული შედეგების გათვალისწინებით, მინდა, მივულოცო ორგანიზაციის წარმატებები თითოეულ თანამშრომელს,
მადლობა გადავუხადო მათ გაწეული შრომისთვის
და ვუსურვო, კვლავ სიყვარულითა და შემართებით
გაეგრძელებინოთ საზოგადოებრივი საქმიანობა.

We think that we have improved lives for many
people.
If we were unable to adequately respond to a
particular challenge in case of a particular beneficiary, we are sincerely asking them to forgive
us. We promise that in the future we will be able
to do more together with them, or the youth with
whom we work at the Leaders’ School (center
of non-formal education) functioning at the organization will be able to do more. The grounds
for this bold statement are also the records from
our alumna which are attached to this document.
I would like to especially thank our alumni for their professional attitude towards their
work which they are revealing. We provided
them with „education, the most powerful tool
which can change the world” (Nelson Mandela). They are already taking positive part in
this process and they are changing the world
for the better. This is our most important success!
Our organization is celebrating a 20-year anniversary in 2017.
Considering the results achieved after 20
years of work, I would like to congratulate each
staff member on the success of the organization;
I would like to thank them for their work and wish
them to continue their public work with the same
affection and passion.

მარინა თოფურია
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“
თავმჯდომარე

Marina Topuria
Chairperson of the
Young Pedagogues’ Union

ორგანიზაციის მისია და მიზნები
ჩვენ მიერ განსაზღვრულია ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზანი –
საქართველოს მოსახლეობის მოწყვლადი ფენების სოციალური უფლებებისა
და ინტერესების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება სამოქალაქო
ცნობიერების მქონე საზოგადოების ჩამოყალიბებისა და სამოქალაქო
პროცესებში ცალკეული პირების ჩართვის სტიმულირების გზით.

Mission and goals of the organization
We have defined the strategic goal of the organization as the following:
improving the mechanisms for protecting the social rights and interests of
vulnerable strata of the Georgian population by stimulating development
of the society with the due level of civic awareness and engagement of
individuals in civic processes.

ორგანიზაცია მუშაობს სამი მიმართულებით.
მათი ძირითადი მიზნებია:

The organization works in three directions. Their
main goals are:

I მიმართულება – სოციალური კეთილდღეობის გაუ
მჯობესება.
მიზანი: სოციალურად მოწყვლადი ფენების ინტერესების დაცვა.

I direction – improving social well-being.
Goal: protecting the interests of socially vulnerable strata.

კვლევების საშუალებით აფასებს ორი სამიზნე
ჯგუფის – 18 წლამდე პირების, მათი ოჯახების
(მათ შორის შშმ პირები, ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობების წარმომადგენლები) და ხანდაზმულების – სოციალურ მდგომარეობას, რის შესაბამისადაც, კომპეტენტურ უწყებებთან თანამშრომლობით, ახორციელებს ცვლილებების ადვოკატირებას
სოციალური დაცვის პოლიტიკაში.
აღნიშნული სფეროს რეფორმირების პროცესში სახელმწიფოს ეხმარება ალტერნატიული სოციალური მომსახურებების დანერგვაში.
კერძოდ: გურიის რეგიონში ადმინისტრირებას
უწევს თავის მიერ დანერგილ 2 სოციალურ მომსახურებას. ესენია: 1. „მცირე საოჯახო სახლი“
(2007 წლიდან დღემდე სერვისით ისარგებლა 15მა ბავშვმა); 2. „ხანდაზმულთა სათემო მომსახურება“ (2012 წლიდან დღემდე სერვისით ისარგებლა 35-მა ბენეფიციარმა).

With the help of the studies, the social condition of two target groups – children up to 18,
their families (including persons with disabilities, representatives of ethnic and religious
minorities) and older persons is assessed and
relevant changes are advocated in the social
protection policy by cooperation with competent agencies.
The organization supports the state in establishing alternative social services in the process of reforming the field.
In particular: the organization administers
2 social services established by the organization itself in Guria region. These services are:
1. “Small group home” (up to 15 children have
used the service since 2007); 2. “Community
service for older persons” (up to 35 beneficiaries have used the service since 2012).

II მიმართულება – მოზარდების/ახალგაზრდების
სამოქალაქო ცნობიერების განვითარება.
მიზანი: მოზარდების სამოქალაქო ცნობიერების
ამაღლება და მათი ჩართვა ბავშვთა უფლებების
დაცვისა და პოპულარიზაციის პროცესში; ასევე,
მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა
გამოწვევაში სკოლისა და თემის დონეზე.

II direction – developing civic awareness
among adolescents/youth.
Goal: raising civic awareness among adolescents and engaging them in the process of
protecting and promoting children’s rights; also,
ensuring their participation in addressing various
challenges at the school and community levels.

1996 წლიდან შექმნილი აქვს „ლიდერთა სკოლა“ რომელიც წარმოადგენს არაფორმალური
განათლების ცენტრს (პირველად დაარსდა ოზურ-

The organization established the Leaders’
School in 1996 which is a center of non-formal
education (the first school was established in
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გეთში, შემდეგ – ლანჩხუთსა და თბილისში). ორგანიზაციის მოზარდების განათლების კონცეფცია
ეფუძნება: ა) დემოკრატიული ღირებულებების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას; ბ) მათ მიერ
შესწავლილი/გააზრებული ინფორმაციის გავრცელებას თანატოლებში; გ) ცვლილებების მიღწევის
მიზნით მოზარდების ჩართვას სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების პროცესებში.
მუშაობს სკოლების მოსწავლეთა თვითმმართველობებთან, რათა მათ უზრუნველყონ თანატოლთა უფლებების დაცვა და ჩაერთონ სასკოლო
ცხოვრებასა და სკოლის ადმინისტრაციის მიერ
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
მუშაობს ასევე სოფელში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან მათთვის სათანადო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების, შესაძლებლობების რეალიზებისა
და თემის განვითარებაში მათი მონაწილეობის
უზრუნველყოფის მიზნით.

Ozurgeti, then in Lanchkhuti and Tbilisi). The
organization’s concept of education for adolescents is based on the following: a) providing information on democratic values; b) distributing
the information they learned among their peers;
c) with the goal to achieve changes, engaging
adolescents in civic monitoring and advocacy
processes.
The organization works with the students’
self-governments at schools so that they can
ensure the protection of the rights of their peers
and engage in school life and the decision-making process by the school administration.
The organization also works with the youth in
villages with the goal to develop relevant skills,
support in realizing their abilities and ensure
their participation in the development of the community.

III მიმართულება – სკოლების დემოკრატიზაციის
ხელშეწყობა
მიზანი: განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმისა და სკოლის მართვის პროცესებში მშობლების, მოსწავლეებისა და თემის აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობით მოსწავლეთა საჭიროებებზე
დაფუძნებული დემოკრატიული და გამჭვირვალე
სკოლის მართვის სისტემის ჩამოყალიბება

III direction – supporting democratization of
schools
Goal: Developing democratic and transparent
school management system focused on students’
needs by supporting active involvement of parents, students and the community in the current
reform of the educational system and the school
management processes.

განხორციელებული კვლევების საშუალებით
გამოკვეთილი პრობლემური საკითხების გაანალიზების საფუძველზე შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რომლებსაც აწვდის საგანმანათლებლო
უწყებებს ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე,
რათა ისინი გათვალისწინებულ იქნეს საგანმანათლებლო სფეროში არსებული გამოწვევების დასაძლევად; ასევე, გამოვლენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ორგანიზაცია ქმნის ახალ მოდულებს
ადგილობრივი სკოლების გასაძლიერებლად.
საჯარო სკოლების ორგანიზაციული კულტურის ამაღლებისა და ინსტიტუციური მდგრადობის
უზრუნველსაყოფად დახმარებას უწევს მათ კონსულტაციების გაცემისა და ტრენინგების ჩატარების საშუალებით. შექმნილი აქვს ლიდერების
(პედაგოგები, მშობლები) – „ცვლილებების აგენტების“ – საგანმანათლებლო სკოლა გურიაში.

The organization develops recommendations on the basis of the analysis of the problematic issues revealed in the studies undertaken and provides these recommendations to
educational agencies at the local and central
levels in order for these recommendations to
be considered in overcoming the difficulties in
the educational field; in addition, based on the
identified needs, the organization creates new
modules to strengthen local schools.
To ensure improvements in the organizational culture of public schools and their institutional sustainability, the organization supports
them by providing consultations and trainings.
The organization has an education school in
Guria for leaders (teachers, parents) – “change
agents”.

ბოლო სამი წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ
განახორციელა შემდეგი პროექტები:

During the last three years, the organization
undertook several projects:

„სოციალური და საგანმანათლებლო ინიციატივები მომავალი თაობის კეთილდღეობისთვის“ (ფინანსური მხარდამჭერი – Brot für die Welt). პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ზემოაღნიშნული
მიზნების შესაბამისი საქმიანობების 70%.
„ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში“ (ფინანსური
მხარდამჭერი – აშშის საელჩო საქართველოში).
პროექტის ფარგლებში მომზადდა (ორგანიზაციის „ლიდერთა სკოლის“ მოზარდების მონაწილეობით) 16 ანიმაციური ფილმი; ასევე, გამოიცა
დამხმარე ლიტერატურა პედაგოგებისთვის – რო-

„Social and educational initiatives for the
well-being of the future generation“ (financial
supporter – Brot für die Welt). Within the frames
of the project, 70% of the activities related to
the above-noted goals were carried out.
„Children’s rights in animation“ (financial
supporter – U.S. Embassy in Georgia). Within
the frames of the project, 16 animated movies
were produced (with the participation of the
organizations’ Leaders’ School adolescents);
supplementary materials were also published
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გორ ვასწავლოთ ბავშვთა უფლებების კონვენცია
ანიმაციური ფილმების დახმარებით.
„ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის განვითარების პროგრამა“
(ფინანსური მხარდამჭერი – საქართველოს გაეროს ასოციაცია). პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდები სწავლობენ თემის მობილიზაციისა და
პრობლემების იდენტიფიცირების უნარჩვევებს;
პოპულარიზაციას უწევენ მრავალფეროვნებისა
და მოხალისეობის იდეას; ცდილობენ, ჩაერთონ
გამოვლენილი პრობლემების წარდგენისა და მოგვარების საკითხებში.

for teachers on how to teach children the Convention on the Rights of the Child with the use
of animated movies.
“Program for developing tolerance, civic
awareness and integration” (financial supporter – UN Association of Georgia). Within the
frames of the project, the youth are studying
the skills of community mobilization and problem identification; are promoting the idea of diversity and volunteerism; and are trying to engage in presenting and resolving the problems
identified.

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო სამი წლის
განმავლობაში ორგანიზაციამ ჩაატარა 7 კვლევა: 1) მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს
რეგიონული საბჭოების მუშაობის ეფექტურობის
შეფასება; 2) საქართველოს მოქალაქე არასრულწლოვანთა საზიანო შრომა თურქეთში; 3) სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ბავშვების
(18 წელს ზემოთ ასაკის) დღევანდელი საჭიროებები; 4) თავშესაფრებში ხანდაზმულების ჩარიცხვის
გარემოებების შეფასება; 5) ქ. ოზურგეთის მოსახლეობის კეთილდღეობის ინდიკატორის შეფასება; 6) ინკლუზიური განათლების ეფექტურობის
შეფასება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლების მაგალითზე; 7) რელიგიური უმცირესობების გამოწვევები გურიის სოფლების სკოლებში
(კვლევების დეტალურ ანგარიშებს გაეცნობით
ორგანიზაციის ვებგვერდზე www.apk.ge. ფეისბუქის გვერდი – ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი).

It is also important to note that the organization conducted 7 studies during the last three
years: 1) assessing the effectiveness of the work
of the regional panels of the guardianship and
care body; 2) harmful labor of minor Georgian
citizens in Turkey; 3) current needs of children
who have left the state care (over 18); 4) assessing the conditions for enrolling older persons in
shelters; 5) assessing welfare indicator of the
population in the town of Ozurgeti; 6) assessing
the effectiveness of inclusive education by the
example of schools in Ozurgeti municipality; 7)
challenges facing religious minorities in Guria village schools (you can view the detailed reports
from the studies at the organization’s webpage:
www.apk.ge. The organization’s facebook page
is: – ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი (Young
Pedagogues’ Union)).

ორგანიზაციის თანამშრომლები
STAff MEMBErS Of ThE OrGANIzATION
marina Tofuria
Tanamdeboba: kavSiris Tavmjdomare
Marina Topuria
Position: Chairperson of the Union

nona sadraZe
Tanamdeboba: mozardTa samoqalaqo cnobierebis
ganviTarebis komponentis menejeri;
kavSiris Tavmjdomaris moadgile
Nona Sadradze
Position: Manager of the Component of Development of
Civic Awareness among Youth/Adolescents; Deputy
Chairperson of the Union

Tamar kalandariSvili
Tanamdeboba: kavSiris buRalteri,
ofismenejeri

gia menabde
Tanamdeboba: PR-menejeri

salome WiWinaZe
Tanamdeboba: mosaxleobis socialuri keTildReobis
gaumjobesebis komponentis menejeri

Gia Menabde
Position: Public Relations Manager

xatia WaniSvili
Tanamdeboba: skolebis demokratizaciis
komponentis menejeri
Khatia Chanishvili
Position: Manager of the Component of
Supporting the Democratization of Public Schools

Tamar Kalandarishvili
Position: Accountant and Office Manager
of the Union

Salome Chichinadze
Position: Manager of the Component of Improving the
Social Welfare of the Population

SoTa jabua
Tanamdeboba: mozardTa samoqalaqo cnobierebis
ganviTarebis komponentis menejeris asistenti/
PR-menejeris asistenti
Shota jabua
Position: Assistant to the Manager of the Component of
Civic Awareness Development among Youth/Adolescents /
P.R. Manager's Assistant

mzia mexuzla
Tanamdeboba: ganaTlebis sistemis eqsperti

TaTuli (Teo) mgelaZe
Tanamdeboba: bavSvTa Teatris menejeri

Mzia Mekhuzla
Position: Expert in the Field of Education

Ms. Tatuli (Teo) Mgeladze
Position: Manager of the Children's Theatre

marika kupraZe
Tanamdeboba: mozardTa samoqalaqo cnobierebis
ganviTarebis komponentis menejeris asistenti

nini narimaniZe
Tanamdeboba: ofismenejeri

Marika Kupradze
Position: Assistant to the Manager of the Component of
Civic Awareness Development among Youth/Adolescents

Nini Narimanidze
Position: Office Manager

salome qinqlaZe
Tanamdeboba: mosaxleobis socialuri keTildReobis
gaumjobesebis komponentis menejeris asistenti:

sofo kalandaZe
Tanamdeboba: mozardTa samoqalaqo cnobierebis
ganviTarebis komponentis menejeris asistenti

Salome Kinkladze
Position: Assistant to the Manager of the Component of
Improving the Social Welfare of the Population

Sopho Kalandadze
Assistant to the Manager of the Component of Civic
Awareness Development among Youth/Adolescents

მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების
განვითარების კომპონენტი
The componenT of civic awareness
developmenT among youTh/adolescenTs
ნონა სადრაძე
კომპონენტის მენეჯერი
Nona Sadradze
Component manager

მეტი სამოქალაქო განათლება!
განათლება არის საფუძველი და კატალიზატორი, რომელიც აუცილებლად გამოიწვევს სასიკეთო ცვლილებებს ადამიანის უფლებათა რეალიზების სფეროში.
უფლებების სწავლება ხელს უწყობს მოზარდებში სამოქალაქო ცოდნის გაღრმავებას, ასევე, სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებას, საზოგადოების
შიგნით ცვლილებების შეტანას. ჩვენ ვთხოვთ მოზარდებს, გამოთქვან საკუთარი მოსაზრებები გარემოს
გაუმჯობესების შესახებ, ასევე, იმაზე, თუ როგორ
ხედავენ საკუთარ როლს, რამდენად აცნობიერებენ
თანატოლებისა და, ზოგადად, ადამიანების მიმართ
თანადგომის აუცილებლობას საზოგადოებაში, რომელშიც ცხოვრობენ. უფლებების, პასუხისმგებლობის,
ჭეშმარიტი ღირებულებების გააზრება და სწავლება
ადრეულ ასაკში უნდა დაიწყოს, რაც ხელს შეუწყობს
დემოკრატიული ქცევის განვითარებას და მომავალში
აქტიური საზოგადოების ჩამოყალიბებას.
ჩვენი ორგანიზაცია 20 წლის წინ მივიდა დასკვნამდე,
რომ მოზარდების კრიტიკული აზროვნებისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარება ზრდასრულობაში
მათი წარმატების ერთგვარი გარანტიაა.
არაფორმალური განათლების კონცეფცია ხელს უწყობს
ამგვარი გამოცდილების განმტკიცებას, აყალიბებს სამოქალაქო მონაწილეობის პრაქტიკას. სწორედ ამ მიზნების მისაღწევად ვმუშაობთ, რათა ჩვენთან მოზარდები
დაეუფლონ თანამშრომლობის, პრობლემის აღმოჩენისა
და გადაჭრის უნარ-ჩვევებს. დემოკრატიული ღირებულებების გაცნობიერება მათ საშუალებას მისცემს,
მომავალში საზოგადოების აქტიური წევრები გახდნენ.
მნიშვნელოვანია, რომ არაფორმალური განათლების
აუცილებლობა დღეს უკვე სახელმწიფო პოლიტიკის
დონეზეა აღიარებული. ამ პროცესში „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირს“ დამსახურებული წვლილი მიუძღვის.
ჩვენს მოზარდებს სკოლებსა თუ თემებში უკვე აღიარებენ პოზიტიური ცვლილებების აგენტებად.
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More Civic Education!
Education is the basis and the catalyst which will
certainly bring about beneficial changes in the field
of human rights practices. Teaching rights helps extend civic knowledge among youth, as well as develop civic responsibility and generate changes within
the society. We ask young people to express their
opinions about improving the environment, about
their vision of their own roles, and to what extent they
understand the necessity of supporting peers and in
general, other people in the society where they live.
Teaching and understanding the rights, responsibilities and the true/genuine values should start at an
early age. This will encourage the development of
democratic behavior and the formation of an active
society in the future.
Twenty years ago, our organization came to the
conclusion that the development of critical thinking
and civic awareness among youth will, to some extent, guarantee their success in adulthood.
The concept of non-formal education helps
strengthen this kind of experience; it establishes
civic engagement practices. We work to achieve
these very goals, so that the youth can develop
partnership, problem identification and problem
solving skills at our organization. Understanding
democratic values will enable them to become active members of the society in the future. It is important that the necessity of non-formal education
is now acknowledged at the state policy level. The
Young Pedagogues’ Union has made a merited
contribution to this process. Schools and communities already recognize our youth as the agents of
positive changes.

komponentis mizani:

ThE GOAl Of ThE COMPONENT:

მოზარდების სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ახალგაზრდებში დემოკრატიული ღირებულებების, ასევე
სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების ჩატარების უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაა, რასაც პრაქტიკული მაგალითების საშუალებით ვახორციელებთ.
მოზარდები თავად იკვლევენ პრობლემურ საკითხებს
და გეგმავენ ადვოკატირების კამპანიებს, რის შედეგად
კონკრეტული ცვლილებებიც მიიღწევა.
ჩვენი კონცეფციის გამჭოლი კომპეტენცია გახლავთ
ასევე ლიდერობა, საკუთარი და სხვისი უფლებების
დაცვა. ვფიქრობთ, მოზარდებს სჭირდებათ კომპეტენციათა ფართო სპექტრის განვითარება, ცოდნის
შეძენა იმ ღირებულებებისა თუ დამოკიდებულებების
შესახებ, რომელთა საშუალებითაც უკეთ გააანალიზებენ საკუთარ როლს საზოგადოებაში.
აღნიშნული კონცეფციის ფარგლებში მოზარდები,
რომლებიც ჩვენთან სწავლობენ, გადიან განათლებისა
და განვითარების სამ ეტაპს. ესენია: ინფორმაციის მიწოდება, ინფორმაციის გავრცელება და პრობლემების
ადვოკატირებაში მონაწილეობა. სამივე ეტაპის განხორციელება შესაძლებელია შესაბამისი კონკრეტული
აქტივობებით, კერძოდ:
1. ინფორმაციის მიწოდება – გულისხმობს საჯარო
ლექციების, სემინარების, ტრენინგების, პრეზენტაციების, მასტერკლასების ჩატარებას.
2. ინფორმაციის გავრცელება – მოიაზრებს თანატოლ-განმანათლებლების ჩართვას სხვადასხვა
საქმიანობაში, სემინარების, დებატების, საჯარო და
სატელევიზიო დისკუსიების გამართვაში; ამ ეტაპში
შედის ინტერაქტიური სპექტაკლების ჩვენება, გაზეთის გამოცემა, ანიმაციური და დოკუმენტური
ფილმების, სოციალური რგოლების გადაღება და
პრეზენტაცია, ფოტოგამოფენების მოწყობა, დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების ჩვენება-განხილვები, სათემო აქციები.
3. პრობლემების ადვოკატირებაში მონაწილეობა – ამ
ეტაპზე მოზარდები ამზადებენ რეკომენდაციებს
სხვადასხვა ინსტანციის მმართველი რგოლებისთვის, მართავენ შეხვედრებს, პრეზენტაციებს, აქციებს.

One of the priorities of the civic awareness development component among young people is to develop
democratic values and civic monitoring and advocacy skills in the youth, which we accomplish by using
practical examples. The young people conduct research into problematic issues and plan advocacy
campaigns achieving specific changes.
Leadership, as well as defending one’s own and others’ rights are further transferrable competences of
our concept. We believe that it is essential for the
youth to develop a wide range of competencies, as
well as gain knowledge about values and attitudes
that will help them better analyze their role in the
society.
The young people who study with us undergo three
stages of education and development within the
above mentioned concept. These are: providing information, disseminating information and participating in advocacy to solve problems. It is possible to
carry out all three stages with the respective specific
activities, namely:
1. Providing information – includes conducting public
lectures, workshops, trainings, presentations and
master classes.
2. Disseminating information – considers involving
peer-educators in various activities, as well as in
organizing workshops, debates and public and television discussions. This stage includes showing interactive performances, publishing newspapers, recording and presenting animated and documentary
movies and social videos, organizing photo exhibitions, showing and discussing fiction and documentary movies and organizing community events.
3. Participating in advocacy for solving problems – at
this stage the youth work on recommendations for
the governing groups at various levels; they also organize meetings, presentations and events.

აღნიშნული კონცეფციის
სამიზნე ჯგუფებია:
• ლიდერთა სკოლა (არაფორმალური განათლების
ცენტრი), რომელშიც არაფორმალურ განათლებას იღებენ 11-18 წლის მოზარდები. ისინი წარმოადგენენ სხვადასხვა საჯარო სკოლას, მათ შორის, სოფლის სკოლებს, ასევე სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფს).
ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები ფლობენ თემის
მობილიზაციისა და პრობლემების იდენტიფიცირების უნარ-ჩვევებს, დამოუკიდებლად ახერხებენ,
საკუთარ სკოლებში/თემებში იყვნენ ლიდერები
გამოვლენილი პრობლემების წამოჭრისა და მოგვარების საკითხებში. მათი აქტიურობა და ცოდნა
არის მაგალითი სხვა ბავშვებისთვის, რათა ისინი
უფრო დაინტერესდნენ ქვეყნის, რეგიონის, სოფლის პრობლემებით და როგორც საკუთარი, ისე
სხვისი უფლებების დამცველ მოქალაქეებად ჩამოყალიბდნენ. ამ ინიცირების აგენტები კი არიან
ჩვენი ლიდერი ბავშვები. სწორედ ეს გამოარჩევს
მათ სხვა ახალგაზრდებისგან.
ლიდერთა სკოლა ფუნქციონირებს ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში (გურიის
რეგიონი), ასევე ქ. თბილისში.
საანგარიშო პერიოდში ლიდერთა სკოლის სასწავლო კურსი გაიარა 406მა მოზარდმა (260 გოგონა, 146 ბიჭი).
• ახალგაზრდული პარლამენტი (მასში ერთიანდებიან გურიის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა
თვითმმართველობების წარმომადგენლები)
მოზარდები მონაწილეობენ სასკოლო გარემოს გაუმჯობესებისა და სკოლებში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრების საქმეში. ისინი სწავლობენ
მოსწავლეთა თვითმმართველობების ჩამოყალიბებისა
და გაძლიერების ხელშეწყობის მექანიზმებს; იღებენ
ინფორმაციას ბავშვის მონაწილეობის უფლების უზრუნველყოფის საკითხებზე.
პარლამენტის წევრები აქტიურად არიან ჩართულნი
სასკოლო პრობლემების გამოვლენაში, მოსწავლეთა საჭიროებების განსაზღვრასა და მათ შესახებ
პროექტების მომზადებაში.
უნდა აღინიშნოს, რომ მოზარდებს აინტერესებთ
მოსწავლეთა თვითმმართველობაში მუშაობა და,
ზოგადად, თვითმმართველობის არსის გაგება (რაც
ასე აუცილებელია); ამიტომ ორგანიზაციის როლი ამ
პროცესში მნიშვნელოვანია – ის ამზადებს მოსწავლეებს იმ საკითხებში, რომელთა სწავლების დეფიციტიც არსებობს საჯარო სკოლებში.
საანგარიშო პერიოდში სამი მოწვევის პარლამენტი
შეიკრიბა. მის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო სულ
68 სკოლის 70მა მოსწავლემ (42 გოგონა, 28 ბიჭი).

ThE TARGET GROUPS
Of ThE CONCEPT ARE:
• Leadership School (non-formal education
center) which provides non-formal education to the 11-18 year-old children. They represent a variety of public schools, including
rural schools, as well as different vulnerable
groups.
Leadership School students have community
mobilization and problem identification skills;
they independently manage to be leaders in their
schools/communities when identifying and resolving problems. Their active engagement and
knowledge serve as an example for other children to get more interested in the problems of
the country, region or village, and to become the
citizens who defend their own and others’ rights.
Our leader students are the agents of this initiative. That is what distinguishes them from the
other young people.
Leadership school operates in Ozurgeti and
Lanchkhuti municipalities (Guria region), as well
as in Tbilisi.
406 students (260 girls, 146 boys) attended
the Leadership School course in the reporting
period.
• Youth Parliament (it unites representatives of student self-governance bodies from public schools
in Guria).
Students participate in improving the school environment and establishing democratic values. They
learn mechanisms how to facilitate the formation
and strengthening of student self-governance bodies. They obtain information about issues related to
ensuring that a child has the right to participate.
The members of the Parliament are actively involved
in the identification of the school problems as well as
the students’ needs and preparing projects on these
topics.
It should be noted that the youth is interested in
working in the students’ self-governance and in understanding the essence of self-governance (which
is very important); therefore, the organization’s role
in this process is important – it prepares students on
the topics/issues which are not taught sufficiently in
public schools.
Three convocations of the parliament were summoned in the reporting period. 70 students (42 girls,
28 boys) from 68 schools have participated in their
work.

ახალგაზრდული ცენტრი
(18დან 24 წლამდე ახალგაზრდები)
ცენტრი ორგანიზაციის ბაზაზე ფუნქციონირებს
პროექტის „ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება
საქართველოში“ ფარგლებში. პროგრამის სამიზნე
ჯგუფს წარმოადგენენ 18 წელს ზევით ასაკის ახალგაზრდები. ორგანიზაცია სწორედ საანგარიშო პერიოდში დაინტერესდა აღნიშნული ასაკობრივი ჯგუფით და გაააქტიურა მუშაობა ამ კუთხით.

YouTh CenTer
(young adults aged from 18 to 24)
The center functions on the basis of the organization
within the framework of the project “Strengthening
National Integration in Georgia”. The program targets young adults aged 18 years and above. The
organization became interested in this age group in
the reporting period and it started working more actively in this direction.
In the center, the young adults develop community
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აღნიშნულ ცენტრში ახალგაზრდებს უყალიბდებათ
თემის მობილიზაციისა და პრობლემების იდენტიფიცირების უნარ-ჩვევები; ისინი პოპულარიზაციას უწევენ
მრავალფეროვნებისა და მოხალისეობის იდეას და ცდილობენ, ჩაერთონ გამოვლენილი პრობლემების წარდგენისა და მოგვარების საკითხებში. ცენტრის ფარგლებში
მიმდინარე პროგრამები ხელს უწყობს სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდების მონაწილეობის, ჩართულობის ხარისხის გაუმჯობესებას.
საანგარიშო პერიოდში ცენტრის წევრი გახდა 148
ახალგაზრდა (102 გოგონა, 46 ბიჭი).

mobilization and problem identification skills; they
promote the idea of diversity and volunteering and
try to engage in presenting and resolving the identified problems. The programs that are being implemented within the center help to improve the quality
of participation and involvement of the young villagers.
148 young adults (102 girls, 46 boys) have become
members of the center in the reporting period.

ბავშვთა თეატრი
(4-დან 12 წლამდე ბავშვები)
ამ თეატრში ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებულ თემებს თავად ბავშვები თეატრალური ხელოვნების ელემენტების გამოყენებით განიხილავენ. სამუშაო პროცესი ხელს უწყობს პატარებში ჯანსაღი ფასეულობების
ჩამოყალიბებას, მათი თვალსაწიერის გაფართოებას.
სპექტაკლების საშუალებით მიმდინარეობს ბავშვების,
საზოგადოების კულტურული განვითარების პროცესი.
შერჩეული თემატიკა ასახავს იმ რეალობას, რომელშიც ცხოვრობენ ბავშვები. მათთვის მნიშვნელოვანია ის
როლი, რომელიც არა მარტო სპექტაკლში, არამედ, ზოგადად, საზოგადოებაში უნდა შეასრულონ.
საანგარიშო პერიოდში ბავშვთა თეატრში სასწავლო
კურსი გაიარა 225მა მოსწავლემ (126 გოგონა, 99
ბიჭი).
გთავაზობთ ჩამონათვალს იმ თემებისა, რომლებზედაც მუშაობდა ბავშვთა თეატრი:
• ადამიანის, ბავშვის უფლებები
• დემოკრატია
• მოქალაქეობა
• სამოქალაქო აქტივიზმი
• თანასწორობა
• გენდერული თანასწორობა
• ტოლერანტობა
• მრავალფეროვნება
• ძალადობა/ბულინგი
• მონაწილეობა
• მიგრაცია

ChILDREN’S ThEATER
(ChIlDren aGeD from 4 To 12)
In this theater, children discuss issues related to
children’s rights using elements of performing arts.
The work process helps to develop healthy values in
children and to broaden their horizons. Performances promote the cultural development of the children
and the society. Selected themes reflect reality in
which the children live. The role they have to take
on, not only during the performance, but in the society as well, in general, is important to them.
225 students (126 girls, 99 boys) completed the children’s theater course in the reporting period.
Below is the list of the themes that the children’s theater was working on:
• Human and child’s rights
• Democracy
• Citizenship
• Civic activity
• Equality
• Gender equality
• Tolerance
• Diversity
• Abuse/Bullying
• Participation
• Migration

განხორციელებული აქტივობები:
მოზარდები/ახალგაზრდები კონკრეტული თემის პოპულარიზაციისთვის იყენებენ ყველა იმ ინსტრუმენტს,
რომლებიც ხელს უწყობს საზოგადოებისა და ხელისუფლების ინფორმირებას კონკრეტულ გარემოში არსებული პრობლემების შესახებ.

IMPLEMENTED ACTIvITIES:
To promote a particular theme, children/young
people use all the tools which help them inform
the public and the government about the problems in a particular environment/setting.

ტრენინგები და სემინარები:
მოზარდებში/ახალგაზრდებში დემოკრატიული ღირებულებების ჩამოყალიბებისა და საჭირო უნარ-ჩვევების
განვითარების მიზნით ჩვენთან ტარდება ტრენინგები
და სემინარები. ორგანიზაცია ეხმარება მოზარდებს მიწოდებული ინფორმაციის პრაქტიკულად რეალიზებაში.
საანგარიშო პერიოდში ლიდერთა სკოლის, ახალგაზრდული პარლამენტისა და ახალგაზრდული ცენტრის
წევრები მონაწილეობდნენ აღნიშნულ აქტივობებში.
იმის ნათელსაყოფად, თუ რა საკითხები შეადგენს მათი
ინტერესის სფეროს, გთავაზობთ თემების ნუსხას:

TRAININGS AND WORkShOPS:
We provide trainings and workshops to develop
democratic values and necessary skills among
children/young people. The organization helps the
youth to put into practice the obtained information.
The members of leadership School, Youth Parliament and Youth Center were participating in the
mentioned activities throughout the reporting period.
Below is the list of topics to show their interests:
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ლიდერთა სკოლა
ტრენინგები
1. სამოქალაქო ინტერესების დაცვა
2. პროექტების წერა
3. ბავშვთა უფლებები, ბულინგი და ძალადობა
4. ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში
5. კონფლიქტების მენეჯმენტი
6. ტოლერანტობა და მს ოფლიოში ცნობილი ტოლერანტი ადამიანები
7. წერილობითი კომუნიკაციის ფორმები
8. ფოტოხელოვნება
9. სამოქალაქო ინტერესების დაცვა
10. პროექტების წერა
11. ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში
12. ბულინგი
13. შემოქმედებითი წერა
14. ქცევის მართვა, ბულინგი და მისი ასპექტები
აღნიშნულ ტრენინგებს საანგარიშო პერიოდში
დაესწრო სულ 300 მოსწავლე (216 გოგონა, 84 ბიჭი).
სემინარები
ადამიანები, რომლებმაც შეცვალეს მსოფლიო
მოხალისეობა
გამოხატვის თავისუფლება
რელიგიური მრავალფეროვნება
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები ქართულ
ლიტერატურაში
6. ფოტოხელოვნება
7. ჰიგიენა და ჯანმრთელობა
8. დოკუმენტური ფილმის მომზადების ტექნიკა
9. წერითი კომუნიკაციის ფორმები
10. ჯანგო და თავისუფლება
11. გამოხატვის თავისუფლება
12. გამოხატვის თავისუფლება ლიტერატურაში
13. გენდერი ლიტერატურაში
14. სექსუალური შევიწროება, როგორც ქალთა დისკრიმინაციის პრაქტიკა
15. ბავშვთა უფლებების გაშუქების სტანდარტი მედიაში
16. ბავშვთა უფლებები
17. სასმელი წყლის მნიშვნელობა
18. ნაადრევი ქორწინება – ჯანმრთელობის საფრთხე
19. ბულინგი სკოლებში
20. აშშ-ის ისტორია და კულტურა
21. თავშესაფარი – ბავშვობის წიგნები
22. კარლ პოპერის დებატები და მისი სტრუქტურა
23. ფოტოგადაღების ხელოვნება
24. ინტერვიუს ჩატარების ტექნიკა
25. ძალადობის რაობა და ტიპები
26. ტოლერანტობის არსი და მნიშვნელობა
27. მსოფლიოს ცნობილი ქალები
28. ბულინგი
29. ერთი წიგნის ისტორია
30. პირველადი ჯანდაცვის პროცედურები/ლიდერობისა და მართვის კომპეტენციების განვითარება
31. ქვეყანაში სოციალური დაცვის შესახებ არსებული
კანონმდებლობა და სახელმწიფოს ვალდებულებები
32. გენდერი და გენდერული პოლიტიკა
33. გარემოსდაცვითი კულტურის ისტორია საქართველოში
საანგარიშო პერიოდში სემინარებს დაესწრო სულ 888
მოსწავლე (573 გოგონა, 315 ბიჭი).
1.
2.
3.
4.
5.
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LEADERS' SChOOL
Trainings
1. Protection of civil rights
2. Project/proposal writing
3. Children’s rights, bullying and abuse
4. Children’s rights in animation
5. Conflict management
6. Tolerance and tolerant people well-known around
the world
7. Types of written communication
8. Photography
9. Protection of civil rights
10. Proje ct/proposal writing
11. Children’s rights in animation
12. Bullying
13. Creative writing
14. Behavior management, bullying and its aspects
Throughout the reporting period, the trainings were
attended by 300 students (216 girls, 84 boys), in total.
WORkShOPS
People who have changed the world
Volunteering
Freedom of expression
Religious diversity
Religious and ethnic minorities in the Georgian
literature
6. Photography
7. Hygiene and health
8. Documentary movie making techniques
9. Types of written communication
10. Django and freedom
11. Freedom of expression
12. Freedom of expression in literature
13. Gender in literature
14. Sexual harassment as a practice of women’s
discrimination
15. The standard of coverage of children’s rights in
media
16. Children’s rights
17. Importance of potable water
18. Early marriage – danger to health
19. Bullying in schools
20. History and culture of the U.S.A.
21. Shelter –childhood books
22. Karl Popper debate and its structure
23. Art of Photography
24. Interviewing technique
25. The essence of abuse and its types
26. The meaning of tolerance and its importance
27. Famous women in history
28. Bullying
29. History of one book
30. Primary
healthcare
procedures/developing
leadership and management skills
31. Laws about social protection in the country and
responsibilities of the state
32. Gender and gender politics
33. History of environmental protection culture in
Georgia
In the reporting period, the workshops were attended by 888 students (573 girls, 315 boys), in total.
1.
2.
3.
4.
5.

ახალგაზრდული პარლამენტი
ტრენინგები
1. პროექტების წერა
2. მოსწავლეთა თვითმმართველობის ფუნქციები
3. ბავშვთა უფლებები
4. პარლამენტარიზმი
საანგარიშო პერიოდში ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო სულ 148 მოზარდმა (105 გოგონა, 43 ბიჭი).
სემინარები
1. წინასაარჩევნო პროგრამების მომზადების ტექნიკა
2. ბავშვთა უფლებები
3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და
მათი უფლებები
4. ბუნების დაცვა და მაკულატურის სახალხო-სამეურნეო დანიშნულება
5. ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში
6. წარმატებული ქალები
7. ტოლერანტობა
8. წერილობითი კომუნიკაციის ფორმები
9. შინაგანაწესი და მისი დანიშნულება
10. ბულინგი
11. ლიდერის უნარ-ჩვევები
საანგარიშო პერიოდში სემინარებს ესწრებოდა სულ
106 მოზარდი (106 გოგონა, 51 ბიჭი).

1.
2.
3.
4.
In

YouTh ParlIamenT
Trainings
Project/proposal writing
Students self-governance bodies’ functions
Children’s rights
Parliamentarism
total, 148 young people (105 girls, 43 boys)
participated in the trainings throughout the reporting
period.

Workshops
Techniques of developing pre-election campaigns
Children’s rights
Persons with disabilities and their rights
Protection of nature and the public and economic
purpose of waste paper
5. Children’s rights in animation
6. Successful women
7. Tolerance
8. Types of written communication
9. Internal regulations and its purpose
10. Bullying
11. Leadership skills
A total of 106 young people (106 girls, 51 boys) attended the workshops in the reporting period.
1.
2.
3.
4.

ახალგაზრდული ცენტრი
ტრენინგები
1. გენდერული თანასწორობა
2. პროექტების წერა
3. ლიდერობა და ეფექტური კომუნიკაცია
4. სოციალური კვლევის მეთოდები
5. ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან
6. ძალადობის რაობა და სახეები
7. მრავალფეროვნების მართვა
8. ბავშვთა გამომწვევი ქცევის მართვა
საანგარიშო პერიოდში ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო სულ 184მა ახალგაზრდამ (139 გოგონა, 45 ვაჟი).

YouTh CenTer
Trainings
1. Gender equality
2. Project writing
3. Leadership and effective communication
4. Social research methods
5. Protection of children from abuse
6. The essence of abuse and its types
7. Diversity management
8. Managing children’s challenging behavior
In the reporting period, a total of 184 young people
(139 girls, 45 boys) participated in the training.

სემინარები
1. მომსახურების ძირითადი მახასიათებლები; გაყიდვათა ძირითადი პრინციპები
2. ტოლერანტობა და ტოლერანტი ადამიანები
3. დიდაქტიკური საგანმანათლებლო თვალსაჩინოებების მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებაში
4. დაუნის სინდრომი და აუტიზმი
5. სოფლის მეურნეობის დარგები გურიაში
სემინარები გაიარა სულ 105მა ახალგაზრდამ (58 გოგონა, 47 ვაჟი).

Workshops
1. The main features of a service; basic principles of
sales
2. Tolerance and tolerant people
3. The importance of didactic educational visual aids
in the development of a child
4. Down syndrome and autism
5. Agricultural sectors in Guria
In total, 105 young people (58 girls, 47 boys) attended
the workshops.

საჯარო ლექციები
ჩვენ მიერ შეთავაზებული ლექციების თემატიკა ეხმარება მოზარდებს, განსაზღვრონ საკუთარი უფლებები,
პასუხისმგებლობები და როლი ლიბერალურ-დემოკრატიული სახელმწიფოს განვითარებაში. საანგარიშო
პერიოდში მათ მოისმინეს ლექციები შემდეგ თემებზე:

PUBLIC LECTURES
The subject matter of our lectures helps the young
people to define their own rights, responsibilities
and roles in the development of a liberal-democratic
state. In the reporting period, they had lectures covering the following topics:

ლიდერთა სკოლა
1. მიგრაციული პროცესების დადებითი და უარყოფითი გავლენები
2. განათლების პოლიტიკა

LEADERS’ SChOOL
1. Positive and negative effects of migration processes
2. Educational policy
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3. რელიგიის თავისუფლება
4. ლიტერატურა ყველასთვის
5. განათლების ფილოსოფია და სკოლის 4G ფუნქცია
6. განათლების თანამედროვე ტენდენციები
7. პარლამენტარიზმი და საქართველოს კონსტიტუცია
8. რატომ ერევა სახელმწიფო ბავშვის აღზრდაში?
ლექციები მოისმინა სულ 364-მა ახალგაზრდამ (250
გოგონა, 114 ბიჭი).

3. Freedom of religion
4. Literature for all
5. Philosophy of education and 4G function of the
school
6. Modern trends in education
7. Parliamentarism and the Constitution of Georgia
8. Why does the state interfere in children’s upbringing?
A total of 364 young people (250 girls, 114 boys) attended the lectures.

ახალგაზრდული ცენტრი
1. დემოკრატია და კარგი მოქალაქეობა
2. დენიელ ქუინის „ისმაელი“ (წიგნის ქართული თარგმანის პრეზენტაცია)
3. ლიბერალიზმი, როგორც საქართველოს განვითარების ვექტორი
4. ახლო აღმოსავლეთის თანამედროვე პოლიტიკა
5. ქალთა სახეები ქართულ ლიტერატურაში
ლექციები მოისმინა სულ 224მა ახალგაზრდამ
(151 გოგონა, 73 ვაჟი).
საანგარიშო პერიოდში ახალგაზრდებისთვის მოეწყო
თემატური სკოლები შემდეგ საკითხებზე:
1. ბავშვთა უფლებები
2. კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები
3. მრავალფეროვნების მართვა
4. მულტიმედია და ფოტოხელოვნება
5. ძალადობა ბავშვზე – ბულინგი
6. ადამიანის უფლებები და ესთეტიკა
7. საბაზისო უნარ-ჩვევები (ინგლისურ ენაზე)
8. ბავშვის მონაწილეობის უფლება
თემატურ სკოლებში მონაწილეობდა 195 მოზარდი
(120 გოგონა, 75 ვაჟი).

YouTh CenTer
1. Democracy and good citizenship
2. “Ishmael” by Daniel Quinn (Presentation of the
Georgian translation of the book)
3. Liberalism as a vector of development of Georgia
4. Modern politics of the Middle East
5. Images of women in Georgian literature
In total, 224 young people (151 girls, 73 boys) attended lectures.
In the reporting period, thematic schools were organized for the youth about the following topics:
1. Children’s rights
2. Communication skills
3. Diversity management
4. Multimedia and photography
5. Child abuse – bullying
6. Human rights and aesthetics
7. Basic skills (in English)
8. Child’s right to participate
195 young people (120 girls, 75 boys) participated in
the thematic schools.

თანატოლ-განმანათლებლების
ტრენინგები
მოზარდები ორგანიზაციაში სხვადასხვა ტიპის აქტივობებზე მიღებული ცოდნის საფუძველზე ახერხებენ
საზოგადოების, საკუთარი ოჯახების ინფორმირებას,
რითაც თანატოლებზე, მშობლებსა და უფროსი თაობის
სხვა ადამიანებზე პოზიტიურ ზეგავლენას ახდენენ. საკუთარი თემის წევრებისთვის ადამიანის სამოქალაქო
უფლებების, დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით ისინი ატარებენ სემინარებს.

TRAININGS Of PEER EDUCATORS
Based on the knowledge acquired from various activities in the organization, the young people manage to inform the community and their families, thus
positively influencing their peers, parents and older
generation. They conduct workshops for their community members to promote civil rights and democratic values.

ლიდერთა სკოლა
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 14 მოდული:
1. ბავშვთა უფლებები
2. ტოლერანტობა
3. პროექტების წერა
4. გენდერული თანასწორობა
5. ბულინგი
6. ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები საქართველოში
7. დოკუმენტური ფილმი, როგორც ადვოკატირების
საშუალება
8. სამოქალაქო ინტერესების დაცვა – პრობლემების
იდენტიფიცირება და ადრესატების განსაზღვრა
9. წერითი კომუნიკაციის ფორმები
10. გენდერული თანასწორობა
11. ძალადობის ფორმები
12. წარმატებული ქალები

LEADERS’ SChOOL
14 moduls were developed in the reporting period:
1. Children’s rights
2. Tolerance
3. Project/proposal writing
4. Gender equality
5. Bullying
6. Ethnic and religious minorities in Georgia
7. Documentaries as advocacy tools
8. Protection of civil interests – Identifying the problems
and defining the addressees.
9. Types of written communication
10. Gender equality
11. Types of abuse
12. Successful women
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13. შშმ პირები, რომლებმაც შეცვალეს მსოფლიო
14. შეზღუდული შესაძლებლობები და გარემო
საანგარიშო პერიოდში 35 თემში ჩატარდა 51 ტრენინგი, რომლებსაც ესწრებოდა სულ 775 ახალგაზრდა
(522 გოგონა, 253 ვაჟი).

13. Persons with disabilities who have changed the world
14. Disabilities and the environment
In the reporting period, 51 trainings were held in 35
communities attanded by 775 young people (522
girls, 253 boys) in total.

ახალგაზრდული პარლამენტი
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 10 მოდული:
1. მოსწავლეთა თვითმმართველობის ფუნქციები
2. ტოლერანტობა
3. ბავშვთა უფლებები
4. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და
მათი უფლებები
5. პროექტების წერა
6. გარემოს დაცვა
7. ბულინგი
8. გენდერული თანასწორობა
9. წარმატებული ქალები
10. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები,
რომლებმაც შეცვალეს მსოფლიო
საანგარიშო პერიოდში სულ 26 თემში ჩატარდა 40 სემინარი, რომლებსაც დაესწრო 531 მოზარდი (304 გოგონა, 227 ბიჭი).

YouTh ParlIamenT
10 moduls were prepared in the reporting period:
1. Functions of students’ self-governance
2. Tolerance
3. Children’s rights
4. Persons with disabilities and their rights
5. Project/proposal writing
6. Environmental protection
7. Bullying
8. Gender equality
9. Successful women
10. Persons with disabilities who have changed the
world
In the reporting period, 40 workshops were held in
a total of 26 communities, attended by 531 young
people (304 girls, 227 boys).

ახალგაზრდული ცენტრი
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 5 მოდული:
1. ტოლერანტობა
2. გენდერი და გენდერული სოციალიზაცია
2. ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში
3. შეზღუდული შესაძლებლობები და გარემო
5. ჰოლოკოსტის დღე
საანგარიშო პერიოდში სულ ჩატარდა 16 სემინარი,
რომლებსაც ესწრებოდა 192 ახალგაზრდა (102 გოგონა, 90 ვაჟი).

YouTh CenTer
5 modules were developed in the reporting period:
1. Tolerance
2. Gender and gender socialization
3. Ethnic minorities in Georgia
4. Disabilities and the environment
5. Holocaust day
In the reporting period, in total, 16 workshops were
held which were attended by 192 young people (102
girls, 90 boys).

პრეზენტაციები
ახალგაზრდები აქტუალური თემებისა და გამოვლენილი პრობლემების შესახებ ამზადებენ პრეზენტაციებს,
ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საზოგადოების წინაშე აწყობენ საჯარო გამოსვლებს. ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული პრეზენტაციები ხელს უწყობს
გარემოში ცვლილებების განხორციელებას.
ლიდერთა სკოლის მოსწავლეებმა მოაწყვეს პრეზენტაციები შემდეგ საკითხებზე:
1. ტურიზმის მნიშვნელობა რეგიონის განვითარებისთვის
2. ვარგისი სასმელი წყალი საჯარო სკოლებში
3. სიღარიბე – სოციალური უთანასწორობა
4. ადამიანის უფლებები
5. ჰოლოკოსტის ტრაგედია
6. ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში
7. მოძრავი ბიბლიოთეკის პრეზენტაცია
8. ლიდერთა სკოლის პროგრამების პრეზენტაცია
9. წყალი – თანამედროვე ცივილიზაციის პრობლემა
10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების
სველი წერტილების ამსახველი ფოტოგამოფენა
11. გაზეთ „რვას+1“-ის საიუბილეო პრეზენტაცია
12. ვიდეობლოგ „ბულინგის“ პრეზენტაცია
13. დოკუმენტურ ფილმ „შატალოს“ პრეზენტაცია
14. ანიმაციების ტესტ-ჩვენება საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის

PRESENTATIONS
The young people prepare presentations about critical issues and identified problems, and make public
speeches in front of the local self-government and
the community. Often, the noted presentations facilitate changes in the environment.
Leadership School students made presentations
about the following issues:
1. The importance of tourism in the region’s
development
2. Potable water in public schools
3. Poverty – social inequality
4. Human rights
5. The tragedy of the Holocaust
6. Strengthening national integration in Georgia
7. Presentation on mobile library
8. Presentation about the Leaders’ school programs
9. Water – problem of modern civilization
10. Photo exhibition of public school toilets in Lanchkhuti
municipality
11. Anniversary presentation of the newspaper
“Rvas+1”
12. Presentation of the video blog “Bullying”
13. Presentation of the documentary “Truancy”
14. Test showing of animations to public school students

YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017

17

15. ქალთა ადრეული ქორწინება – ტრადიცია თუ უფლების დარღვევა?
16. ლიდერთა სკოლის პოპულარიზაცია
17. „ბავშვის უფლებათა კონვენცია“ ანიმაციაში
18. ფოტოგამოფენა „ხანდაზმულები შინ“
19. ლიტერატურული კონკურსის „ბავშვები ბავშვთა
უფლებების შესახებ“ შედეგების პრეზენტაცია
საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულ პრეზენტაციებს
ესწრებოდა სულ 1256 ადამიანი (772 ქალი, 484 მამაკაცი).

15. Early marriage among women – tradition or violation
of rights?
16. Promotion of Leaders’ school
17. Convention on the Rights of the Child in animations
18. Photo exhibition “The Elderly at Home”
19. Presentation on the results of a literature competition
“Children about Children’s Rights”
Presentations held in the reporting period were attended
by a total of 1256 people (772 women, 484 men).

ახალგაზრდული პარლამენტი
1. მიკროგრანტების პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტების შეჯამება
2. პარლამენტის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში
საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულ პრეზენტაციებს ესწრებოდა სულ 240 ადამიანი (135 ქალი, 105
მამაკაცი).

YouTh ParlIamenT
1. Summary of the winning projects within the
microgrant program.
2. Summary report of the Parliament activities
Presentations held in the reporting period were attended by a total of 240 people (135 women, 105
men).

ახალგაზრდული ცენტრი
1. ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და
ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის გაცნობა
2. უმცირესობების დისკრიმინაცია
3. ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში
4. მოძრავი ბიბლიოთეკის პრეზენტაცია
5. ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი პროგრამის მიმდინარეობის შეფასება და არსებული გარემოს კვლევა
6. ერთი წიგნის ისტორია
საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულ პრეზენტაციებს ესწრებოდა სულ 257 ადამიანი (175 ქალი, 82
მამაკაცი).

YouTh CenTer
1. Introduction of the program for promoting tolerance,
civic awareness and integration
2. Discrimination against minorities
3. Strengthening national integration in Georgia
4. Presentation of the mobile library
5. Assessment of the program promoting inclusive
education and study of the existing environment
6. History of the one book
Presentations held in the reporting period were attended by 257 people (175 women, 82 men) in total.

შეხვედრები
მოზარდები ფლობენ პრობლემების იდენტიფიცირების უნარ-ჩვევებს, ახერხებენ მათი სიმწვავის, გადაუდებლად მოგვარების აუცილებლობის დამტკიცებას
თავიანთი უფროსი „კოლეგებისთვის“.
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა შემდეგი შეხვედრები:

MEETINGS
The young people have problem identification skills
and they can prove the intensity of the problems and
the necessity for their urgent solution to their older
“colleagues”.
In the reporting period, the following meetings were
held:

ლიდერთა სკოლა
1. საქართველოს პარლამენტის ოზურგეთის მაჟორიტარ დეპუტატთან თემაზე: „ახალგაზრდების როლი
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში“;
2. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებთან თემაზე: „ბავშვის უფლებების დარღვევის შემთხვევები
საგანმანათლებლო სივრცეში“;
3. ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს ბავშვზე ზრუნვის საკითხთა ექსპერტთან
თემაზე: „ბავშვთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ
პრევენციული ღონისძიებების გატარება“;
4. სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან თემაზე: „ეთნიკური უმცირესობების (ბოშების) საზოგადოებაში
ინტეგრაციის პრობლემები“;
5. საქართველოს შსს მინისტრის მოადგილესთან თემაზე: „საქართველოში ბავშვთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები“;
6. იურისტ ანა აბაშიძესთან თემაზე: „ბავშვთა მიმართ

LEADERS’ SChOOL
1. With the Ozurgeti Majority Deputy of the Georgian
Parliament about: “The role of the youth in the
ongoing processes in the country”;
2. With the Georgian Parliament Deputies about:
“Cases of violation of children’s rights in education”;
3. With the childcare expert from the Ministry of Labor,
Health and Social Affairs about: “Undertaking child
abuse prevention measures”;
4. With the sociologist Iago Kachkachishvili about:
“Issues related to the integration of the ethnic
minorities (Gypsies) in the society”;
5. With the Deputy Minister of Internal Affairs of
Georgia about: “Problems related to protection of
children’s rights in Georgia”;
6. With the lawyer Ana Abashidze about: “Legal
evaluation of legislative acts related to child abuse”;
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ძალადობის კუთხით არსებული საკანონმდებლო აქტების სამართლებრივი შეფასება“;
7. ქ. ოზურგეთის მერთან თემაზე: „ქალაქში მიმდინარე
ინფრასტრუქტურული პროექტების აუცილებლობა“;
8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან თემაზე: „სასმელი წყლის პრობლემა მუნიციპალიტეტის
საჯარო სკოლებში“;
9. ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ
საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან თემაზე: „ახალგაზრდულ პროგრამებთან დაკავშირებული საკითხები მუნიციპალიტეტში“;
10. სახალხო დამცველის აპარატის ტოლერანტობის
ცენტრის ხელმძღვანელთან თემაზე: „ტოლერანტობის კუთხით არსებული პრობლემები ქართულ საზოგადოებაში“;
11. საქართველოში გერმანიის საელჩოს პრესსამსახურის წარმომადგენელთან თემაზე: „გერმანიის საელჩოს მუშაობის სპეციფიკა“;
12. მწერალ გიორგი კეკელიძესთან თემაზე: „ახალგაზრდების დამოკიდებულება კითხვისადმი და სამოქალაქო აქტიურობა“;
13. მწერალ ტორესა მოსისთან თემაზე: „მწერლის დანიშნულება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური და
საზოგადოებრივი პროცესების დროს“.
საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულ შეხვედრებში მონაწილეობდა სულ 375 ახალგაზრდა (203 გოგონა, 172
ვაჟი).

7. With the Mayor of Ozurgeti about: “The
necessity of the current infrastructure projects
in the city”;
8. With the Governor/Gamgebeli of Ozurgeti
Municipality about: “Potable water issue in the
public schools of the Municipality”;
9. With the heads of the Departments of Youth
Affairs of the town and the municipality about:
“Issues related to youth programs in the
municipality”;
10. With the head of the Tolerance Center under
the Public Defender’s Office about: “Problems
related to tolerance in the Georgian society”;
11. With the representative of the Press Office
under the Embassy of Germany in Georgia
about: “The specifics of the work of the German
Embassy”;
12. With writer Giorgi Kekelidze about: “Attitude
of the youth towards reading and their civic
activism”;
13. With writer Toresa Mossy about: “The writer’s
purpose and role in the country’s political and
social processes”;
In total, 375 young people (203 girls, 172 boys)
participated in the meetings held in the reporting
period.

ახალგაზრდული ცენტრი
1. სახალხო დამცველის ტოლერანტობის ცენტრის
წარმომადგენლებთან თემაზე: „კონკურსის „ეთნოსები და რელიგიები საქართველოში“ პირობების
გაცნობა“
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან თემაზე: „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შიდა ტრანსპორტის გრაფიკის არაეფექტურობა“
3. შეხვედრა გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან თემაზე „გარემოსდაცვითი აქციების მნიშვნელობა“
4. ადგილობრივ ბიზნესმენებთან თემაზე: „მცირე მეწარმეობის საფუძვლები“
5. ოზურგეთის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის მუშაკებთან (ამავე ლაბორატორიაში) თემაზე:
„სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის საქმიანობის გაცნობა“
საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულ შეხვედრებში მონაწილეობდა სულ 76 ახალგაზრდა (31 გოგონა, 45 ვაჟი).

YouTh CenTer
1. With the representatives of the Tolerance Center
under the Public Defender’s Office about: “Introduction of the conditions for the competition Ethnic
Groups and Religions in Georgia”
2. With the Governor/Gamgebeli of Ozurgeti Municipality about: “Lack of effectiveness of the public
transport timetable within Ozurgeti Municipality”.
3. Meeting with the representatives of the environmental organizations about: “The importance of environmental events/actions/demonstrations”
4. With the local businessmen about: “Principles of
small business”
5. With Ozurgeti Scientific Research Laboratory employees (in the same laboratory) about: “Introducing
the work of the Scientific Research Laboratory”
The meetings held in the reporting period were attended by 76 young people (31 girls, 45 boys) in total.

დებატები
„სჯობს იდებატო პრობლემაზე და თუნდაც
ვერ გადაჭრა ის, ვიდრე გადაჭრა პრობლემა
დებატების გარეშე“.
ჟოზეფ შუბერტი
მოზარდებში არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის,
კრიტიკული აზროვნების, საპირისპირო აზრის პატივისცემის, წინააღმდეგობრივი საკითხების ცივილიზებული გზით განხილვის მიზნით პერიოდულად იმართება
დებატები კარლ პოპერის ფორმატით. ამ მხრივ ორგანიზაციის დებატ-კლუბს დიდი გამოცდილება აქვს. მოზარდებმა დებატების საშუალებით გააცნობიერეს და
საზოგადოებას მიაწოდეს ინფორმაცია დემოკრატიული

DEBATES

„It is better to debate a question without
settling it than to settle a question without
debating it.”
Joseph Shubert
The debates in the Karl-Popper format are periodically held to promote reasoned judgment skills,
critical thinking and respect towards a differing viewpoint, as well as to discuss conflicting issues in a civilized way. The organization’s debate club has a vast
experience in this regard. Through the debates, the
young people gained understanding and informed
the public about democratic values, principles of tolYOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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ღირებულებების, ტოლერანტობის პრინციპების, ბავშვთა უფლებების დარღვევაზე რეაგირების გზებისა და
საშუალებების შესახებ.
საანგარიშო პერიოდში გაიმართა დებატები შემდეგ
რეზოლუციებზე:
1. ნაადრევი ქორწინება გაუმართლებელია;
2. საზოგადოებამ ხელი უნდა შეუწყოს რელიგიური
უმცირესობების ინტეგრაციას (3 თამაში);
3. გენდერული თანასწორობა გამართლებულია (2
თამაში);
4. გამოხატვის თავისუფლება შეუზღუდავია;
5. ინკლუზიური განათლება გამართლებულია;
6. მოსწავლემ და მასწავლებელმა სასკოლო პროცესებში თანაბარი წვლილი უნდა შეიტანონ;
7. მშობლები აქტიურად უნდა ერთვებოდნენ სასკოლო პროცესებში;
8. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებმა განათლება შინ სწავლების მეთოდით უნდა
მიიღონ;
9. მიგრაციული პროცესები აფერხებს რეგიონის განვითარებას;
10. ქალებსა და მამაკაცებს თანაბრად შეუძლიათ ნებისმიერი სამუშაოს შესრულება;
11. ბულინგის აღმოფხვრაზე პასუხისმგებლობა მასწავლებლებს ეკისრებათ;
12. წესების გამკაცრება შეამცირებს ქუჩაში ნაგვის
დაყრის ფაქტების რაოდენობას;
13. სკოლა ვერ აძლევს მოსწავლეს სრულფასოვან განათლებას.
სამი წლის მანძილზე გამართულ დებატებში მონაწილეობდა სულ 96 მოზარდი (80 გოგონა, 16 ბიჭი).
დებატებს ესწრებოდა 650 ადამიანი (420 ქალი, 230
მამაკაცი).
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 2 დებატ-ტურნირი
რეზოლუციაზე: „სკოლებში ბულინგის აღმოფხვრაზე
პასუხისმგებლობა მხოლოდ მასწავლებელს ეკისრება“.
ტურნირის ფარგლებში გაიმართა 14 თამაში, რომლებშიც მონაწილეობდა 64 მოზარდი (50 გოგონა, 14 ბიჭი).
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erance, as well as the means and ways of responding to the violation of children’s rights.
The debates held in the reporting period covered the
following resolutions:
1. Early marriage is not justified;
2. Society should facilitate the integration of
religious minorities (3 games);
3. Gender equality is justified (2 games);
4. Freedom of expression is unlimited;
5. Inclusive education is justified;
6. Student and teacher should contribute equally
to the school processes;
7. Parents should be actively involved in the
school processes;
8. Students with disabilities should receive
education through home schooling;
9. Migration hinders the development of the
region;
10. Women and men can equally perform any job;
11. Teachers are responsible to prevent bullying;
12. Stricter rules will reduce the number of facts
when people throw garbage on the street;
13. School
cannot
provide
students
with
comprehensive education.
In total, 96 young people (80 girls, 16 boys) participated in the debates held during the three years.
650 people (420 women, 230 men) attended the
debates.
2 debate tournaments were held in the reporting
period about the following resolution: “Only teachers are responsible to prevent bullying in schools”.
14 games were played during the tournament and
64 young people (50 girls, 14 boys) participated
in them.

საჯარო დისკუსიები
სამუშაო პროცესში ინტენსიურად ვიყენებთ საჯარო
დისკუსიის მეთოდს, რათა მოზარდებს მიეცეთ შესაძლებლობა, გამოკვეთილი პრობლემების შესახებ საკუთარი შეხედულებები გამოთქვან, განუვითარდეთ
კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების უნარი. ამ
გზით მიღებული ინფორმაცია იოლად დასამახსოვრებელია, რაც ხელს უწყობს მოზარდების ჩართულობას და
შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვას კონკრეტული პრობლემის მოგვარების გზაზე.
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 4 საჯარო დისკუსია
სხვადასხვა ჯგუფისთვის.
სულ საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 12 დისკუსია,
რომლებშიც მონაწილეობდა 330 ადამიანი (191 ქალი,
139 მამაკაცი). ისინი შემდეგ საკითხებს ეხებოდა:
• „ბოშათა პრობლემები – კულტურული თავისებურება თუ ქვეყანაში არსებული სოციალური პოლიტიკა?!“
• „ბულინგი – ბავშვური ცელქობა თუ ძალადობა?!“
• „ძალადობა ბავშვზე სკოლაში, ოჯახში, საზოგადოების დამოკიდებულებები“
• „ბოშები – ძალადობის ობიექტები“

PUBLIC DISCUSSIONS
In the working process, we intensively use the method of public discussion to enable the young people
to express their opinions about identified problems
and develop critical and creative thinking skills. Information obtained in this way is easy to remember,
which promotes the participation of youth, as well
as the planning of further steps to resolve a specific
problem.
4 public discussions for various groups were arranged throughout the reporting period.
In total, 12 discussions were arranged in the reporting period, which were attended by 330 persons
(191 women, 139 men). They covered the following
topics:
• “The problems of Gypsies – cultural feature or social
politics of the country?!”
• “Bullying – childish mischief or abuse?!”
• “Child Abuse at school and in the family – societal
attitudes”
• “Gypsies – objects of abuse”

სათემო აქციები:
მოზარდების წახალისებისა და საზოგადოების/თემის
წევრების გააქტიურების მიზნით ორგანიზაცია აწყობს
სათემო აქციებს. მოზარდები ახერხებენ მოსახლეობის
ჩართვას თემის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების
საკითხებში. აქციები ეძღვნება მნიშვნელოვან საერთაშორისო დღეებს და ისინი ყოველწლიურად იმართება. საანგარიშო პერიოდში ლიდერთა სკოლისა და
ახალგაზრდული ცენტრის წევრების მონაწილეობით
ჩატარდა 96 აქცია შემდეგ თემებზე:
1. გარემოსდაცვითი აქციები
• კამპანია „ერთად დავასუფთაოთ ოზურგეთი“
(დასუფთავდა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის 5
უბანი);
• ქ. ოზურგეთში სტიქიით დაზარალებული უბნების დასუფთავება;
• ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბრალაურის თემში მდებარე პარკის დასუფთავება-განაშენიანება;
• მაკულატურის შეგროვება გურიის სკოლებში
(6 თემში შეგროვდა 2125 კგ მაკულატურა, რომელიც მოზარდებმა გამომცემლობა „პალიტრა
L“-ის წიგნებში გადაცვალეს; წიგნები გადაეცა
აქციაში მონაწილე თემების საჯარო სკოლებს);
• ფლეშმობი გარემოს დასუფთავებაში საზოგადოების აქტიურობის წახალისების მიზნით;
• ყვავილების საერთაშორისო დღის აღნიშვნა – ქ.
ოზურგეთში სკვერის განაშენიანება ყვავილებით და სკვერში არსებული კედლის მოხატვა;
• ქალთა სკვერის მოწყობა ანასეულის თემში.
2. საერთაშორისო დღეები, რომლებიც ყოველწლიურად აღინიშნება:
• გოგონათა საერთაშორისო დღე
• ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე
• ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო
დღე
• დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე
• ქალთა ბედნიერების დღე

CommunITY evenTS:
The organization arranges community events to encourage young people and stimulate active involvement of
the community members. The young people manage to
engage the population in the issues related to improving
the quality of life in the community. Events are dedicated to the important international days and they are arranged every year. In the reporting period, the members
of Leaders’ School and the Youth Center participated in
96 events concerning the following issues:
1. Environmental Events
• Campaign “Let’s clean Ozurgeti together” (5 districts in the city and the municipality were cleaned
up);
• Cleaning up the areas in Ozurgeti affected by natural disaster;
• Cleaning and building up the park in Gvimbralauri
community of Lanchkhuti Municipality;
• Collecting waste paper in the schools of Guria
(2125 kg. of waste paper were collected in 6 communities, which the young people exchanged for
the books of Palitra L Publishing; the books were
handed over to the community public schools
participating in the event);
• Flash mob to encourage community’s active involvement in cleaning up the environment;
• International Flowers Day celebration – Building
up the small garden square in Ozurgeti with flowers and covering the wall in the garden with drawings;
• Establishing a Women’s Garden Square in the
community of Anaseuli.
2. International days celebrated every year:
• International Day of Girls
• International Day for Tolerance
• International Day for the Prevention of Child
Abuse
• International Down Syndrome Day
YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე
სოციალური სამართლიანობის დღე
წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღე
ხანდაზმულების საერთაშორისო დღე
მოხალისეობის დღე
შიდსის საერთაშორისო დღე
„არა მოწევას!“
ევროპის დღე
ველოტურის მოწყობა ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნით
• ოჯახის დაცვის საერთაშორისო დღე
• სიღარიბესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე
• დედამიწის დღე
• მშობლიური ენის დღე
• ჰოლოკოსტის დღე
• ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე
3. ქალთა უფლებების დაცვის კამპანიის ფარგლებში
ჩატარდა შემდეგი აქტივობები:
• სოფელში მცხოვრები ქალების წახალისება მცირე ბიზნესის წარმოებისთვის;
• ქალებისთვის სოკოს დათესვა-მოყვანის სწავლება;
• ჩირის წარმოების სპეციფიკის გაცნობა;

Women’s Happiness Day
International Day for Protection of Children
Social Justice Day
International Book Reading Day
International Day of the Elderly
Volunteers’ Day
World AIDS Day
No Smoking Day
Europe Day
Arranging bicycle ride to promote healthy lifestyle
International Day of Family Protection/
Preservation
• International Day for the Eradication of Poverty
• Earth Day
• Mother Language Day
• Holocaust Memorial Day
• World Health Day
3. Within the women’s rights campaign the following
activities were arranged:
• Encouraging women in villages to start their own
small business;
• Teaching women how to cultivate and harvest
mushrooms;

მეხილეობა-მენერგეობის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება;
• სოფელში მცხოვრები ქალების დასწრება კულტურულ-შემეცნებით ღონისძიებებზე (სპექტაკლი ბათუმის დრამატულ თეატრში; ფილმის ჩვენება კაფე „რვას+1“-ში);
• ქალების ჩართულობით სხვადასხვა ნაციონალური კერძის მომზადება-გამოფენა
საანგარიშო პერიოდში სათემო აქციების მომზადებაში
მონაწილეობდა 475 მოზარდი (320 გოგონა, 155 ბიჭი).
აქციებს ესწრებოდა სულ 1740 ადამიანი.

•

ინტერაქტიური თეატრი
კონკრეტულ გარემოში შექმნილი სოციალური პრობლემების წარმოჩენა და საზოგადოების წევრების
ჩართვა მათი მოგვარების პროცესში ინტერაქტიური
სპექტაკლების მთავარი დანიშნულებაა. მოზარდები
ცდილობენ ამა თუ იმ საკითხისადმი არსებული სტერეოტიპული დამოკიდებულების შეცვლას. საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 3 სპექტაკლი („გაუმართლებს კი?!.“, „მსხვერპლი n...“, „სიბერე საამურია?!“)
არასრულწლოვანთა უკანონო შრომის, ბავშვებისა და
ხანდაზმულების მიმართ ფიზიკური და მორალური ძალადობის თემებზე.
აღნიშნული საკითხების პოპულარიზაციისა და ადვოკატირების მიზნით სპექტაკლების საჯარო წარმოდგენები
გურიის რეგიონის 22 თემში 66-ჯერ გაიმართა. საერთო
ჯამში, საანგარიშო პერიოდში გამართულ სპექტაკლებს
ესწრებოდა 1107 ადამიანი (768 ქალი, 339 კაცი).

INTERACTIvE ThEATRE
The main purpose of interactive performances/plays
is to show social problems of a particular environment and engage community members in the process of resolving them. Young people are trying to
change stereotypical attitudes towards various topics. In the reporting period, 3 plays were performed
(“Will She Be Lucky?!”, “victim N...”, “Is an Old Age
Delightful?!”) covering topics such as illegal child labor, as well as physical and psychological abuse of
children and the elderly.
Plays were publicly performed 66 times in 22 communities of Guria region to promote and advocate
the above mentioned issues. 1107 people (768
women, 339 men) attended the plays performed in
the reporting period.

სატელევიზიო დისკუსიები
ლიდერთა სკოლა
მოზარდების მონაწილეობის უფლების რეალიზება,
მათი გააქტიურების ხელშეწყობა ორგანიზაციის მისიის განუყოფელ ნაწილად იქცა. უკვე 20 წელია, საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებზე ვმართავთ
სატელევიზიო დისკუსიებს რუბრიკებით: „სტერეოტი-

Tv DISCUSSIONS
Leaders’ School
Promoting young people’s right to participation and
promoting their active involvement has become an
integral part of the organization’s mission. For 20
years, we have been arranging television discus-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

24

axalgazrda pedagogTa kavSiri 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Providing information on the specifics of dried fruit
production;
• Providing information on cultivation of fruit trees and
saplings;
• Attendance of the women from villages at cultural
events (Performance at Batumi Drama Theatre;
movie showing in the café “Rvas+1”);
• Cooking/exhibition of various national dishes with
the participation of women
In the reporting period, 475 young people (320
girls, 155 boys) participated in arranging community
events. In total, 1740 people attended the events.

პები და პროგრესი“ და „ვითხოვ სიტყვას“. ჩვენთვის
მნიშვნელოვანია, მოზარდებს მიეცეთ შესაძლებლობა,
ჩაერთონ დემოკრატიული გარემოს შექმნის პროცესში. გადაცემების თემატიკა შერჩეულია თავად მოზარდების მიერ „ლიდერთა სკოლაში“ დამუშავებული საკითხების გათვალისწინებით.
საანგარიშო პერიოდში „სტუდია რე“-სთან თანამშრომლობით მომზადდა 6 სატელევიზიო დისკუსია, რომლებზეც განიხილეს შემდეგი თემები:
• საჯარო სკოლებში სასმელი წყლისა და სანიტარიის
პრობლემები;
• ბავშვის გამოხატვის თავისუფლებისა და მონაწილეობის უფლებები;
• ბავშვის სოციალური უფლებები;
• საჯარო სკოლებში არსებული პრობლემები;
• მიგრაცია – საფრთხე თუ პერსპექტივა რეგიონებისთვის?
• ალკოჰოლის გავლენა მოზარდის ჯანმრთელობაზე.

sions covering important topics for the public with
the following headlines: “Stereotypes and Progress”
and “I Ask for the Floor”. It is important for us to enable young people to engage in the development of
democratic environment. Young people choose topics for television programs themselves considering
issues they have worked on in the Leaders’ School.
In the reporting period, 6 television discussions were
arranged in cooperation with the “Studio Re” covering the following topics:
• Potable water and sanitation issues in public
schools;
• Freedom of expression and participation rights of a
child;
• Social rights of a child;
• Problems in public schools;
• Migration – hazard or prospect for regions?
• Alcohol’s impact on young people’s health.

ახალგაზრდული ცენტრი
სატელევიზიო დისკუსიაზე იმსჯელეს „ტოლერანტობის,
სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის“ პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული პროექტების შესახებ.

YouTh CenTer
Television discussion covered projects implemented
within “Promoting Tolerance, Civic Awareness and
Integration Program”.

გაზეთი „რვას+1“
გაზეთი, რომელიც არსებობის 21 წელს ითვლის, მოზარდებსა და საზოგადოებაში თანამედროვე, დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაციას ეწევა.
რედკოლეგიის წევრები („ლიდერთა სკოლის“ მოსწავლეები) ცდილობენ, საზოგადოებას სწორად დაანახვონ საკუთარი როლი კონკრეტული პრობლემების
გამოვლენასა და მათი მოგვარების გზების ძიებაში.
საანგარიშო პერიოდში გამოიცა გაზეთის 6 ნომერი
(NN43-48). დაინტერესებულ მკითხველს შეუძლია,
გაეცნოს მოზარდების სტატიებს, მათ შორის ანალიტიკური ჟანრის პუბლიკაციებს ქვეყანაში მიმდინარე
საგანმანათლებლო სფეროს რეფორმის, ბავშვთა უფლებების მიმართ სახელმწიფოს გულგრილი დამოკიდებულების, უმცირესობების ინტეგრაციის კუთხით
არსებული პრობლემების, გენდერული სტერეოტიპების, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესში საჯარო სკოლის როლის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

NEWSPAPER “RvAS+1”
The newspaper, which accounts 21 years of existence, promotes modern, democratic values
among the youth and the society. Members of
the editorial board (Leaders’ School students) try
to show the public its role in identifying problems
and in finding ways to resolve them. In the reporting period, 6 editions of the newspaper were
published (NN43-48). Interested readers can
have a look at articles by young people including analytical publications about the country’s
ongoing education reform, the government’s
negligence towards children’s rights, problems
connected with integration of minorities, gender
stereotypes, the role of public school in the development of civic society and other important
issues.

დოკუმენტური ფილმები და
სოციალური რგოლები
დოკუმენტურ ფილმებსა და სოციალურ რგოლებს ჩვენი
ორგანიზაცია პრობლემური საკითხის წარმოჩენის ერთერთ ეფექტურ საშუალებად მიიჩნევს. მომზადებული
ტელეპროდუქციის საგანს თითქმის ყოველთვის არსებული რეალობა წარმოადგენს. მოზარდები ცდილობენ,
საზოგადოებამ ორიგინალური ფორმით მიიღოს ინფორმაცია აქტუალური თემების შესახებ, რაც დაეხმარება
მას მიმდინარე მოვლენების გააზრება-გაანალიზებაში.
მნიშვნელოვანია, რომ მოზარდები ეუფლებიან კონკრეტული პრობლემების ეკრანზე გადატანის ხერხებსა და
პრინციპებს, თავად აწარმოებენ გადაღების პროცესს.
საანგარიშო პერიოდში ლიდერთა სკოლისა და ახალგაზრდული ცენტრის ერთობლივი მუშაობით მომზადდა 26 დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმი, ასევე 8
სოციალური რგოლი.

DOCUMENTARIES AND SOCIAL vIDEOS
Our organization thinks that documentaries and
social videos are one of the most effective ways
to show problematic issues. The subject of the
prepared TV material is almost always the existing reality. Young people try to provide information on latest news in an original way to help
the public comprehend and analyze the current
events. It is important that children learn the
techniques and principles of showing specific
problems on screen and carry out the filming
process themselves.
In the reporting period, Leaders’ School and
Youth Center jointly prepared 26 documentaries
and animations, as well as 8 social videos.
Subjects of the films are varying and they cover violation of children’s rights, social inequali-
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ფილმების თემატიკა მრავალფეროვანია და ეხება ბავშვთა უფლებების დარღვევას, საზოგადოებაში არსებულ
სოციალურ უთანასწორობას, ინფრასტრუქტურასთან
და ბავშვზე ძალადობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, რომლებიც თავს იჩენს საჯარო სკოლებში.
გთავაზობთ მოზარდების მიერ გადაღებული დოკუმენტური, ანიმაციური ფილმებისა და სოციალური
რგოლების ნუსხას:
დოკუმენტური ფილმები
1. „გიოს სწავლა სწყურია?“
2. „შატალო“
3. „ბულინგი“
4. „ავარიული საცხოვრებელი ბინა“
5. „ქრისტინა: შვილი არის სიხარული“
6. „ცეცხლაძეები“
7. „ჩხარტიშვილები“
8. „კუნჭულიები“
9. „ლიპარტელიანები“
10. „ხომერიკები“
ანიმაციური ფილმები
1. „კალათბურთი“
2. „რაგბი“
3. „სანთელი“
4. ოჯახი“
5. „მეგობრები“
6. „ჩხრეკა“
7. „ჭუჭყიანი ხელები“
8. „ორიანი“
9. „გართობა“
10. „ციხე“
11. „ომი“
12. „ძარცვა“
13. „პროექტორი“
14. „გაყინული ბავშვი“
15. „პურის ფული“
16. „რელიგია“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

სოციალური რგოლები
„ქალაქი მოზარდების თვალით“
„სოლიდარობის დღე“
„ლიდერთა სკოლა“
„არა ნაადრევ ქორწინებას!“
„ექსკურსია ხანდაზმულებთან“
„ერთად დავასუფთაოთ ოზურგეთი!“
„ყარე ნაგავი ურნაში და ივლი სუფთა ქუჩაში!“
„არა თამბაქოს!“

ფილმების ჩვენება-განხილვა
რეალური ისტორიული მოვლენებისა და ადამიანების
შესახებ მომზადებულ ფილმებს მოზარდები კონკრეტული საკითხების განხილვის დროს იყენებენ, რადგან
მათი ჩვენების საშუალებით უადვილდებათ წარმოდგენილი პრობლემის მიტანა საზოგადოებამდე. ბავშვები
თავად არიან პროცესის ფასილიტატორები.
საანგარიშო პერიოდში ლიდერთა სკოლისა და ახალგაზრდული ცენტრის წევრებმა მოაწყვეს 11 ფილმის
ჩვენება-განხილვა. ფილმების თემატიკა, ძირითადად,
ბავშვთა უფლებებს მოიცავს. გაგაცნობთ თანამედროვე კინოკლასიკად ქცეულ კინოპროდუქციას, რომელთა პრეზენტაციას მოსწავლეები უძღვებოდნენ:
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ty, problems related to infrastructure and child
abuse taking place at schools.
Below you can find a list of documentaries, animations and social videos filmed by young people:
Documentaries
1. “Does Gio have a thirst for knowledge?”
2. “Truancy”
3. “Bullying”
4. “Damaged Dwelling”
5. “Christina: Child is a Joy”
6. “Tsetskhladzeebi”
7. “Chkhartishvilebi”
8. “Kunchuliebi”
9. “Lipartelianebi”
10. “Khomerikebi”
Animations
1. “Basketball”
2. “Rugby”
3. “Candle”
4. “Family”
5. “Friends”
6. “Search”
7. “Dirty Hands”
8. “An F”
9. “Having Fun”
10. “Prison”
11. “War”
12. “Robbery”
13. “Projector”
14. “Frozen Child”
15. “Money for Food”
16. “Religion”
Social videos
“City Through the Eyes of Adolescents/Youth”
“Solidarity Day”
“Leaders’ School”
“No to an Early Marriage!”
“Trip with the Elderly”
“Let’s Clean Ozurgeti Together!”
“Put your garbage in the garbage can and you will
walk in a clean street!”
8. “No Smoking!”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MOvIE ShOWING AND DISCUSSION
Children use films/movies about real historical
events and people when discussing particular issues, since showing them makes it easier to convey
the problem to the public. Children are themselves
the facilitators of the process.
In the reporting period, members of Leaders’ School
and the Youth Center arranged 11 movie showings
and discussions. The main subject of the movies is
mostly children’s rights. Below is the list of the examples of the modern classic cinema, which were
presented by the students:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„როგორ ინგრევა კედელი“
„მეფე ხეიბარი“
„ხელშეუხებელნი“
„მონობის 12 წელიწადი“
„ტბა“
„ლიდერი ყოველთვის მართალია“
„ბანაკი X“
„მადონა“
„სიყვარულის შესახებ“
„ხმა ამოიღეთ!“
„უჩინარი ბავშვები“
საერთო ჯამში, ამ ტიპის აქტივობებს ესწრებოდა
296 მოსწავლე (210 გოგონა, 86 ბიჭი).

• “Breaking the Wall”
• “Crippled King”
• “The Untouchables”
• “12 Years a Slave”
• “The Lake”
• “The Leader is Always Right”
• “Camp X”
• “Madonna”
• “About Love”
• “Say Anything”
• “Invisible Children”
In total, 296 students (210 girls, 86 boys) attended
the activities.

ფოტოგამოფენები
მოზარდები ლიდერთა სკოლაში სწავლობენ ფოტოსურათების გადაღებისა და კადრირების ტექნიკას,
რასაც შემდგომში იყენებენ სხვადასხვა საკითხის ადვოკატირებისა და ლობირების პროცესში. საანგარიშო
პერიოდში მათ მოაწყვეს შემდეგი ფოტოგამოფენები:
1. „პეიზაჟები“
2. „ხანდაზმულთა პორტრეტები“
3. „ადრეული ქორწინება – ბავშვის დარღვეული უფლება“
ფოტოგამოფენების მომზადებაში ჩართული იყო სულ
35 მოზარდი (27 გოგონა, 8 ბიჭი).

PhOTO ExhIBITIONS
At the Leaders’ School, children learn photography
and storyboard techniques, which they later use
when advocating and lobbying for various issues.
In the reporting period, they arranged the following
photo exhibitions:
1. “Landscapes”
2. “Portraits of the Elderly”
3. “Early Marriage – Violation of a Child’s Right”

კონფერენცია „მე ვიცავ ჩემს უფლებებს“
სასწავლო წლის განმავლობაში მიღებული არაფორმალური განათლების საფუძველზე მოზარდები ამზადებენ საკონფერენციო თემებს, აწყობენ პრეზენტაციებს,
განიხილავენ კონკრეტული უფლებების დარღვევის
შემთხვევებს და მოწვეულ საზოგადოებას აცნობენ
თავიანთ შეხედულებებს აღნიშნულის შესახებ. მომზადებული თემები შეეხებოდა ბავშვის განათლების უფლების ხელმისაწვდომობის, ჯანმრთელობის უფლების
უზრუნველყოფის, არჩევანისა და გამოხატვის თავისუფლების, ბავშვზე ძალადობის სხვადასხვა ფორმის,
ადრეული ქორწინების, სელექციური აბორტების საკითხებს.
კონფერენციაზე ვაჯილდოებთ საუკეთესო მომხსენებლებს, რომლებსაც სპეციალურად შექმნილი შეფასების ჯგუფი გამოავლენს.
საანგარიშო პერიოდში გაიმართა 2 კონფერენცია, რომლებშიც ლიდერთა სკოლის 35 მოსწავლე მონაწილეობდა; ესწრებოდა 115 ადამიანი (70 ქალი, 45 მამაკაცი).

ConferenCe “I DefenD mY rIGhTS”
Based on non-formal education received during
the academic year, students prepare conference
papers, arrange presentations, discuss cases of
violation of particular rights and share their ideas
about these topics with the invited audience. Presentations covered topics, such as: children’s accessibility to the right to education, provision of the
right to health, freedom of choice and expression,
different types of child abuse, early marriage, and
selective abortion.
We award the best speakers at the conference
who are selected by a special assessment team.
2 conferences were held in the reporting period,
involving 35 students of Leadership School; 115
people (70 women, 45 men) attended the conferences.

შემოქმედებითი ტური
გურიის საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის ორგანიზაციამ გამოაცხადა შემოქმედებითი წერის კონკურსი,
რომლის მიზანი იყო მოსწავლეებში „ბავშვის უფლებათა კონვენციის“ პოპულარიზაცია და წერის კულტურის
ამაღლება. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო გურიის რეგიონის საჯარო და კერძო სკოლების 120მა მოსწავლემ.
მოსწავლეთა ნამუშევრები შეაფასეს მწერლებმა:
გიორგი კეკელიძემ და ანა სამადაშვილმა, იურისტმა
ანა აბაშიძემ.
ჟიურის მიერ შერჩეულ იქნა 18 მინიატიურა, რომლებიც დაიბეჭდა წიგნად, სათაურით „ბავშვები ბავშვთა
უფლებების შესახებ“.

In total, 35 children (27 girls, 8 boys) participated in
arranging photo exhibitions.

CREATIvE TOURNAMENT
The organization announced creative writing contest
for public school students of Guria which was aimed
at promoting “the Convention on the Rights of the
Child” and developing writing skills among the students. 120 students from public and private schools
of Guria region participated in the contest.
Writers Giorgi Kekelidze and Ana Samadashvili and the
lawyer Ana Abashidze evaluated the students’ works.
Judges selected 18 miniatures, which were published as a book under the title “Children about Children’s Rights”.
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გაცვლითი პროგრამა
რეგიონების სოციალური და საგანმანათლებლო სფეროს პრობლემების, კულტურისა და ტრადიციების
გაცნობისა და განხილვის მიზნით დაიგეგმა გაცვლითი
პროგრამები რეგიონის ახალგაზრდებს შორის.
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 4 პროგრამა.

ExChANGE PROGRAM
Exchange programs were planned involving the
youth of various regions to get the youth acquainted
with and promote discussion on social and educational problems, culture and traditions of various regions.
4 programs were implemented in the reporting period.

ლიდერთა სკოლა
გაცვლითი პროგრამა მოიცავდა თბილისისა და ოზურგეთის ლიდერთა სკოლებს. მის ფარგლებში გაიმართა
დებატები თბილისისა და ოზურგეთის მოდებატეებს
შორის. მოზარდებმა დაათვალიერეს ასევე გურიის
კულტურული ძეგლები.
პროგრამაში მონაწილეობდა 20 მოზარდი (12 გოგონა,
8 ბიჭი).

LEADERS’ SChOOL
The exchange program covered the Leaders’
Schools of Tbilisi and Ozurgeti. Within the exchange
program, debates were conducted between debaters from Tbilisi and Ozurgeti. Children also visited
cultural monuments of Guria.
20 young persons (12 girls, 8 boys) participated in
the program.

ახალგაზრდული ცენტრი
• ოზურგეთის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლები ეწვივნენ ნინოწმინდისა და ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტებში არსებულ ახალგაზრდულ
ცენტრებს. გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გაიმართა რამდენიმე დისკუსია ქვეყანაში არსებული
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე. ახალგაზრდებმა ერთმანეთს გააცნეს საკუთარი კუთხეებისთვის დამახასიათებელი ტრადიციები, იმყოფებოდნენ ექსკურსიებზე.
• გაცვლით პროგრამაში შედიოდა ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის თანატოლ-განმანათლებლის
ვიზიტი ოზურგეთში. პროგრამის ფარგლებში გაიმართა ტრენინგები ადამიანისა და ბავშვთა უფლებების შესახებ.
პროგრამაში მონაწილეობდა 47 ახალგაზრდა (32 გოგონა, 15 ვაჟი).

YouTh CenTer
• Ozurgeti Youth Center representatives visited
Youth Centers in Ninotsminda and Akhalkalaki
municipalities. Within the exchange program, a
number of discussions were held about problems
of religious and ethnic minorities in the country.
Children introduced traditions of their regions to
each other and went on trips together.
• The exchange program included a visit of Kutaisi
Youth Center peer-educators to Ozurgeti. Within the
program, trainings were arranged about human and
children’s rights.
47 young people (32 girls, 15 boys) participated in
the program.

მიკროგრანტები
ჩვენი ორგანიზაცია მხარს უჭერს ახალგაზრდების
მიერ დამოუკიდებლად შემუშავებულ და განხორციელებულ ინიციატივებს, რისთვისაც ყოველწლიურად
აცხადებს მიკროგრანტების კონკურსს. აღსანიშნავია,
რომ მოზარდები აქტიურად არიან ჩართული სკოლებში არსებული პრობლემების შესახებ პროექტების მომზადებაში; ისინი, ძირითადად, ყურადღებას ამახვილებენ თემის მობილიზაციასა და კონკრეტული საკითხის

MICRO GRANTS
Our organization supports initiatives developed
and implemented independently by the young
people. For this purpose, it announces a micro
grant competition every year. It must be noted
that the students are actively involved in preparing projects about problems in schools; they
mainly focus on community mobilization and advocacy on a particular issue. Co-financing of local
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ადვოკატირებაზე. აღნიშნული პროექტების განსახორციელებლად მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადგილობრივი თვითმმართველობების თანადაფინანსება. მოზარდებს შესწევთ კონსტრუქციული თანამშრომლობის
უნარი; ისინი ახერხებენ, ხელისუფლებას დაუსაბუთონ
გამოვლენილი პრობლემის აქტუალურობა და, ზოგ
შემთხვევაში, მის აღმოსაფხვრელად საჭირო დაფინანსებასაც მოიპოვებენ.

self-governments is an important factor for implementing the mentioned projects. Young people
have skills necessary for constructive cooperation; they manage to show the urgency of an identified problem to the authorities and sometimes
they even obtain funding necessary for resolving
the identified problem.

ლიდერთა სკოლა/ახალგაზრდული
პარლამენტი
საანგარიშო პერიოდში მოზარდებმა მოამზადეს
60-ზე მეტი პროექტი; აქედან დაფინანსდა 20.

leaDerS’ SChool/YouTh
PARLIAMENT
In the reporting period, children prepared more than
60 projects, out of which 20 were financed.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

დაფინანსებული პროექტები:
„მყუდრო გარემო“ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოხნარის საჯარო სკოლა
„სკოლის ეზოს გამწვანება“ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის საჯარო სკოლა
„ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის საჯარო სკოლა
„გადაწყვეტილებები, ანუ მიზნები შედეგებისთვის“
– ჩოხატაურის N1 საჯარო სკოლა
„1/3“ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხათის საჯარო სკოლა
„წიგნი ჩემი მეგობარია“ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავის საჯარო სკოლა
„ისტორიის კვალდაკვალ“ – ჩოხატაურის N1 საჯარო სკოლა
„ვისწავლოთ ერთად ცხოვრება“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის საჯარო სკოლა
„დიდი პრობლემები პატარა ხარჯებით“ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათის საჯარო
სკოლა
„ბავშვი ჩვენი მომავალია“ – ოზურგეთის „ლიდერთა
სკოლა“
„გადავარჩინოთ ჩიტები“ – ოზურგეთის „ლიდერთა
სკოლა“
„ჯანსაღი ცხოვრება ჯანსაღი მომავალია“ – ოზურგეთის N3 საჯარო სკოლა
„ჩემი სკოლა ჩემი სახლია“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგომრის საჯარო სკოლა
„კითხვა სიამოვნებაა“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელექედურის საჯარო სკოლა
„კომფორტული სამუშაო გარემო – გარანტირებული შედეგი“ – ჩოხატაურის N1 საჯარო სკოლა
„ჰიგიენა – ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა – სილამაზე“ – ოზურგეთის N4 საჯარო სკოლა
„სკვერის განაშენიანება“ – ლანჩხუთის „ლიდერთა
სკოლა“
„ბზის გამრავლება“ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლა
„ჯანსაღი ცხოვრება“ – ლანჩხუთის წმინდა იოანეს
სახელობის გიმნაზია (პროგრამის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 4000 ევრო).

ახალგაზრდული ცენტრი
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდული ცენტრის წევრებმა მოამზადეს 5 პროექტი; მათგან დაფინანსდა 2:
• „მწვანე გარემო“
• „ბოშები ჩვენს რეალობაში“

•
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•
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financed Projects:
“Cozy Environment” – Public School of Kokhnari
Village in Chokhatauri Municipality
“Greening of the School Garden” – Public School of
Chaisubani Village in Chokhatauri Municipality
“Let’s Live in a Clean Environment” – Public School
of the borough of Laituri in Ozurgeti Municipality
“Decisions or Goals for Results” – Chokhatauri
Public School N1
“1/3” – Public School of Chochkhati Village in
Lanchkhuti Municipality
“Book Is My Friends” – Public School of Khidistavi
Village in Chokhatauri Municipality
“Following History” – Chokhatauri Public School N1
“Let’s Learn to Live Together” – Public School of the
borough of Laituri in Ozurgeti Municipality
“Big Problems with Little Expenses” – Public School
of Chibati Village in Lanchkhuti Municipality
“Children are Our Future” – Ozurgeti “Leaders’
School”
“Let’s Save Birds” – Ozurgeti “Leaders’ School”
“Healthy Lifestyle is Healthy Future” – Ozurgeti
Public School N3
“My School is My Home” – Public School of Nagomri
Village in Ozurgeti Municipality
“Reading is a Pleasure” – Public School of
Melekeduri Village in Ozurgeti Municipality
“Comfortable Work Environment – Guaranteed
Result” – Chokhatauri Public School N1
“Hygiene – Health, Health – Beauty” – Ozurgeti
Public School N4
“Building up/greening a Garden Square” –
Lanchkhuti “Leaders’ School”
“Cultivation of Buxus” – Public School of Amaghleba
Village in Chokhatauri Municipality
“Healthy Lifestyle” – Lanchkhuti St. John Gymnasium
(The total cost of the program amounted to 4000
EUR).

YouTh CenTer
In the reporting period, members of the Youth Center
prepared 5 projects within the program, out of which
2 were financed:
• “Green Environment”
• “Gypsies in our Reality”
YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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კვლევები
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია მოზარდების მონაწილეობა თემში არსებული პრობლემური საკითხების კვლევის პროცესში. გარემოში არსებული მწვავე
საკითხების სიღრმისეული შესწავლა ხელს შეუწყობს
ახალგაზრდებს, სამომავლოდ სათავეში ჩაუდგნენ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელებას.
საანგარიშო პერიოდში ახალგაზრდებმა გამოიკვლიეს
შემდეგი საკითხები:
ლიდერთა სკოლა
მოსწავლეთა დამოკიდებულება ბულინგთან და
გენდერთან (შესაბამისი პრაქტიკის შესწავლა მიკროჯგუფებში)
• ალკოჰოლის მოხმარება არასრულწლოვნებში
• ჯანსაღი ცხოვრების წესის არსებობა საჯარო სკოლებში
ახალგაზრდული ცენტრი
• ახალგაზრდების საჭიროებები
• მოსახლეობის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება
საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებებით
ახალგაზრდული პარლამენტი
• მოზარდების შეხედულებები სკოლაში არსებული
პრობლემების შესახებ

STUDIES
Youth participation in the studies of problematic issues in the community is an important factor for us.
A thorough study of the pressing issues in the environment will help the young people to become future
leaders in implementing vital changes.
In the reporting period, the young people studied the
following issues:

LEADERS’ SChOOL
Students’ attitude towards bullying and gender
(studying relevant practice in micro/small groups)
• Underage drinking
• Healthy lifestyle in public schools
Youth Center
• Youth’s needs
• Meeting the needs of the population by public
transport
Youth Parliament
• Young people’s views about school problems

•

•

დამოუკიდებლად განხორციელებული
აქტივობები:
ჩვენი მოზარდები, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ
ორგანიზაციაში მიმდინარე საგანმანათლებლო პროცესებში, ფლობენ თემის მობილიზაციისა და პრობლემების
იდენტიფიცირების უნარ-ჩვევებს. საკუთარ სკოლებში/
თემებში ისინი არიან გამოკვეთილი ლიდერები, დამოუკიდებლად გეგმავენ და ახორციელებენ სხვადასხვა
ტიპის ინიციატივებს. მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მათ დამოუკიდებლად მოამზადეს
და 25 თემში ჩაატარეს 26 ტიპის 90-ზე მეტი აქტივობა:
• აქცია-შეხვედრა „წარმატებული ქალები“
• ფილმის „მე შინაგანად ვცეკვავ“ ჩვენება-განხილვა
• საინფორმაციო შეხვედრა თემის წევრ მოზარდებთან („ბავშვთა უფლებები“)
• საინფორმაციო შეხვედრა მშობლებთან („გენდერული თანასწორობა“)
• ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა
• სემინარი დისკრიმინაციის შესახებ
• დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა
• სემინარი „პროექტების წერა“
• სემინარი „ბავშვთა უფლებები ანიმაციაში“
• სემინარი „ბუნების დაცვა და მაკულატურის დანიშნულება“
• სემინარი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა უფლებების შესახებ
• ტოლერანტობის დღის აღნიშვნა
• კონცერტის ჩატარება ქალთა დღესთან დაკავშირებით
• ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა
• ბავშვთა უფლებების დაცვის დღის აღნიშვნა
• ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის დღის აღნიშვნა
• ინტელექტუალური ჩემპიონატების ჩატარება
• სპორტული შეჯიბრებების მოწყობა ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით

ACTIvITIES IMPLEMENTED
InDePenDenTlY:
Our youth, who take active part in educational processes at the organization, have community mobilization and problem identification skills. They are
leaders in their schools/communities; they independently plan and implement various initiatives.
Based on the acquired knowledge and experience,
they independently prepared and implemented more
than 90 activities of 26 types in 25 communities:
• Demonstration/Meeting “Successful Women”
• Showing and discussion of the movie: “Inside I’m
Dancing”
• Information Meeting with the young community
members (“Children’s Rights”)
• Information Meeting with parents (“Gender
Equality”)
• Celebrating International Women’s Day
• Workshop against discrimination
• Celebrating World Down Syndrome Day
• Workshop “Project Writing”
• Workshop “Children’s Rights in Animation”
• Workshop “Protection of Nature and Purpose of
Waste paper”
• Workshop about the rights of persons with
disabilities
• Celebrating the Day for Tolerance
• Concert dedicated to the Women’s Day
• Celebrating the International Women’s Day
• Celebrating the Children’s Rights Protection Day
• Celebrating the Day for the Protection of Children
from Abuse
• Holding intellectual competitions
• Organizing sports competitions to promote healthy
lifestyle
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ლიტერატურული საღამოები
სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი აქცია
სკოლის ეზოს დასუფთავება
სკოლის ეზოს განაშენიანება
საქველმოქმედო აქციები თემში მცხოვრები მარტოხელა მოხუცების დასახმარებლად
• საქველმოქმედო აქცია თემში მცხოვრები მრავალშვილიანი, სოციალური პრობლემების მქონე ოჯახების დასახმარებლად
აღნიშნულ ღონისძიებებში, რომლებიც ჩატარდა საანგარიშო პერიოდში, სულ მონაწილეობდა 1290 ადამიანი (975 ქალი, 315 მამაკაცი).

•
•
•
•
•

ადვოკატირების კამპანიები
ჩვენი ორგანიზაცია ხელს უწყობს მოზარდებს, თავად ჩაერთონ კონკრეტული პრობლემების ადვოკატირების პროცესის დაგეგმვაში. ისინი პრაქტიკული
მაგალითების საშუალებით სწავლობენ სამოქალაქო
მონიტორინგის ჩატარებას, ეუფლებიან ადვოკატირების წარმართვის უნარ-ჩვევებს, რითაც ახერხებენ რეალური ცვლილებების მიღწევას, საკუთარი და სხვისი
უფლებების დაცვას.

aDvoCaCY CamPaIGnS
Our organization encourages young people to engage in the process of planning advocacy for resolving particular problems. They learn through
practical examples how to conduct civic monitoring;
they also develop advocacy skills which help them
to achieve real changes and defend their own and
others’ rights.

რეკომენდაციები
მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების
კომპონენტის მუშაობის ხელშესახებ შედეგად შეიძლება
მივიჩნიოთ ის გარემოება, რომ მოსწავლეები დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის/ბავშვის უფლებათა შესახებ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე
ცდილობენ, ხელი შეუწყონ გარემოს ცვლილებას როგორც საჯარო სკოლებში, ისე თემებში. გამოვლენილ
პრობლემებთან დაკავშირებით ისინი ამზადებენ რეკომენდაციებს საჯარო სკოლების ადმინისტრაციებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის. გაგაცნობთ კონკრეტულ შედეგებს, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში მიღწეულ იქნა ჩვენი მოზარდების აქტიური მონაწილეობით:

RECOMMENDATIONS
Students trying to facilitate changes in the environment at public schools and the community
through what they have learned about democratic citizenship and human/children’s rights can be
considered as an evident result of the work by
the component of civic awareness development
among youth. The students prepare recommendations about the identified problems for the representatives of public school administrations and
local self-governments. Below we present specific results achieved by the active participation
of our youth in the reporting period:

 მოსწავლეთა თვითმმართველობების განვითარების
თვალსაზრისით, წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ ორგანიზაციის პარტნიორ სკოლებში მოწესრიგდა მოსწავლეთა თვითმმართველობების საარჩევნო გარემო; დაიხვეწა
არჩევნების მოწყობის პროცედურები, დაკონკრეტდა ვადები და დროულად ჩატარდა კანდიდატების
რეგისტრაციის პროცესი;
 ჩვენს პარტნიორ რამდენიმე საჯარო სკოლაში
მოსწავლეთა თვითმმართველობებსა და სკოლების
ადმინისტრაციებს შორის დაინერგა წერილობითი
(დოკუმენტალური) მიმოწერის კულტურა;
 4 საჯარო სკოლის შინაგანაწესის დოკუმენტში
განხორციელდა 8 პუნქტის ცვლილება, კერძოდ,
აისახა, თუ როგორი სახდელია გათვალისწინებული კონკრეტულ დისციპლინურ გადაცდომაზე
(მაგალითად, როგორი სახდელი დაწესდეს 1-3
დაგვიანებაზე, 3-6 დაგვიანებაზე, მრავალჯერად
დაგვიანებაზე და ა.შ.); დადგინდა, რა მიზეზით
გაირიცხება მოსწავლე სკოლიდან; დაკონკრეტდა, რა შემთხვევაში მიმართავს სკოლა მიდგომას,
რომელიც ცნობილია „ნულოვანი ტოლერანტობის“
სახელით – რომ ესაა ბულინგის, ქსენოფობიის,
თანხის გამოძალვის, ალკოჰოლური სასმელისა და

 The facts such as the following: the environment
for students’ self-government elections was
improved, election procedures were elaborated,
terms were defined and the process of registration
for candidates was held in a timely manner – in the
organization’s partner schools can be considered
as a step forward towards development of student
self-governance;
 Student
self-governments
and
school
administrations in several of our partner public
schools developed the practice of written
correspondence (using relevant documentation in
the correspondence);
 8 articles were amended in the internal
statutes of 4 public schools. Namely, it was
defined what kind of sanction would be
imposed for a specific disciplinary misconduct
(e.g. sanction for being late from 1 to 3
times, from 3 to 6 times, multiple times, etc.);
reasons for expelling a student from school
were identified; cases when a school applies
approach known as “Zero Tolerance” were
specified – that those are the facts of bullying,
xenophobia, extortion of money, consumption

Literary Evenings
Love Day Event
Cleaning up the Schoolyard
Greening the Schoolyard
Charity events to help the seniors who live alone in
the community.
• Charity event to help large families (with many
children) with social problems
In total, 1290 people (975 women, 315 men) participated in the events in the reporting period.
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თამბაქოს მოხმარების, ცივი იარაღის შენახვა/გამოყენების ფაქტები; ასეთი დარღვევების რამდენი
შემთხვევის შემდეგ დგება გარიცხვის საკითხი და
ა.შ.); დაკონკრეტდა მოსწავლის ჩაცმულობის სტილი: როგორი ტანსაცმელია დასაშვები და როგორი
იკრძალება (დასაშვებია თუ არა ჯინსი, როგორი
უნდა იყოს შარვლის ტოტის ან კაბის სიგრძე, მაკიაჟი, ბიჟუტერია და სხვ.); დაზუსტდა კრიტერიუმები მოსწავლეთა წასახალისებლად (რა შემთხვევაში რა სახის წახალისებაა გათვალისწინებული
მოსწავლეზე); ტექსტი შინაგანაწესის იმ მუხლებისა, რომლებიც ეხება მოსწავლეთა უფლებებს, მოვალეობებს, დისციპლინურ სახდელებს, გამოიკრა
ყველა სართულზე; სკოლის შინაგანაწესში აისახა
გასაჩივრების პროცედურები და წესები; მოეწყო
სკოლის შინაგანაწესის განხილვა მოსწავლეებში,
მშობლებსა და მასწავლებლებში;
 1 საჯარო სკოლის 2015-2016 სასწავლო წლის
ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა თანხა მოსწავლეებისთვის საკონტროლო წერის ტესტების გასამრავლებლად (ქსეროასლების დასამზადებლად);
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხემლისხიდის საჯარო სკოლაში განხორციელდა სასმელი
წყლის ჭის მოწყობის პროექტი საერთაშორისო
სტანდარტების მიხედვით;
 მოზარდების მიერ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვლენილ პრობლემებთან დაკავშირებით (კვლევა ეხებოდა ახალგაზრდების

of alcohol and use of tobacco, carrying/using
an offensive weapon; after how many cases
of similar breaches the issue of expelling a
student is raised, etc.; student dress code was
specified: what kind of clothing is allowed and
what is forbidden (are jeans allowed or not,
what should be the length of trousers or dress,
rules regarding makeup and jewelry, etc.);
criteria for encouraging students with rewards
were specified (what type of encouragement/
reward to use and when); the content of the
articles from the school internal statutes
concerning the rights, responsibilities and
disciplinary sanctions for the students were
displayed on each floor at school; appeal
procedures and rules were included in the
internal statutes; the school internal statutes
were discussed among students, parents and
teachers;
 Costs for making copies of written exam tests
for students were included in the budget of
the academic year 2015-2016 at the Public
School N1;
 Project for arranging drinking water well was
implemented at the public school of Tskhemliskhidi
Village in Ozurgeti Municipality in accordance with
the international standards;
 Recommendations prepared regarding the
problems identified as a result of the research











საჭიროებებს) მომზადებული რეკომენდაციები
აისახა მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების
სამსახურის სამოქმედო გეგმაში. დაიწყო კონკრეტული აქტივობების განხორციელებაც: ა)
მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში მიმდინარეობს
ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის შევსება და
კომპიუტერებით აღჭურვა; ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში, საქართველოს
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობით, მოეწყო „სკვერის ბიბლიოთეკა“; გ) გაიხსნა გურიაში პირველი საბავშვო
ბიბლიოთეკა, რომელიც მოეწყო დაბა ნარუჯის
საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე;
ქ. ოზურგეთის სპორტის, ახალგაზრდობისა და
ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური პროგრამის სტრატეგიის დოკუმენტში გათვალისწინებულ იქნა მოზარდების რეკომენდაციები, კერძოდ, ოთხი პუნქტი, რომლებიც ეხებოდა გურიის
რეგიონის ღირსშესანიშნაობების პოპულარიზაციის საშუალებებს (1. სარეკლამო ფლაერების,
საექსკურსიო ადგილების ნუსხისა და თითოეულის შესახებ ვებგვერდების, ბუკლეტების, სატელევიზიო რგოლების მომზადება; 2. გზებზე განსათავსებლად ტურისტული ადგილების ნიშნულების
დამზადება (ქართულ და ინგლისურ ენებზე); 3.
ტურისტულ ადგილებში სველი წერტილების მოწყობა; 4. გიდების გადამზადება, რომლებიც, ტურისტთა დაინტერესების შემთხვევაში, გაუძღვებიან ექსკურსიებს გურიის ტერიტორიაზე);
ქ. ოზურგეთის 5 ცენტრალურ უბანში გამოიყო
საპარკინგე ადგილები შშმ პირთა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის; ქ. ოზურგეთში 2
ობიექტზე მოეწყო სტანდარტის შესაბამისი ახალი პანდუსები;
დაიწყო მუშაობა შიდა ტრანსპორტის საზოგადოებისთვის მისაღები განრიგის შედგენაზე
– ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში
განხორციელდა ცვლილებები მუნიციპალური
ტრანსპორტის გრაფიკში;
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 5 სოფელში
დაიდგა ნაგვის ბუნკერები;
მოწესრიგდა ქ. ოზურგეთის ცენტრალური ქუჩების ტროტუარები და გაიწმინდა მიმდებარე სანიაღვრე არხები;
ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების 2014-2015 წლების ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა თანხა ახალგაზრდული პროგრამების დასაფინანსებლად. 2016 წლის ბიუჯეტში
გაიზარდა აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული ხარჯი.

კონკურსებში მონაწილეობა
ლიდერთა სკოლა
ამ სკოლის მოსწავლეები საანგარიშო პერიოდში მრავალ კონკურსში მონაწილეობდნენ:
• საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
მიერ ჩატარებული კონკურსის „მე – ომბუდსმენი“
ფინალისტები გახდნენ ჩვენი ლიდერთა სკოლის
გუნდები: „ევდიენე“ – ზურა თავართქილაძე, თათია
ქილიფთარი; „რა“ – ავთო თავდიშვილი, ელენე ჩავლეშვილი.











conducted by the youth in the villages of
Ozurgeti Municipality (research was about the
needs of the youth) were reflected in the action
plans of the Department for Culture, Sports and
Tourism Development under the Municipality
Gamgeoba. Specific activities were launched
as well: a) replenishment of book collections in
libraries and equipping them with computers in
10 villages of the Municipality; b) establishment
of the “Garden Square Library” in 3 villages
of Ozurgeti Municipality in cooperation
with the National Parliamentary Library of
Georgia; c) establishment of the first children’s
library in Guria which was arranged on the
territory of the kindergarten of the borough of
Naruji;
The strategy document of the Municipal
program for Sports, Youth and Tourism
Development in the town of Ozurgeti reflected
the recommendations of the youth, namely,
four topics/issues regarding the ways to
promote tourist sites in Guria (1. preparing
advertising flyers, list of tourist sites, and
WebPages, leaflets and TV advertisements
about each of them; 2. making road signs
for tourist sites (in Georgian and English
languages); 3. arranging public toilets in
tourist sites; 4. training guides to guide
trips on the territory of Guria if tourists are
interested);
Automobile parking areas for persons with
disabilities were organized in 5 central areas
of Ozurgeti; new wheelchair ramps meeting
the set standard were installed in 2 buildings
in Ozurgeti;
Work began to be conducted in regards to
developing the new municipal public transport
timetable acceptable for the public – municipal
transport schedules were amended in 6
villages of Ozurgeti Municipality;
Garbage bins were placed in 5 villages of
Ozurgeti Municipality;
Sidewalks on central streets of Ozurgeti were
organized/cleaned up and adjacent drainage
channels were cleaned;
Funding for youth programs was allocated
in the 2014-2015 budgets of Ozurgeti and
Lanchkhuti Municipalities. The funding for
the mentioned program increased in the 2016
budget.

PARTICIPATING IN COMPETITIONS
Leaders’ School
The school students participated in multiple competitions in the reporting period:
• Our Leaders’ School teams became the finalists
in the completion “I – Public Defender” held by
the Office of Public Defender of Georgia: team
“Evdiene” – Zura Tavartkiladze, Tatia Kiliptari;
and team “Ra/What” – Avto Tavdishvili, Elene
Chavleshvili.
YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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„სამოქალაქო ინიციატივების პლატფორმის“ მიერ
ორგანიზებული დებატ-ტურნირის ჩემპიონები გახდნენ ასევე ლიდერთა სკოლის მოდებატეები: ლევან
სიხარულიძე, ივა ხავთასი, თათია ქილიფთარი.
საბავშვო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე „ოქროს პეპელა“ გაიმარჯვა დოკუმენტურმა
ფილმმა „გიოს სწავლა სწყურია?!“ ნომინაციაში
„საუკეთესო სცენარი“.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
ტოლერანტობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული
კონკურსის „ეთნოსები და რელიგიები“ მეორე
ადგილის მფლობელი გახდა ლიდერთა სკოლის
მოსწავლეების გუნდი.
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული
ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული კონკურსზე
ფანarT ჩვენი მოზარდების მიერ გადაღებული
დოკუმენტური ფილმი „შატალო“ კინოს კატეგორიის საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა.
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის მიერ მოწყობილ კონკურსში „ახალგაზრდები დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის შესახებ“ გამარჯვებულ 5 ახალგაზრდას
შორის ერთი გახლდათ ლიდერთა სკოლის მოსწავლე ლევან სიხარულიძე, რომელიც სასწავლო კონფერენციაზე ბუდაპეშტში გაემგზავრა.
საქართველოში შვედეთის საელჩოსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
პროექტის ფარგლებში გამოცხადებული ესეების კონკურსის „მოზარდების ცნობიერების
ამაღლება საქართველოს ევროატლანტიკურ
სივრცეში ინტეგრაციის საკითხებზე“ გამარჯვებული გახდა ლიდერთა სკოლის მოსწავლე
ლევან სიხარულიძე. აღნიშნულ თემაზე ტრენინგების მოსასმენად ის შვედეთში ერთკვირიანი ვიზიტით გაემგზავრა.
სამოქალაქო განათლების ეროვნულ ოლიმპიადაზე (2015-2016 წწ.) შერჩეულ 20 საუკეთესო ახალგაზრდას შორის მოხვდა ლიდერთა სკოლის მოსწავლე ზურა თავართქილაძე
(ოლიმპიადაში მონაწილეობდა საქართველოს
საჯარო სკოლების 22000 მოსწავლე). 2016
წელს ლიდერთა სკოლის სამი მოსწავლე: ლევან
სიხარულიძე, ივა ხავთასი და ერეკლე ვახრამოვი ოქსფორდში ენის შემსწავლელ 20-დღიან
კურსებზე გაემგზავრნენ.
ორგანიზაციის „პური მსოფლიოს“ (Brot für die
Welt) მიერ ორგანიზებულმა „სამხრეთ-ჩრდილოეთის მოხალისეების პროგრამამ“ ქვეყნის
მასშტაბით შეარჩია 5 საუკეთესო ახალგაზრდა;
მათ შორისაა ლიდერთა სკოლის ყოფილი მოსწავლე ივა ხავთასი, რომელიც გერმანიაში ერთწლიანი მოხალისეობრივი პროგრამით გაემგზავრება.

ბავშვთა თეატრი
სპექტაკლები
საანგარიშო პერიოდში ბავშვთა თეატრის დასმა საზოგადოებას წარუდგინა შემდეგი სპეკტაკლები:
1. „ეზოში ავი ძაღლია“ – კიტა ბუაჩიძის პიესის მიხედვით
2. „სამი ყაჩაღი“ – ტომი უნგერერის საბავშვო წიგნის
მიხედვით
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The following Leaders’ School debaters
also became the champions of the debate
tournament organized by the “Civic Initiatives
Platform”: Levan Sikharulidze, Iva Khavtasi
and Tatia Kiliptari.
The documentary “Does Gio have a thirst
for knowledge?!” won in the nomination of
“the Best Screenplay” at the International
Children’s Film Festival “Golden Butterfly”.
The Leaders’ School students’ team was
runner-up in the completion “Ethnic Groups
and Religions” organized by the Tolerance
Center at the Office of the Public Defender of
Georgia.
The documentary film “Truancy” filmed by
our students ended up in the top five in the
film category at the competition fun ART
organized by LEPL “Children and Youth
National Center”.
One of the five winners in the competion
“Youth on Building a Democratic State”
conducted by the Children and Youth National
Center was the Leaders’ School student Levan
Sikharulidze, who traveled to Budapest for an
academic conference.
Leaders’ School student Levan Sikharulidze
won the Essay Contest “Raising Youth
Awareness about Euro-Atlantic Inetegration
of Georgia” announced within the project
implemented by the Embassy of Sweden in
Georgia and the Ministry of Foreign Affaris of
Georgia. He traveled to Sweden for one week
to attend trainings about the above mentioned
topic.
Leaders’ School student Zura Tavartkiladze
was among the 20 best students selected at
the National Civic Education Olympiad (20151016) (22000 students from Georgian public
schools participated in the Olympiad). In
2016, three students from Leaders’ School:
Levan Sikharulidze, Iva Khavtasi and Erekle
Vakhramovi traveled to Oxford to attend 20day language courses.
“The South-North Volunteers Program”
organized by the organization “Bread for the
World” (Brot für die Welt) selected 5 best
students throughout the country; among them
is the former student of the Leaders’ School,
Iva Khavtasi, who will travel to Germany within
one-year volunteer program.

ChILDREN’S ThEATRE
Plays
In the reporting period, the troupe of the children’s theatre presented the following plays to their audience:
1. “There is a vicious dog in the yard” – according to
the play by Kita Buachidze
2. “Three robbers” – according to the children’s book
by Tomi Ungerer

3. „ეზოპეს დიდი სიბრძნე იგავებად“ – ეზოპეს იგავების მიხედვით
4. „ბოშები“ – ნოდარ დუმბაძის მოთხრობის მიხედვით
5. „ცხოველთა ფერმა“ – ჯორჯ ორუელის რომანის მიხედვით
6. გაკვეთილი მშობლებისთვის – ინსცენირება ფსიქოლოგთა ჩანაწერების მიხედვით
7. „ხელისგულისოდენა ზღაპრები“ – ოტია იოსელიანის ზღაპრების მიხედვით
8. „სისხლი“ – ნოდარ დუმბაძის მოთხრობის მიხედვით
9. „სისხლი“ და „დედა“ – დუმბაძის მოთხრობების მიხედვით
10. „გერი და დედინაცვალი“ – ოტია იოსელიანის ზღაპრების მიხედვით
სპექტაკლების ჩვენებას ესწრებოდა 559 ადამიანი
(432 ქალი, 127 კაცი).
საანგარიშო პერიოდში თეატრი ერთერთი სპექტაკლით სხვადასხვა ფესტივალზე წარდგა:
• ბავშვთა და მოზარდთა თეატრალური ფესტივალი
„მაჩაბელა“ – ფესტივალზე ჩვენმა ბავშვთა თეატრმა წარადგინა სპექტაკლი „ბოშები“, რომელმაც
ორი ნომინაციაში გაიმარჯვეა: მამაკაცის როლის
საუკეთესო შესრულებისთვის (გიორგი შავიშვილი)
და მეორეხარისხოვანი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის (ანა გიორგაძე, მარიამ ტრაპაიძე, ამიკო
კოპლატაძე, ნიკა მელუა).
• ხელოვნების III საერთაშორისო ბავშვთა ფესტივალი „თეთრი თოლია“ – სპექტაკლმა „ბოშები“ ამ
ფესტივალზეც სამ ნომინაციაში გაიმარჯვა: როგორც საუკეთესო სპექტაკლმა; მამაკაცის როლის
საუკეთესო შესრულებისთვის (ამიკო კოპლატაძე);
მეორეხარისხოვანი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის (ნიკა მელუა).
• მულტიეთნიკური ხელოვნების ფესტივალზე „ერთი
ცის ქვეშ – კულტურათა დიალოგი“ სპექტაკლმა
„ბოშები“ კვლავ დიდი მოწონება დაიმსახურა. მონაწილეებს გადაეცათ სამახსოვრო სიგელი, წიგნები
და ჩანთები.
• ფესტივალი „მრავალფეროვნების დღესასწაული“ –
სპექტაკლმა „ბოშები“ ფესტივალის საპატიო მონაწილის სტატუსი მოიპოვა.

3. “Aesop’s great wisdom in fables” – according to
Aesop’s fables
4. “Gypsies” – according to Nodar Dumbadze’s short
story
5. “Animal farm” – according to the novel by George
Orwell
6. A lesson for parents – staged according to
psychologists’ notes/records
7. “Tales of a palm’s size” – according to Otia Ioseliani’s
tales
8. “Blood” – according to Nodar Dumbadze’s short
story
9. “Blood” and “Mother” – according to Nodar
Dumbadze’s short stories
10. “Stepson and stepmother” – according to Otia
Ioseliani’s tales
The plays were attended by 559 persons (432 women and 127 men).
In the reporting period, the theatre presented one of
the above noted plays at various festivals:
• Children and Youth’s Theatrical festival
“Machabela” – our children’s theatre presented
the play “Gypsies” at the festival; the play won
in two nominations: the best male actor (Giorgi
Shavishvili) and the best supporting actresses/
actors (Ana Giorgadze, Mariam Trapaidze,
Amiko Koplatadze, Nika Melua).
• III International Children’s Art festival “White
Seagull” – the play “Gypsies” won in three
nominations at this festival as well: the best
play; the best male actor (Amiko Koplatadze);
and the best supporting actor (Nika Melua).
• At the Multi-ethnic Arts festival “Under One Sky
– A dialogue of Cultures”, the play “Gypsies” was
again met with great acclaim. The participants
were presented with certificates, books and
bags.
• festival “Celebration of Diversity” – the play
“Gypsies” was granted the status of an honorary
member of the festival.

მულტიკულტურული /
ლიტერატურული კაფე „რვას+1“
საანგარიშო პერიოდში ორგანიზაციაში ფუნქციონირება დაიწყო მულტიკულტურულმა ლიტერატურულმა კაფემ „რვას+1“, რომელიც ორგანიზაციისთვის
სოციალურ მეწარმეობას წარმოადგენს – მიღებული
მოგება რეინვენსტირდება თემში დასახული სოციალური მიზნების მისაღწევად. ის ორიენტირებული
არ არის მოგების ზრდაზე. კაფეს მიზანია 18-25 წლის
ახალგაზრდების დასაქმება, მათთვის სამუშაო გამოცდილების დაგროვებაში ხელშეწყობა.
ჩვენი კაფეს გახსნის დღიდან აქ ანაზღაურებადი სტაჟირება გაიარა 8 ახალგაზრდამ; 4 მათგანი დღემდე
აქვე მუშაობს.
კაფე „რვას+1“-ის აქტივობები მრავალფეროვანია;
ისინი მიმართულია მულტიკულტურული განათლების
იდეის პოპულარიზაციისკენ.
საანგარიშო პერიოდში აქ განხორციელებული აქტივობებიდან აღსანიშნავია:

mulTICulTural/lITerarY
CAfE “EIGhT + 1”
In the reporting period, a multicultural literary café
“Eight + 1” started functioning at the organization
which is a form of social entrepreneurship for the
organization – the profit received is reinvested to
achieve the social goals set within the community.
It is not focused on increasing the profit. The goal
of the café is to provide employment to youth in
the age range of 18-25 and to support them in
gaining work experience.
Since the opening of our café, 8 young people
had paid internship here; 4 of them still work here.
The activities of the café “Eight + 1” are diverse;
they are focused on popularizing the idea of multicultural education.
Among the activities which were undertaken at
the café in the reporting period, the following are
to be noted:
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მულტიკულტურული /
ლიტერატურული კაფე
„რვას+1“

•

•
•
•

•
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საჯარო ლექციები
„გენდერული თანასწორობის ტენდენციები საქართველოში“ (იაგო კაჭკაჭიშვილი – სოციოლოგიის
პროფესორი, სოციოლოგიისა და სოციალური
მუშაობის მიმართულების ხელმძღვანელი ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე)
„თავისუფლება და სოციალური ჩაგვრა“ (გიორგი
მაისურაძე – ფილოსოფოსი, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი)
„ქალები ლიტერატურაში“ (ზაალ ჩხეიძე – „ლიტერატურული პალიტრის“ მთავარი რედაქტორი, პოეტი, მწერალი, ლიტერატურათმცოდნე)
„ლიბერალიზმი, როგორც საქართველოს განვითარების ვექტორი“ (ზვიად ქორიძე – ასოციაცია „თავისუფალი პრესის“ გამგეობის წევრი; პატიმართა
შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე,
„ქართველ ჟურნალისტთა საზოგადოების“ თანათავმჯდომარე)
„დემოკრატია და კარგი მოქალაქეობა“ (არჩილ
აბაშიძე – საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო
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Public Lectures
“Trends in gender equality in Georgia” (Iago
Kachkachishvili – Professor of Sociology,
Head of the Department of Sociology and
Social Work, Faculty of Social and Political
Sciences, Tbilisi State University)
“Freedom and social oppression” (Giorgi
Maisuradze – Philosopher, Professor at Ilia
State University)
“Women in literature” (Zaal Chkheidze –
Chief Editor of “Literary Palitra”, poet, writer,
literary critic)
“Liberalism as a vector of development of
Georgia” (Zviad Koridze – Board member
of the Free Press Association; Head of the
President’s Pardon Commission, Chairman of
the “Society of Georgian Journalists”)
“Democracy and good citizenship” (Archil
Abashidze – Director of the Master’s
Program in Public Administration at Ilia State
University)

mulTiculTural /
liTerary cafe “eighT + 1”

•
•

•

•
•
•

პროგრამის ხელმძღვანელი ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტში)
დენიელ ქუინის „ისმაელი“ (ლევან ღამბაშიძე – ფილოსოფოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორი, ქუინის წიგნის მთარგმნელი)
„რატომ ერევა სახელმწიფო ბავშვთა აღზრდის
საქმეში?! – ღირებულებები, ვალდებულებები, უფლებები და ლოგიკა“ (ანდრო დადიანი – ბავშვთა კეთილდღეობის ექსპერტი)
„განათლების პოლიტიკა“ (გიორგი გახელაძე – მეთოდური სახელმძღვანელოების ავტორი, ზრდასრულთა მწვრთნელი, პროფესიული განვითარების
მრავალი პროგრამის მონაწილე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მკვლევარი და
მიწვეული პროფესორი)
„ლიტერატურა ყველასთვის“ (ზურა აბაშიძე – ბლოგერი და მწერალი)
„სკოლის 4G ფუნქცია“ (მაია ბაგრატიონი – განათლებისა და ოკუპაციური თერაპიის ექსპერტი)
„რელიგიის თავისუფლება“ (ლევან გიგინეიშვილი
– ხელოვნებათა მაგისტრი, მედიევისტიკის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას

•

•

•

•
•
•

“Ishmael”
by
Daniel
Quinn
(Levan
Ghambashidze – Philosopher, Professor at
Ilia State University, translator of the book by
Quinn)
“Why does the state interfere in children’s
education?! – values, responsibilities, rights
and logic” (Andro Dadiani – Child Welfare
Expert)
“Education policy” (Giorgi Gakheladze –
Author of methodological guidelines, trainer
of adults, participant of various professional
development programs, as well as educational
researcher and invited professor at Ilia State
University).
“Literature for all” (Zura Abashidze – blogger
and writer)
“4G function of the school” (Maia Bagrationi
– Expert of education and occupational
therapy)
“Freedom of religion” (Levan Gigineishvili –
Master of Arts, Doctor of Medieval Studies,
Doctor of Philology, Associate Professor at
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სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ამერიკული აკადემიის პედაგოგი)
• „კარგი მენეჯერი სკოლის ჯგუფთან ერთად იღებს
გადაწყვეტილებებს“ (ლელა იმედაშვილი – ოზურგეთის განათლების რესურცენტრის ხელმძღვანელი)
• განათლების თანამედროვე ტენდენციები (პაატა პაპავა – განათლების ექსპერტი)
მულტიკულტურულ კაფეში გამართულ საჯარო ლექციებს ესწრებოდა სულ 557 ადამიანი (366 ქალი,
191 მამაკაცი).

Ilia State University, teacher at American
Academy)
• “A good manager makes decisions together
with the school team” (Lela Imedashvili –
Head of Ozurgeti Educational Resource Ce nter)
• Modern trends in education (Paata Papava –
Education expert)
In total, 557 people (366 women, 191 men) attended public lectures in the multicultural café.

პრეზენტაციები
მულტიკულტურული კაფეს პრეზენტაცია
ლატვიის დღე
ფოტოგრაფ დარო სულაკაურის ფოტოების გამოფენა
• შეხვედრა მწერალ გიორგი კეკელიძესთან
• ჩაის საღამო სოფელში მცხოვრები მანდილოსნებისთვის
• ჯაზის საერთაშორისო დღე
• გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ წარმოებული
კამპანიის შეჯამება
• „კულინარია ხელოვნებაა და არა ხელობა“; „ყველაფერი გენიალური მარტივია“
• მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული მრავალფეროვნება (გერმანია, კორეა, პოლონეთი, აშშ)
• უცხოელის თვალით დანახული საქართველო და
მისი მრავალფეროვნება
• „50 ქალი საქართველოდან“
• „ჩემი საყვარელი წიგნი“
• „თავშესაფარი – ბავშვობის წიგნები“
• გ. კეკელიძის წიგნის „ორი თავგადასავალი“ პრეზენტაცია
• ჰოლოკოსტის საერთაშორისო დღე
საერთო ჯამში, აქ საანგარიშო პერიოდის მანძილზე გამართულ პრეზენტაციებს ესწრებოდა 624 ადამიანი (393 ქალი, 231 მამაკაცი).
აღნიშნულ პერიოდში მულტიკულტურულ კაფეში
ნაჩვენები იქნა შემდეგი ფილმები:
1. „მე მქვია მალალა“
2. „მადონა“
3. „ცხოვრება მშვენიერია“
4. „12 წელი მონობაში“
5. „გრძელი ნათელი დღეები“
6. „ხმა ამოიღეთ!“
7. „უჩინარი ბავშვები“
ჩვენებებს ესწრებოდა 141 ახალგაზრდა (86 გოგონა,
55 ვაჟი).

PRESENTATIONS
Presentation on multicultural café
Day of Latvia
Photo exhibition of photographer Daro
Sulakauri
• Meeting with writer Giorgi Kekelidze
• Tea evening for women living in villages
• International Jazz Day
• Summary of the campaign against gender
violence
• “Culinary art as an art, not a profession”;
“Everything which is genius is simple”
• “Cultural diversities of various countries
around the world (Germany, Korea, Poland,
The U.S.A.)
• Georgia through the eyes of a foreigner and its
diversity
• “50 women from Georgia”
• “My favorite book”
• “Shelter – childhood books”
• Presentation on the book “Two Adventures” by
G. Kekelidze
• International Holocaust Remembrance Day
In total, 624 people (393 women, 231 men)
attended
presentations throughout the reporting period.
The following films were shown in the multicultural
café in the reporting period:
1. “I Am Malala”
2. “Madonna”
3. “Life Is Beautiful”
4. “12 Years a Slave”
5. “In Bloom”
6. “Speak”
7. “Invisible Children”
141 young people (86 girls, 55 boys) attended the
film showings.

კულტურული ღონისძიებები
1. ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“
ტურნირის ფინალი
2. ჯგუფ „ლურჯი იალქნის“ კონცერტი
ღონისძიებებს ესწრებოდა სულ 115 ადამიანი (70 ქალი,
45 მამაკაცი).

CULTURAL EvENTS
1. The final round of the intellectual game competition
“What? Where? When?”
2. Concert by the band “Blue Sail”
In total, 115 people (70 women, 45 men) attended
the events.

•
•
•
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სკოლების დემოკრატიზაციის
ხელშეწყობის კომპონენტი
The componenT of supporTing The
democraTizaTion of public schools
ხატია ჭანიშვილი
კომპონენტის მენეჯერი
khatia Chanishvili
Component Manager

„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირში“ მუშაობა ზუსტად
ერთი წლის წინ დავიწყე. სიმართლე რომ ვთქვა, დიდი
გამოცდილება მენეჯმენტის სფეროში არ მქონია, რადგან სოციოლოგიის მაგისტრანტი ვარ; შესაბამისად,
პირველ ეტაპზე ცოტათი შემეშინდა კიდეც, რადგან
არ ვიცოდი, როგორ შევძლებდი, ფეხი ამეწყო იმ ტემპისთვის, რომელიც ამ ორგანიზაციას უკვე, 20 წელია,
აქვს, თუმცა უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ „ახალგაზრდა
პედაგოგთა კავშირთან“ ხანგრძლივი ურთიერთობა მაკავშირებს, რადგან მე ლიდერთა სკოლელი ვიყავი და
ვმონაწილეობდი აქტივობებში, რომლებსაც ის ახორციელებდა; შესაბამისად, ამ გამოცდილებამ და გუნდურმა
მუშაობამ, რომელიც ორგანიზაციის თითოეულ წევრს
ძალიან კარგად გამოსდის, მომცა საშუალება, ეტაპობრივად გავრკვეულიყავი მუშაობის მიმართულებებსა და
სპეციფიკაში. ამგვარად, მუშაობის ერთი წლისთავზე
შემიძლია, ვთქვა, რომ ამ ორგანიზაციის სრულფასოვანი წევრი გავხდი და ჩავერთე ყველა საქმიანობაში, რომლებიც ჩემს კომპეტენციაში შედიოდა.

I started working at the “Young Pedagogues’
Union” exactly one year ago. To tell the truth, I
did not have a lot of experience in the management field, as I am a sociology master’s graduate;
therefore, at the beginning, I was a little afraid if I
could keep up with the speed that this organization has had for the last 20 years. However, I have
to note that I have a long-term relationship with
the “Young Pedagogues’ Union”, as I was a student of the Leaders’ School and participated in the
activities organized by the School; consequently,
this experience and good team work, which each
member in the organization is very good at, gave
me an opportunity to gradually understand the
work directions and specifications. Therefore, on
my one year work anniversary, I can say that I
have become a true member of this organization
and I have participated in all the activities within
my competence.

komponentis mizani:

AIM Of ThE COMPONENT:

საჯარო სკოლების დემოკრატიზაციის ხელშეწყობის
კომპონენტი ამ სამი წლის განმავლობაშიც რამდენიმე მიმართულებით მუშაობდა. ქვემოთ, რა თქმა
უნდა, დაწვრილებით ვისაუბრებთ იმ საქმიანობების
შესახებ, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა, თუმცა ჯერ მინდა, მოკლედ მოგითხროთ
ადრინდელი აქტივობების შესახებაც. „ახალგაზრდა
პედაგოგთა კავშირმა“ ჩამოაყალიბა ლიდერ პედაგოგთა სკოლა (2014 წელს), რომლის ფარგლებშიც ორგანიზაციის თანამშრომლებმა იმუშავეს სამ ჯგუფთან
და გადამზადდა 38 მასწავლებელი. ლიდერ პედაგოგთა სკოლა (ცვლილებების აგენტთა სკოლა) კარგი
შესაძლებლობაა სიახლეების დამკვიდრების გზაზე
ნაბიჯების გადასადგმელად. ლიდერი პედაგოგები
გახდნენ სკოლაში ცვლილებების შემტანნი, სკოლის
ადმინისტრაცია და სხვა პედაგოგები უკვე ენდობიან
მათს კვალიფიკაციას და მათთან გადიან კონსულტაციებს, იზიარებენ მათს მოსაზრებებს. მოგეხსენებათ,
სკოლა არ არის ის ადგილი, სადაც მოსწავლეები მხოლოდ საგნებს სწავლობენ; შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, სასკოლო ცხოვრება იყოს ცოცხალი
და მასში ჩაერთოს სკოლის სამივე რგოლი (მასწავლებელი, მოსწავლე, მშობელი). ლიდერ პედაგოგთა
სკოლის დახმარებით ჩვენ შევძელით მასწავლებელთა გააქტიურება, მათი საჭიროებების გამოვლენა
და ტრენინგებისა და კონსულტაციების ჩატარების
საშუალებით იმ ცოდნისა და რესურსების მიწოდება,
რომლებიც მათ მოცემულ ეტაპზე ესაჭიროებოდათ.
ეს ყველაფერი კი იყო სტიმული ჩვენი ლიდერი პედაგოგებისთვის, რომ შემდგომ თავად გამოეჩინათ
ინიციატივები და სასკოლო ცხოვრებაში ჩაერთოთ
მოსწავლეებიც და მშობლებიც. ამას ისინი დღეს უკვე
საკმაოდ ოსტატურად აკეთებენ.
ასევე მინდა, აღვნიშნო, რომ ჩვენი კომპონენტი აქტიურად მუშაობს პარტნიორ და არასამიზნე სკოლებთანაც. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ არ ვახდენთ
კონცენტრირებას მხოლოდ რამდენიმე პედაგოგსა და
სკოლაზე; ჩვენი მუშაობის არეალი საკმაოდ ფართოა
და ვცდილობთ, მოვიცვათ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, რაც შეიძლება, მეტი სკოლა და გავითვალისწინოთ ნებისმიერი პედაგოგის საჭიროებები, რათა
მივაღწიოთ ჩვენს მთავარ მიზანს – გავხადოთ სკოლა
უფრო დემოკრატიული.
აქვე გამოვყოფ იმ საკითხსაც, რომ ამ სამი წლის განმავლობაში კვლავ გამოიცემოდა გაზეთი „საფეხური“,
რომელშიც სტატიების გამოქვეყნების საშუალება მიეცათ არა მხოლოდ ორგანიზაციის თანამშრომლებს,
არამედ იმ ახალგაზრდებსაც, რომლებიც წლების განმავლობაში იყვნენ ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები და
ახლა სხვადასხვა უნივერსიტეტში სწავლობენ. მათი
მონაწილეობით ჩაიწერა და მოეწყო ასევე არაერთი სა-

The Component of Supporting the Democratization of Schools has been working in several
directions during these three years. Below, we
will certainly discuss in detail the activities implemented in the reporting period; however, now
I would like to briefly tell you about earlier activities. The “Young Pedagogues’ Union” established
the Leader Teachers’ School (in 2014) and within
its framework the organization members worked
together with three teams and trained 38 teachers. Leader Teachers’ School (Change Agents’
School) is a good opportunity to make steps towards changes. Leader teachers started to bring
changes into school and the school administration and other teachers already believe in their
qualifications – they consult with leader teachers
and take into consideration their opinions. As
you know, the school is not a place where students learn only specific subjects; therefore, it is
very important that the school life is active and
it involves all three groups (teacher, student and
parent). With the help of the Leader Teachers’
School we were able to encourage teachers to
become more active, we identified their needs
and, through trainings and consultations, provided them with the knowledge and resources they
needed at the given stage. All of this inspired our
leader teachers to take initiatives and engage
students and parents in the school life. They can
do it quite skillfully today.
In addition, I would like to note that our component is actively working with partner and non-target schools. It means that we do not concentrate
only on a few teachers and schools; the scale of
our work is quite wide and we try to include as
many schools in Ozurgeti Municipality as possible and consider the needs of any teacher to accomplish our main goal – to make schools more
democratic.
I should also point out that the newspaper
“Safexuri ” was still being published during the
las three years and the opportunity to publish
their articles was given not only to the organization members, but also to the young people who
attended the Leaders’ School for years and now
attend various universities. A number of television and public discussions about problems in
schools were also organized and recorded with
their participation.
Moreover, it should be noted that the organization also works in the direction of research, which
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ტელევიზიო და საჯარო დისკუსია სკოლებში არსებულ
პრობლემებთან დაკავშირებით.
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ორგანიზაცია მუშაობს
კვლევის მიმართულებითაც, რაც ჩემთვის, როგორც
სოციოლოგისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან
მომეცა საშუალება, ჩამეტარებინა ან მიმეღო მონაწილეობა კვლევებში იმის შესახებ, თუ როგორ ინერგება
ინკლუზიური განათლება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლებში და რა პრობლემები ახლავს თან ამ
პროცესს; რა საგანმანათლებლო გამოწვევები არსებობს, ზოგადად, გურიის სკოლებში, განსაკუთრებით
იმ სკოლებში, რომლებშიც რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები სწავლობენ.
როგორც უკვე აღვნიშნე, ამ სამი წლის მანძილზე ჩვენი
კომპონენტის ფარგლებში საკმაოდ ბევრი საქმიანობა
განხორციელდა, რომლებსაც შეგიძლიათ, წინამდებარე ანგარიშში დაწვრილებით გაეცნოთ.
სამიზნე აუდიტორიისა და კომპონენტის მუშაობის
სპეციფიკის გათვალისწინებით, შევიმუშავეთ შემდეგი მიზანი: საჯარო სკოლებში გაუმჯობესებულიყო
სასწავლო გარემო, თანამონაწილეობითი გამხდარიყო
მართვის პროცესები, სკოლის სამივე რგოლი (მასწავლებელი, მოსწავლე, მშობელი) აქტიურად ჩართულიყო სასკოლო ცხოვრებაში და გარემო ორიენტირებული ყოფილიყო მოსწავლეთა საჭიროებებზე.
შემუშავდა ამოცანები, ანუ განისაზღვრა ის ნაბიჯები,
რომლებიც მიგვიყვანდა ჩვენს საბოლოო მიზანთან.
პირველი ამოცანა: ზოგადი განათლების სფეროში
მიმდინარე პროცესებისა და რეფორმების შეფასებაში
უნდა ჩართულიყვნენ დაინტერესებული პირები, მათ
შორის, სკოლის ბენეფიციარები (მასწავლებელი, მოსწავლე, მშობელი, თემის წარმომადგენლები); მათ მიერ
ამ საკითხებზე შემუშავებულიყო რეკომენდაციები,
რომლებსაც შემდგომ გაითვალისწინებდნენ სკოლების
ადმინისტრაციები და სამეურვეო საბჭოები. რაც შეეხება მეორე ამოცანას, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო,
გაუმჯობესებულიყო გურიის რეგიონების საჯარო
სკოლების დემოკრატიული მმართველობა და სკოლის
განვითარებაში თავიანთი წვლილი შეეტანათ ლიდერ
პედაგოგებს (ცვლილებების აგენტებს).

is very important for me as a sociologist, as I was
given an opportunity to conduct or participate in
the studies on the following topics: implementation of inclusive education in the schools of Ozurgeti Municipality and the accompanying problems; educational challenges, in general, in the
schools in Guria, especially in those attended by
religious minorities.
As I already mentioned, quite a lot of work was
done within our component within the period of
three years. You can find details of this work in
the report.
Considering the target audience and the specific
nature of the component, we set the following
goal: to improve learning environment in public
schools, to make management processes participatory, to actively involve all three groups of
persons involved with the school (teacher, student and parent) in the school life and to make
the environment more student-focused.
Relevant objectives were developed, or in other
words, relevant steps were defined, which would
lead us to our final goal. The first objective: interested parties, including school beneficiaries
(teachers, students, parents and community
members) had to be involved in the assessment
of the ongoing processes in the field of general
education and the relevant reforms; they would
have to develop recommendations on those issues to be considered by school administrations
and boards of trustees. As for the second objective, it was important for us to improve democratic management in public schools of the region
of Guria and to involve leader teachers (change
agents) in the development of the school.
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კომპონენტის მუშაობის ძირითადი
სფეროებია:
1. კვლევითი მიმართულება
2. ლიდერ პედაგოგთა სკოლა
3. სამიზნე სკოლები
4. არაპარტნიორი სკოლები
ქვემოთ დეტალურადაა წარმოდგენილი ოთხივე მიმართულების ფარგლებში ჩატარებული ძირითადი აქტივობები და ის შედეგები, რომლებიც განხორციელებულ საქმიანობებს მოჰყვა.

ThE MAIN AREAS Of ThE ACTIvITIES UNDER
ThE COMPONENT ARE ThE fOLLOWING:
1. Direction of Research
2. Leader Teachers’ School
3. Target schools
4. Non-partner schools
The main activities implemented within all four directions and the relevant outcomes are presented
below in detail.

კვლევითი მიმართულება,
ადვოკატირების კამპანიები და
მიმდინარე პროცესების მონიტორინგი
კომპონენტის მუშაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
მიმართულება არის მიმდინარე პროცესების მონიტორინგი, კვლევა და ადვოკატირება. თავდაპირველად
ვიწყებთ მონიტორინგს, რათა გამოვლინდეს არსებული პრობლემები; შემდგომ მათ უკეთ წარმოსაჩენად
ტარდება კვლევა, რათა მიღებულმა შედეგებმა ნათელყოს, თუ როგორია სტატუს-კვო. საბოლოო ეტაპზე იწყება ადვოკატირების კამპანიები გამოვლენილი
პრობლემების გადაჭრის მიზნით.

DIreCTIon of reSearCh, aDvoCaCY
CAMPAIGNS AND MONITORING Of ThE
ONGOING PROCESSES
Monitoring of the ongoing processes, research
and advocacy are among the most important
directions within the component. We start with
monitoring to identify the existing problems. Then
a study is conducted to get a better understanding of the problems and identify the status quo
based on the results received. Advocacy campaigns begin at the final stage to solve the identified problems.

1.1 მონიტორინგი და ადვოკატირება
ზოგადად, მონიტორინგი საკმაოდ მნიშვნელოვანი
სფეროა, რადგან სწორედ მისი საშუალებით გამოვლინდება სკოლაში არსებული პრობლემები, რაც საწინდარია იმისა, რომ შემდგომში დაიწყოს ლობირება
მათთან დაკავშირებით. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ორი მონიტორინგი შემდეგ თემებზე:
• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლების წყალმომარაგების სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა;
• მოსწავლეთა საჭიროებებზე ორიენტირებული სკოლის ბიუჯეტი.
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა“ წინა საანგარიშო
პერიოდში დაიწყო სასმელი წყლის მონიტორინგი სკოლებში, რის შედეგადაც აღმოჩნდა, რომ სასმელ წყალს
სკოლები არ ამოწმებდნენ და ამ საკითხზე პასუხისმგებელი არც რომელიმე სხვა სტრუქტურა იყო. აღნიშნული 3 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ გააგრძელა
ადვოკატირების კამპანია სკოლაში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და სასმელი წყლის ვარგისიანობის საკითხზე. ამ კუთხით განხორციელდა
სხვადასხვა აქტივობა. აღნიშნული თემა მწვავე და
აქტუალური სწორედ ამ პროცესებმა გახადა. თავდაპირველ ეტაპზე ორგანიზაციამ „მმართველობითი
სისტემების განვითარების ცენტრთან“ ერთად დაიწყო
მუშაობა იმაზე, თუ ვის ეკისრება ვალდებულება, ჩაატაროს სკოლებში სასმელი წყლის ვარგისიანობის მონიტორინგი. ამ საკითხზე პასუხი არც სკოლებს ჰქონდათ, არც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
და არც ჯანდაცვის სამინისტროს. ჩვენი რეკომენდაციების საფუძველზე ნათელი გახდა, რომ სკოლების
ადმინისტრაციები ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ წელიწადში ერთხელ სასმელი წყლის ლაბორატორიული კვლევის ორგანიზება, ხოლო ადგილობრივი
თვითმმართველობის შესაბამისმა სტრუქტურულმა
ერთეულმა ასევე წელიწადში ერთხელ უნდა შეამოწმოს, შეასრულეს თუ არა სკოლების ადმინისტრაციებმა მათზე დაკისრებული ზემოაღნიშნული პასუხისმ-

1.1 Monitoring and Advocacy
In general, monitoring is quite an important field,
as it helps reveal school problems, which is a
prerequisite for starting to lobby for solving them.
Two monitoring activities were conducted in the
reporting period regarding the following topics:
• Water supply, sanitation and hygiene in
schools of Ozurgeti Municipality;
• School budget focused on students’ needs.
In the previous reporting period, the “Young Pedagogues Union” started monitoring of drinking
water at schools, which revealed that the schools
did not test drinking water and no other structure/
agency was responsible for such testing either.
Throughout the mentioned three years, the organization continued advocacy campaign for meeting sanitation-hygiene standards and ensuring
safe drinking water in schools. We implemented
various activities in this direction. These very processes made this issue acute and urgent. At the
initial stage, together with “Management Systems
Development Center”, the organization started to
work on defining who is responsible for monitoring
drinking water in schools. Schools, the Ministry of
Education and Science or the Ministry of Health
had no answer to this question. Our recommendations made it clear that it is the duty of school
administrations to arrange a laboratory analysis
of drinking water once a year, while the respective
entity of local government has to check, also once
a year, whether or not the school administrations
have fulfilled the above mentioned responsibility imposed on them. It is surprising, but the fact
is that all of this was recorded in the regulations
of both local governments and schools; however, these requirements were not implemented.
Unfortunately, the official authorities did not pay
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გებლობა. გასაკვირია, მაგრამ ფაქტია, რომ ყოველივე
ეს ჩაწერილი იყო როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის, ისე სკოლების საკანონმდებლო რეგულაციებში, მაგრამ ისინი არ სრულდებოდა. სამწუხაროდ,
ოფიციალურ ორგანოებს აღნიშნულ საკითხზე ყურადღებაც კი არ გაუმახვილებიათ და ჩვენ მიერ მიწერილი
წერილების პასუხებში თავიდან უარყოფდნენ ამ პასუხისმგებლობას, რაც ასევე ჩვენ მიერ წარმოებული
საკანონმდებლო ბაზის მონიტორინგის დასკვნისა და
რეკომენდაციების გაცნობის შემდგომ აღიარეს.
მოზარდებმა სატელევიზიო დისკუსია მიუძღვნეს სკოლებში უვნებელი სასმელი წყლის ადვოკატირების
პროცესს. მასში მონაწილეობა მიიღეს შესაბამისი სამინისტროებისა და UNICEF-ის წარმომადგენლებმა. საინტერესოა, რომ თოქ-შოუ 11 რეგიონში გადაიცა, რაც
მნიშვნელოვანი ბიძგი და მოტივაცია გახდება სხვა რეგიონის მოზარდებისთვის. სწორედ ამიტომ UNICEF-ის
წარმომადგენელმა მადლობა გადაუხადა ჩვენი „ლიდერთა სკოლის“ მოსწავლეებს აქტიურობისთვის და
აღნიშნული საკითხის წამოჭრისთვის. აღსანიშნავია,
რომ UNICEF-ის ანგარიშში, ბავშვთა კეთილდღეობის
პუნქტში, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სწორედ ბავშვებისთვის უვნებელი სასმელი წყლის პრობლემას, რომელიც (იმავე ანგარიშის მონაცემებით) საქართველოს
ყველა რეგიონში მაღალი პროცენტით ფიქსირდება.
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ინიციატივით,
ორგანიზაციის მიმდინარე ადვოკატირების ფარგლებში
ასევე გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც ეხებოდა
საჯარო სკოლებში წყლის მიწოდებასა და მისი ხარისხის
კონტროლს. შეხვედრას ესწრებოდნენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამსახურის, სურსათის უვნებლობის
სამსახურის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა
და წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლები, საჯარო სკოლების დირექტორები, სახალხო დამცველის
აპარატის წარმომადგენელი, მოსწავლეები და ა.შ. შეხვედრის შედეგად, „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა“
„ეფექტიანი მმართველობის სისტემის“ და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრთან ერთად მოამზადა
რეკომენდაციები სახალხო დამცველისთვის აღნიშნულ
საკითხზე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ჩვენი ორგანიზაციის დამსახურებად შეიძლება
ჩაითვალოს, რომ სახალხო დამცველმა აღნიშნული მიმართვის საფუძველზე დაიწყო საქართველოს საჯარო
სკოლებში წყლის ხარისხის მდგომარეობის შესწავლა
და მწვავე განცხადებები გააკეთა სკოლებში ამ კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ. „ახალგაზრდა
პედაგოგთა კავშირი“ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიმოწერას აწარმოებდა ასევე საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტთან. ჩვენ მიერ მომზადებულ
წერილში მოთხოვნილი იყო საჯარო სკოლებში სასმელი
წყლის ვარგისიანობისა და მისი ხარისხის კონტროლის
მექანიზმების შესახებ დამატებითი რეგულაციების შექმნა. პარლამენტმა დაავალა განათლებისა და მეცნიერების, ასევე, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროებს აღნიშნული საკანონმდებლო
რეგულაციების შემუშავება, რაც დასტურდება მათს
წერილობით პასუხში. ამ აქტივობების შემდეგ აღნიშნული თემით მასმედიაც დაინტერესდა და სოციალურ
თოქ-შოუ „რეალური სივრცის“ (რომლის ნახვაც მაყურებელს „საზოგადოებრივ მაუწყებელზე“ შეუძლია)
მონაწილეებმა ისაუბრეს იმაზე, თუ როგორ წყალს
სვამენ ბავშვები სკოლაში. გადაცემაში აღინიშნა, რომ

attention to this issue and at first they even denied this responsibility in reply to our letters. They
acknowledged this responsibility only after getting
acquainted with our conclusions and recommendations derived from monitoring of the legislative
base.
The youth dedicated a television discussion to
the advocacy process for safe drinking water
in schools. It was attended by members of relevant ministries and UNICEF. Interestingly, the
talk-show was broadcast in 11 regions, which will
be a considerable incentive and motivation for
the youth in other regions. Therefore, UNICEF
representatives thanked our “Leaders’ School”
students for being active and raising this issue.
It should be noted that the problem of children’s
safe drinking water plays a significant role in the
UNICEF report in the part on child well-being.
This problem is stated (according to the data in
the same report) to be present in high percentages in all the regions of Georgia. Within the organization’s current advocacy efforts and with the
initiative of the Young Pedagogues’ Union, another work meeting was held covering drinking water
provision in schools and its quality control. The
meeting was attended by the representatives of
Ozurgeti Municipality Service, Food Safety Service, Public Health Service and a water supply
Company, as well as pubic school principals, representatives from the Office of Public Defender,
students, etc. As a result of the meeting, together
with “Effective Governance System” and Territorial Arrangement Reform Center, the Young Pedagogues’ Union prepared recommendations for the
Public Defender on legislative changes regarding
the mentioned issue. We can consider it as our organization’s achievement that the Public Defender’s Office started to study the quality of water in
public schools in Georgia and made acute/urgent
statements about the current situation in schools.
“Young Pedagogues’ Union” had correspondence
regarding this issue with the Healthcare Committee of the Parliament of Georgia as well. In our
letter we requested the development of additional regulations on the mechanisms of controlling
drinking water safety and its quality in public
schools. The Parliament instructed the Ministry of
Education and Science, as well as the Ministry of
Labor, Health and Social Affairs to elaborate the
mentioned legislative regulations, as evidenced
by their written response. After these activities,
mass-media became interested in this issue and
in the social talk-show “Real Space” (which can
be viewed on “Georgian Public Broadcasting”),
participants talked about the quality of water that
children drink at school. In the talk-show, participants noted that water quality control in schools
is an arguable issue, because due to the gaps in
the regulatory legislation it is unclear who should
conduct water analysis – whether it is the responsibility of schools or other authorities. It is also important that several schools have conducted waYOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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სასკოლო დაწესებულებებში წყლის ხარისხის კონტროლის საკითხი სადავოა, რადგან მარეგულირებელ
საკანონმდებლო აქტებში არსებული ხარვეზების გამო
გაურკვეველია, თუ ვინ უნდა ჩაატაროს წყლის ანალიზი
– სკოლას ევალება ეს თუ სხვა ორგანოებს. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რამდენიმე სკოლამ თავად ჩაატარა წყლის ლაბორატორიული ანალიზი; შესაბამისად,
მათ თავიანთ ბიუჯეტში შეიტანეს ცვლილებები, რაც
ასევე წინ გადადგმული ნაბიჯია. საბოლოოდ, აღნიშნული ადვოკატირების კამპანიის მნიშვნელოვანი შედეგი
არის ის, რომ უკვე მომზადებულია ტექნიკური რეგლამენტის „წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი,
რომელიც ამ ეტაპზე შეთანხმების პროცედურას გადის.
დოკუმენტის მიღების შემდგომ დარეგულირდება სკოლებში წყალთან და სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები საჯარო და კერძო
სკოლებში.
რაც შეეხება მეორე მონიტორინგს, ორგანიზაციამ
დაიწყო საჯარო სკოლებში ბიუჯეტირების მოქმედი
პრაქტიკის კვლევა. დამუშავდა კვლევების მეთოდები
და მომზადდა წერილები ინფორმაციის გამოთხოვნის
მიზნით; ჩატარდა ფოკუს-ჯგუფები და შესწავლილ
იქნა საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც არეგულირებს
ზემოაღნიშნული კვლევის სფეროს; გამოიკვეთა საკანონმდებლო ბაზის დეფიციტური საკითხები, შემუშავდა რეკომენდაციები, რის შედეგადაც დაიწყო ადვოკატირების კამპანია ცვლილების განსახორციელებლად.
საბოლოოდ, ჩატარებული საქმიანობის შედეგად, გამოვლინდა, რომ მოსწავლის საჭიროებებზე ორიენტირებული მუხლების დაფინანსება, სამი წლის წინანდელ
მონაცემთან შედარებით, გაზრდილია 5,2%-ით.

ter laboratory analysis themselves as they have
made respective changes in their budget – which
is also a step forward. Finally, it is an important
outcome of the advocacy campaign that the decree of the Georgian Government on the approval of technical regulations on “Water, Sanitation
and Hygiene in Schools” has already been drafted
and currently, it is in the process of being agreed
upon. After the adoption of the document, water,
sanitation and hygiene related issues will be regulated in public and private schools.
As for the second monitoring activity, the organization started to study the current practices in
school budgeting. Research methods were elaborated and letters requesting information were
prepared; focus groups were held and the legislative base regulating the above mentioned research area was studied; gaps in the legislative
base were identified, recommendations were developed and as a result, an advocacy campaign
was launched to implement changes. Finally, as
a result of these activities, the funding of student
needs focused budget lines increased by 5.2% as
compared to the data from three years ago.

1.2 კვლევა
კომპონენტი მუშაობს კვლევითი მიმართულებითაც.
ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან კვლევის
საფუძველზე ორგანიზაცია გამოვლენილ პრობლემებთან დაკავშირებით შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და
იწყებს ადვოკატირების კამპანიებს.
საანგარიშო პერიოდში კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა 3 კვლევა შემდეგ თემებზე:
• საჯარო სკოლებში კვების ობიექტების ფუნქციონირების შესახებ არსებული პრაქტიკა;
• ინკლუზიური განათლება;
• რელიგიური უმცირესობების განათლება.
საჯარო სკოლებში კვების ობიექტების ფუნქციონირების შესახებ არსებული პრაქტიკის კვლევის ფარგლებში შემუშავდა კვლევების მეთოდები და მომზადდა
წერილები ინფორმაციის გამოთხოვნის მიზნით. ჩატარდა ფოკუს-ჯგუფები და დამუშავდა საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც არეგულირებს ზემოაღნიშნული
კვლევისთვის საინტერესო სფეროს. გამოიკვეთა საკანონმდებლო ბაზის დეფიციტური საკითხები და შემუშავდა რეკომენდაციები. ამის შემდეგ სკოლის დირექტორებისთვის მომზადდა „სამახსოვრო“, რომელშიც
აღწერილია ყველა ის ეტაპი/ნაბიჯი, რომელიც უნდა
განხორციელდეს, რათა სკოლაში მოეწყოს კვების
ობიექტი. აღნიშნული დოკუმენტი გამოქვეყნდა გაზეთ
„საფეხურში“ და მიეწოდა გურიის სკოლებსაც.
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა თვისებრივი კვლევა.
მის მიზანს წარმოადგენდა ოზურგეთის საჯარო სკო-

1.2 research
The component also works in the direction of research. This is quite important, as, based on research, the organization develops recommendations and launches advocacy campaigns about the
identified problems.
In the reporting period, 3 studies were conducted
within the component about the following topics:
• Current practice related to functioning of cafeterias
in public schools;
• Inclusive education;
• Education of religious minorities
Research methods were developed and letters
requesting information were prepared within the
study on current practices about functioning of
cafeterias in public schools. Focus groups were
conducted and the legislative base regulating the
area of interest to the abovementioned research
was analyzed. Gaps of the legislative base were
identified and recommendations were developed.
Afterwards, a “memo” was prepared for school
principals describing all stages/steps that have
to be implemented for establishing cafeterias in
schools. The mentioned document was published
in the newspaper “Safexuri ” and was also provided to schools in Guria.
In the reporting period, the organization conducted
qualitative research aimed at evaluating the prog-
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ლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ განხორციელებული ინკლუზიური
განათლების პროგრამის მიმდინარეობის შეფასება და
არსებული გარემოს შესწავლა. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 8 ფოკუს-ჯგუფი, რომლებშიც მონაწილეობდნენ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები:
• სკოლის პედაგოგები;
• სპეც. მასწავლებლები;
• საჯარო სკოლების დირექტორები;
• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მშობლები;
• ტიპური განვითარების მქონე მოსწავლეები;
• ტიპური განვითარების მქონე მოსწავლეების მშობლები.
კვლევის ფარგლებში მომზადდა 6 სიღრმისეული ინტერვიუ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე მოსწავლეებთან. ჩატარდა ასევე ექსპერტული
გამოკითხვა, რომლის რესპონდენტები იყვნენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და დღის ცენტრის წარმომადგენლები და სოციალური მუშაკები.
ჩაიწერა ფოკუს-ჯგუფების, სიღრმისეული ინტერვიუებისა და ექსპერტული ინტერვიუების აუდიოვერსიები,
რის შედეგადაც მომზადდა ტრანსკრიპტები. მომდევნო საფეხურზე გაანალიზდა ტრანსკრიპტები, გამოიყო
ძირითადი თემები, შესაძლებელი გახდა ინფორმაციის
კატეგორიზაცია, რის შემდეგაც მომზადდა ანგარიში.
ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო, რომ საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხი ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებით არც ისე მაღალია. კვლევამ აჩვენა,
რომ ინკლუზიურმა განათლებამ სტერეოტიპული დატვირთვა შეიძინა, რადგან ის „ავადმყოფ ბავშვებთან“ ასოცირდება; ამიტომ საზოგადოების ნაწილი უფრთხის ამ
ტერმინს, რის გამოც ხშირად სკოლებში ინკლუზიურ განათლებას უწოდებენ „გახანგრძლივებულ ჯგუფებს“. ეს
ტერმინი სსსმ მოსწავლეების მშობლებისთვის ნაკლებმტკივნეულად ჟღერს. კვლევის მონაცემების ანალიზმა
გამოავლინა, რომ სკოლისთვის, ძირითადად, ზედმეტ
ტვირთად აღიქმებიან სსსმ მოსწავლეები, განსაკუთრებით ის ბავშვები, რომლებსაც რთული ქცევა აქვთ; შესაბამისად, სკოლის დირექციისა და პედაგოგებისთვის
მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ბავშვები თავიანთი სურვილით გადავიდნენ სხვა სკოლაში, რათა თვითონ პასუხისმგებლობა თავიდან აიცილონ. გამოვლინდა ასევე
ისიც, რომ მიმღებლობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი
სსსმ მოსწავლეების მიმართ ფიქსირდება ტიპური მოსწავლეების მშობლებში. ისინი მიიჩნევენ, რომ სსსმ მოსწავლეები უნდა სწავლობდნენ იზოლირებულად, „სხვა
ოთახში“, და არა მათი შვილების კლასში. ამის მიზეზად
ასახელებენ იმას, რომ მასწავლებელი ვერ გადაანაწილებს დროს გაკვეთილზე, რითაც დანარჩენი მოსწავლეები დაზარალდებიან. მიაჩნიათ, რომ სსსმ მოსწავლეების ყოფნა გაკვეთილზე სწავლების დონეს აქვეითებს.
ხშირად ტიპური მოსწავლეების მშობლები გამოთქვამენ
პრეტენზიას იმის გამო, რომ მათი შვილის კლასში სწავლობს სსსმ მოსწავლე; ისინი ულტიმატუმს უყენებენ
სკოლის დირექციას, რომ, თუ სსსმ მოსწავლე კლასში
დარჩება, თავიანთ შვილებს სხვაგან გადაიყვანენ, რაც
სკოლისთვის საკმაოდ არახელსაყრელია, რადგან მას
დაფინანსება შეუმცირდება. ნეგატიური დამოკიდებულების გარდა, შეიმჩნევა „პოზიტიური დისკრიმინაცია“.
მოსწავლეები და პედაგოგები განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას იჩენენ სსსმ მოსწავლეების

ress of the inclusive education program implemented by the Ministry of Education and Science of Georgia in public schools of Ozurgeti and studying the existing environment. 8 focus-groups were conducted
within the research attended by the representatives
of Ozurgeti Municipality:
• School teachers;
• Special teachers;
• Public school principals;
• Parents of students with special educational needs;
• Students with typical development;
• Parents of students with typical development.
Within the research, 6 in-depth interviews were
conducted with students with special educational
needs. Besides, expert interviews were conducted,
the respondents of which were representatives of
the Ministry of Education and Science and the Day
Care Center, as well as social workers.
Focus-groups, in-depth interviews and expert interviews were audio recorded and then transcripts
were prepared. At the next stage, the transcripts
were analyzed, main themes were defined, information was categorized and afterwards, the report
was prepared. The conducted research made it
clear that the level of public awareness of inclusive
education is not very high. The research showed
that inclusive education has acquired stereotyped
meaning as it is associated with “sick children”;
therefore, part of the public avoids this term and as
a result, inclusive education is referred to as “prolonged/afterschool classes/groups” in schools. This
term sounds less painful for parents of students
with special educational needs (SEN). The analysis of the research data revealed that students
with SEN are, generally, considered as a burden
for schools, especially children with challenging behavior; therefore, it is important to school administration and teachers that such children move to a
different school at their own will, so that the school
can avoid responsibility. Besides, it was revealed
that the lowest rate of acceptance of students with
SEN is observed among parents of students with
typical development. They think that students with
SEN should study in isolation, “in a different classroom” and not together with their children. They
stated the reason as the following: a teacher will
not be able to properly allocate time during the lesson and this will negatively affect the rest of the
students. They think that the presence of students
with SEN at a lesson lowers the quality of teaching. Parents of students with typical development
often complain about a student with SEN being in
the same class as their children; they give an ultimatum to the school administration that if a student with SEN stays in the class, they will transfer
their children to a different school, which is quite
unfavorable for the school as this will reduce funding. Besides the negative attitude, there is “positive
discrimination”. Students and teachers are exceptionally attentive and caring towards students with
SEN, which is another reason why these students
are perceived as a marginal group.
YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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მიმართ, რაც არის მიზეზი იმისა, რომ სსსმ მოსწავლეები
მაინც მარგინალურ ჯგუფად აღიქმება.
საბოლოო ანგარიში თანდართულ წერილთან ერთად
გაეგზავნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ოზურგეთის რესურსცენტრს,
ოზურგეთის საჯარო სკოლების დირექტორებს, ასევე საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციას.
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ოზურგეთის
ოფისში მოეწყო აღნიშნული კვლევის შედეგების პრეზენტაცია. შეხვედრის პირველ ნაწილში დამსწრე საზოგადოებამ მოისმინა კვლევის ძირითადი შედეგები,
ხოლო მეორე ნაწილში გაიმართა დისკუსია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც, კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, პრობლემურად იქნა მიჩნეული:
რა სახის საჭიროებები აქვთ სსსმ მოსწავლეებს; როგორ შეიძლება, მასწავლებლებმა ასეთი მოსწავლე ისე
ჩართონ საგაკვეთილო პროცესში, რომ არ დაირღვეს
არც ამ კონკრეტული მოსწავლის განათლების მიღების
უფლება და გაკვეთილზე მისი ყოფნა არც სხვა ბავშვებისთვის იქცეს დაბრკოლებად.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ ამ კუთხით დაიწყო პარტნიორი ორგანიზაციების მოძიება და
მათთან შეხვედრა, რათა მათთან ერთად განახორციელოს ადვოკატირების პროცესი გამოვლენილ პრობლემებთან დაკავშირებით. აღნიშნულმა ჯგუფმა უკვე
დაიწყო მუშაობა. ორგანიზაციას ასევე აქვს რესურსი,
ითანამშრომლოს სკოლებთან და დაეხმაროს მათ აღნიშნული რეკომენდაციების შესრულებაში.
რაც შეეხება მესამე კვლევას, რომელიც რელიგიური
უმცირესობების განათლების პრობლემებს ეხებოდა,
ჩატარდა ფოკუს-ჯგუფები, რომლებშიც მონაწილეობდნენ როგორც ქრისტიანი, ასევე მუსლიმი მოსწავლეები, მასწავლებლები, სკოლების დირექციათა წარმომადგენლები და მშობლები. კვლევამ გამოავლინა, რომ
ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული სტიგმა მუსლიმ მოსწავლეებთან დაკავშირებით. მომზადდა კვლევის საბოლოო ანგარიში; გამოვლენილი პრობლემების მოგვარების მიზნით შემუშავდა რეკომენდაციები.

The final report together with the accompanying letter was sent to the Ministry of Education
and Science, Ozurgeti resource center, Ozurgeti
public school principals, as well as the Georgian
Association of Social Workers. The presentation
of the study results was held in Ozurgeti office
of the Young Pedagogues’ Union. In the first part
of the meeting, the audience was presented with
the major results of the study, while in the second
part, a discussion was held on the topics which
were regarded as problematic based on the study
results: what types of needs do children with special educational needs have; how can teachers
engage such students in the educational process
in a way that the right to education is not violated for this student and at the same time, her/his
presence at the lesson is not a hampering factor
for other children.
It should be noted that our organization started
to look for partners and met with these organizations in order to implement the advocacy process
in regards to the identified problems. This group
has already started working. The organization
also has resources to cooperate with schools and
support them in implementing the noted recommendations.
As for the third study which was related to the
conditions for education for representatives of
religious minorities, focus groups were conducted where Christian as well as Muslim students,
teachers, school administration representatives
and parents participated. The study revealed that
there is still certain stigma in regard to the Muslim
students. The final research report was prepared;
recommendations were developed to address the
problems revealed.

ჩვენ მიერ შემუშავებული
რეკომენდაციები გათვალისწინებულ
იქნა სხვადასხვა სტრუქტურის მიერ.
• როგორც აღვნიშნეთ, საანგარიშო პერიოდში ორგანიზაცია მუშაობდა საჯარო სკოლებში სასმელი
წყლის ვარგისიანობის პრობლემაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“
მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობის კომპონენტთან ერთად ჩვენმა
მიმართულებამ განახორციელა სკოლებში სასმელი
წყლის მიწოდებისა და ვარგისიანობის შემოწმების
საკითხის ინიცირება და ლობირება. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტმა გაითვალისწინა ჩვენი რეკომენდაციები და „სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის“ მეშვეობით 2015-2016 სასწავლო წლის
დაწყებამდე ჩაატარა სკოლებში (სულ 41 სკოლა)
სასმელი წყლის მიწოდების მონიტორინგი. ჩვენი
ინიციატივისა და რეკომენდაციის საფუძველზე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შვიდი საჯარო
სკოლის ადმინიტრაციებმა უზრუნველყვეს სასმელი წყლის ხარისხის ლაბორატორიული შემოწმება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ სახალხო დამცველმა ჩვენი მიმართვის საფუძველზე დაიწყო წყლის ხარისხის მდგო-

ThE RECOMMENDATIONS WE DEvELOPED
Were ConSIDereD BY varIouS
STRUCTURES/AGENCIES.
• As noted above, in the reporting period, the
organization worked on the problem of the
quality of drinking water at public schools. It
should be noted that together with the civic
awareness raising component for youth at
the Young Pedagogues’ Union, our direction
initiated and lobbied for the testing of drinking
water supply and quality at schools. Ozurgeti
municipality considered our recommendations
and conducted the monitoring of drinking water
supply to schools (in total, 41 schools) before the
start of 2015-2016 educational year with the help
of the “Sanitary Conditions Supervision Service”.
Based on our initiative and recommendations,
administrations at 7 public schools of Ozurgeti
municipality ensured laboratory testing of the
quality of drinking water.
It also has to be noted that, based on our request,
the Public Defender’s Office started to study the
situation in regards to water quality at the public
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მარეობის შესწავლა საქართველოს საჯარო სკოლებში.
საბოლოოდ კი მომზადდა საქართველოს მთავრობის
დადგენილების პროექტი ტექნიკური რეგლამენტის
„წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ დამტკიცების შესახებ, რომელიც ამ ეტაპზე გადის შეთანხმების პროცედურას.
• საანგარიშო პერიოდში ორგანიზაცია მუშაობდა
მოსწავლეთა საჭიროებებზე ორიენტირებული სკოლის ბიუჯეტის საკითხზეც. საწყის ეტაპზე აღმოჩნდა, რომ სკოლის ბიუჯეტში მოსწავლეთა საჭიროებებზე ორიენტირებული მუხლების დაფინანსება
შეადგენდა მთლიანი ბიუჯეტის 1%-ს. ხანგრძლივი
მუშაობისა და ჩვენი რეკომენდაციების გათვალისწინების შედეგად, 2016 წლის სკოლის ბიუჯეტში
მოსწავლეთა საჭიროებებზე ორიენტირებული მუხლების დაფინანსება გაზრდილია 5,2%-ით.

schools of Georgia. Finally, the draft decree of the
Government of Georgia was developed on approving the technical regulations: “Water, Sanitary
Conditions and Hygiene in institutions of general education”. This draft decree is currently being
agreed upon.
• In the reporting period, the organization also
worked on the issue of budgeting focused on
the students’ needs. At the initial stage, it was
revealed that the funding for the budget lines
focused on the students’ needs in the school
budget comprised 1% of the total budget. As a
result of a lot of work and afar considering our
recommendations, in the 2016 school budget,
funding for the budget lines focused on students’
needs is increased by 5,2%.

ლიდერ პედაგოგთა
(ცვლილებების აგენტების) სკოლა
სამი წლის წინ საჯარო სკოლებთან თანამშრომლობის გამოცდილებამ ნათლად გამოკვეთა ისეთი პრობლემები, როგორიცაა მასწავლებელთა კარიერული
ზრდის ხელშეწყობის დეფიციტი და მათი მხრიდან
სკოლის მართვაში მონაწილეობის სურვილის სრული
უქონლობა. პედაგოგების მოტივაცია უკავშირდებოდა
მხოლოდ სასწავლო მეთოდების შესახებ ტრენინგებს;
თუმცა სკოლა არ არის მხოლოდ გაკვეთილი; მასწავლებლის სასკოლო მენეჯმენტში ჩართვის გარეშე ის
დახურულ ინსტიტუციად იქცევა, თანაც მაშინ, როდესაც ერთმმართველ ხელმძღვანელად ისევ სკოლის
დირექტორი რჩება და გადაწყვეტილებები არადემოკრატიული გზით მიიღება.
შესაბამისად, გაჩნდა იდეა, დაარსებულიყო ლიდერ
პედაგოგთა სკოლა, რომელიც შემდეგ მიზნებს დაისახავდა: პედაგოგებს გამოევლინათ სკოლების/თემების
ინიციატივები და ხელი შეეწყოთ კოლექტიური ქმედებებისთვის მათ განსახორციელებლად; გაეძლიერებინათ და განევითარებინათ დემოკრატიის კულტურა
სკოლაში; ასევე, გამოევლინათ საჯარო სკოლებში
არსებული პრობლემების მიზეზები და მათ აღმოსაფხვრელად წარმოეჩინათ ნოვატორული მიდგომები;
გაეუმჯობესებინათ სასკოლო მენეჯმენტში სკოლის
ბენეფიციართა მონაწილეობის ხარისხი.
აღსანიშნავია, რომ ჩვენი კომპონენტის მუშაობის
ერთ-ერთი მაჩვენებელი სასკოლო ცხოვრებაში სწორედ ლიდერი პედაგოგების უფრო აქტიურ ჩართვას
უკავშირდებოდა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ სკოლის ჩამოყალიბება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობა იყო ჩვენი მთავარი მიზნის მისაღწევად
– გაუმჯობესებულიყო გარემო სკოლაში და მართვის
პროცესები თანამონაწილეობითი გამხდარიყო. ლიდერ
პედაგოგთა სკოლამ სამი წლის განმავლობაში სამი
სხვადასხვა ჯგუფი მიიღო. აღსანიშნავია, რომ, თუკი
პროექტის განხორციელების პირველ წელს სკოლა დაკომპლექტებული იყო სხვადასხვა საჯარო სკოლის 10
მასწავლებლით, მეორე და მესამე წელს ლიდერთა სკოლაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა უფრო მეტმა
მასწავლებელმა ცალკეული საჯარო სკოლებიდან; მაგალითად, 2 სკოლიდან თითოეულში უკვე 14-კაციანი
ჯგუფები შეიქმნა, რომლებმაც მთელი კურსი გაიარეს.
ლიდერ პედაგოგთა სკოლის მასწავლებლებისთვის
განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

LEADER TEAChERS’
(ChANGE AGENTS’) SChOOL
3 years ago, the experience of cooperation with
public schools clearly revealed such problems
as the lack of support for the professional/career
growth of teachers and a total lack of desire to
participate in the management of school from the
side of the teachers. The teachers were only motivated to undergo trainings on teaching methods;
however, the school is not only comprised of lessons; without teachers’ involvement in the school
management, it becomes a closed institution,
whereas the principal remains as the sole leader/
manager and decisions are made in a non-democratic manner.
Accordingly, an idea was born to establish the Leader Teachers’ School which would serve the following
goals: teachers would identify initiatives at school/in
the community and support collective action to implement them; they would strengthen and develop
democratic culture at school; also, they would identify reasons behind the problems which exist at public
schools and present innovative approaches towards
their elimination; in addition, they would improve the
quality of participation of school beneficiaris in the
school management.
It is to be noted that one of the indicators of our
work in this component was related to more active
involvement of leader teachers in the school life. It
is also important to note that the establishment of
this school was one of the most important activities
to reach our main goal – to improve the school environment and to make management processes participatory. The leader teachers’ school accepted 3
different groups over the course of 3 years. It needs
to be noted that if in the first year of implementing
the project the school comprised of 10 teachers from
various public schools, in the second and third years
more teachers expressed willingness to participate
in the Leaders’ School from individual public schools;
e.g., out of 2 schools, in each of them groups of 14
were formed who underwent the whole course.
The following activities were conducted for the
teachers at the Leader Teachers’ School:

YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017

47

სკოლების დემოკრატიზაციის ხელშეწყობის კომპონენტი

1.1 ტრენინგები
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ტრენინგები ადამიანებისთვის არის მნიშვნელოვანი საშუალება, მიიღონ
ახალი ინფორმაცია, ცოდნა, გაუზიარონ გამოცდილება სხვებს; განვითარდნენ და გაეცნონ ინოვაციებს,
რომლებიც ინერგება მათს პროფესიულ სფეროში; შესაბამისად, შეირჩა თემები, რომლებზე ინფორმაციის
მიღება ლიდერ-პედაგოგებისთვის საჭირო და აუცილებელი იქნებოდა. ჩატარებული ტრენინგები დაეხმარა მათ, გამოემუშავებინათ დაგეგმვის, ინფორმაციის
მოპოვების, კვლევის, პრიორიტეტების გამოვლენის,
მონიტორინგის ჩატარების, თანხების მოძიების, ეფექტური კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის, პროექტების
მომზადების, ადვოკატირების და სხვა საჭირო უნარჩვევები. თანაც, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ლიდერი
პედაგოგები ცვლილებების აგენტები არიან, რომლებიც
კურსის მოსმენის შემდეგ დაგროვილ ცოდნასა და გამოცდილებას თავიანთ კოლეგებს თავად გაუზიარებენ.
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1.1 Trainings
It is widely known that trainings are an important
means for people to receive new information and
knowledge, as well as share experience with others;m also, develop and get acquainted with innovations which take place in their professional
field. Accordingly, the topics that were needed and
necessary for leader teachers to receive information about were selected. The trainings conducted
helped teachers develop necessary skills related to
planning, gaining information, conducting research,
identifying priorities, conducting monitoring, searching for funds, communicating effectively, being good
at team work, preparing projects/proposals, conducting advocacy activities, etc. We should also not
forget that leader teachers are the agents of change
who, after completing a course, share with their colleagues the gained knowledge and experience.

The componenT of supporTing The democraTizaTion of public schools

ტრენინგები ჩატარდა შემდეგ თემებზე:
• საჯარო სკოლების სტრუქტურული ერთეულების
უფლებები და მოვალეობები – ტრენინგი მიზნად
ისახავდა პედაგოგებისთვის სკოლის სამეურვეო
საბჭოს, სკოლის ადმინისტრაციის, დისციპლინური კომიტეტის, მოსწავლეთა თვითმმართველობის,
პედსაბჭოს უფლება-მოვალეობების გაცნობას „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მიხედვით, მათს გაანალიზებას, ასევე აღნიშნული
უფლებების რეალიზებას. აღნიშნული ტრენინგის
გავლის შემდეგ პედაგოგებს შეეძლოთ, სათანადო
პროცედურების დაცვით მიეწოდებინათ ინიციატივები/რეკომენდაციები/წინადადებები ზემოაღნიშნული სტრუქტურებისთვის. შესაბამისად, სკოლის
მართვაში მათი თანამონაწილეობის ხარისხი გაიზარდა; პედაგოგები უფრო გააქტიურდნენ, ჩაერთნენ სასკოლო ცხოვრებაში, რაც შეუმჩნეველი არ
დარჩენიათ მათს კოლეგებს და, ხშირ შემთხვევაში,

Trainings were conducted on the following topics:
• Rights and responsibilities of the structural
units of public schools – the training aimed
at acquainting teachers with the rights and
responsibilities of the school board of trustees,
school administration, disciplinary committee,
students’ self-governance and the board of
teachers as per the law of Georgia on General
Education. The training included the analysis
of these rights and responsibilities, as well as
the situation in terms of the realization of these
rights. After going through this training, teachers
could
provide
initiatives/recommendations/
suggestions to the above structures following
the due procedures. Accordingly, the level of
their participation in the school management
processes increased; teachers became more
active and got involved in the school life which
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სხვა მასწავლებლები კონსულტაციებისთვის სწორედ ლიდერ პედაგოგებს მიმართავდნენ.
ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენის მექანიზმები – ტრენინგის მიზანი იყო მსმენელებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ბავშვთა მიმართ ძალადობის
ტიპებისა და ფორმების შესახებ. რაკი პედაგოგებს
უშუალო ურთიერთობა აქვთ ბავშვებთან, მნიშვნელოვანია, რომ მათ კარგად გაიაზრონ ბავშვების ყოველი ქცევა; ამიტომ უნდა იცოდნენ, რა ტიპის ქცევა შეიძლება ჩაითვალოს ძალადობრივად. ხშირად
თავად მასწავლებლები თავიანთ გარკვეულ ქცევებს ძალადობად არ აღიქვამენ, რაც იმის ბრალია,
რომ მათ ამაზე საკმარისი ინფორმაცია არ აქვთ. ამ
ტრენინგის მიზანიც სწორედ ის იყო, რომ პედაგოგებს მიეღოთ საბაზისო ცოდნა ამ სფეროში, რათა
შემდგომში ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა
საგრძნობლად შემცირებულიყო.
კათედრების მუშაობა, დებულება, გეგმის შემუშავება – წინა წლებში განხორციელებულმა მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ საგნობრივი კათედრების
მუშაობა ფორმალურ ხასიათს ატარებდა და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმები წლების განმავლობაში
იდენტური იყო. აღნიშნული ტრენინგი მიზნად ისახავდა კათედრების ფუნქცია-მოვალეობების, მათი
მუშაობის მნიშვნელობის გაცნობას პედაგოგებისთვის, რაც დიდ როლს შეასრულებს სწავლების ხარისხის ამაღლების საქმეში. ტრენინგის მსვლელობის
პროცესში მომზადდა კათედრების მუშაობის დებულება, ერთწლიანი სამუშაო გეგმა, ოქმის ნიმუში.
ყოველივე ამის შედეგად პედაგოგებმა კარგად გააანალიზეს საგნობრივი კათედრების როლი თავიანთი კვალიფიკაციის ამაღლების და, ზოგადად, სასწავლო პროცესში, მის მონიტორინგში.
კვლევის მეთოდები, მათ შორის, პედაგოგიური
კვლევა – იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს კვლევა
ნებისმიერ სფეროში საკმაოდ აქტუალური გახდა,
გვინდოდა, მასწავლებლებსაც მიეღოთ ინფორმაცია ამ საკითხის შესახებ, რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, სწორედ მათ გამოევლინათ სკოლის
პრობლემები. ამისთვის კი აუცილებელია, სწორად
იყოს შემუშავებული და შერჩეული კვლევის მეთოდი, ინსტრუმენტი. ამ ტრენინგში მონაწილეობის
შემდეგ ლიდერმა პედაგოგებმა ჩაატარეს რამდენიმე კვლევა შემდეგ თემებზე: „როგორი მასწავლებელი მინდა, მყავდეს“, „სასკოლო ცხოვრებაში
მშობელთა ჩართულობის დაბალი მოტივაციის მიზეზები“, „წიგნიერების დონის გამოვლენა დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებში“ და სხვ.
ადვოკატირება – ტრენინგის მიზანი იყო, ლიდერ
პედაგოგებს მიეღოთ ინფორმაცია ადვოკატირების
პროცესის ეტაპების შესახებ და დაემუშავებინათ
ადვოკატირების პროექტი. პროექტების სამუშაო
ვერსიები მომზადდა შემდეგ თემებზე: სკოლაში
კვების ობიექტის მოწყობა; ინკლუზიური განათლების დანერგვის მიზნით საბავშვო ბაღში შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის მოწყობა (მეორე პროექტი კიდეც განხორციელდა, რის შედეგადაც ადგილობრივი დეპუტატის მიერ გამოიყო თანხა და სკოლამდელ დაწესებულებაში მოეწყო პანდუსი).
ინკლუზიური განათლება – დღეს ინკლუზიური
განათლება ინტენსიურად ინერგება საქართველოს
სკოლებში, თუმცა სხვადასხვა კვლევა აჩვენებს,
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did not go unnoticed among other colleagues –
other teachers often came to the leader teachers
for consultations.
Mechanisms for identifying child abuse – the
goal of the training was to provide information
to the participants on the types and forms of
abuse towards children. As teachers have direct
contact with children, it is important that they
have a good understanding of each of the child’s
behaviors; that’s why they need to know what
type of a behavior can be regarded as abusive
or related to abuse. Often teachers do not regard
certain number of their behaviors as abusive,
which is due to the fact that they do not have
enough information on this topic. The goal of
this training was for teachers to receive basic
knowledge in this field in order for the number
of abused children to significantly lower in the
future.
Subject faculties – their work, regulations
and developing plans for the faculties – the
monitoring conducted in previous years
revealed that the work of subject faculties only
had formal nature and the yearly plans were
identical throughout several years. The noted
training aimed at acquainting teachers with
the importance of the work and the functions
and responsibilities of these subject faculties;
this will play an important role in enhancing
the quality of teaching. In the process of the
training, regulations for subject faculties, as
well as yearly work plan and a template of
the minutes were developed. Following all
of the above noted, teachers analyzed and
understood in detail the role of subject faculties
in the process of enhancing their qualification
and the educational process in general, as well
as its monitoring.
Research methods, including pedagogical
research – as research has become quite
important today in any field, we wanted to
provide teachers with information on this topic,
as we thought it was important that teachers
themselves identified the problems at school. In
order to do this, the research method and tools
have to be developed and selected adequately.
After participating in this training, leader teachers
conducted several studies on the following topics:
“What kind of a teacher would I like to have?”,
“Reasons for parents’ low level of involvement in
the school life”, “Identifying the level of literacy
among the primary class students”, etc.
Advocacy – the goal of the training was to
provide leader teachers with the information
on the stages of the advocacy process
so that they could develop an advocacy
project. Draft projects were developed on
the following topics: organizing a cafeteria
at school; ensuring adequate infrastructure
at kindergarten with the goal to implement
inclusive education (the second project was
implemented following which the local deputy
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რომ პედაგოგების ინფორმირებულობის ხარისხი
საკმაოდ დაბალია. აღნიშნული ტრენინგის მიზანი
იყო, პედაგოგებს მიეღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა არის ინკლუზიური განათლება, ვინ
შეიძლება ჩაერთოს ინკლუზიური განათლების
პროგრამაში და სხვ. აღნიშნულ ტრენინგზე მასწავლებლებმა სიღრმისეულად გააცნობიერეს ინკლუზიური განათლების პრინციპები, მისი ფილოსოფია;
გაეცნენ აგრეთვე იმ პროცედურებსაც, რომლებიც
საჭიროა ინკლუზიური განათლების პროგრამაში
მოსწავლის ჩასართავად.
სკოლის თვითშეფასება – ტრენინგი მიზნად ისახავდა, შემდგომში თავად სკოლის წარმომადგენლებს
ჩაეტარებინათ კვლევა მშობლებთან, მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან, რაც გამოავლენდა ბენეფიციართა დამოკიდებულებას სასკოლო ცხოვრების მიმართ. ეს მოიცავდა სკოლის ზოგად
კულტურას, მოსწავლეთა უფლებების დაცვას,
მართვის სტრუქტურების მუშაობის ხარისხს (გამჭვირვალობა, თანამონაწილეობა), მშობელთა ჩართულობის ხარისხს, სასკოლო პროცესის დაგეგმვის
ეტაპებს, საგაკვეთილო პროცესის ხარისხს და სხვ.
კვლევის შედეგები საფუძვლად დაედო შემდგომში
შედგენილ ექვსწლიან სამუშაო გეგმას.
მონიტორინგის ჩატარების უნარჩვევები – მიზანი გახლდათ მონიტორინგის პროცესის ეტაპების
გაცნობა, მონიტორინგის პროექტების მომზადება.
ტრენინგში მონაწილეობის შემდეგ სკოლებმა განახორციელეს მონიტორინგი შემდეგ საკითხებზე: სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა სკოლაში,
მოსწავლეთა უფლებების დაცვა და სხვ.
ბულინგი და მისი იდენტიფიცირება – როგორც
ცნობილია, ბულინგი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა დღეს ჩვენს სკოლაში; ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ბულინგის შესახებ ინფორმირებულობის
დეფიციტია. შესაბამისად, ტრენინგზე პედაგოგებს
მიეწოდათ ინფორმაცია ბულინგის რაობის, მისი ტიპების შესახებ; ასევე, იმის თაობაზეც, თუ როგორ
უნდა გამოვლინდეს ბულინგი და რა რეაგირება
უნდა მოჰყვეს მას. შედეგად, სადამრიგებლო პროგრამებში შეტანილი იქნა კლასის საათები თემაზე:
„რა არის ბულინგი?“
პროექტების წერა – სკოლის მართვაში პედაგოგები რომ აქტიურად ჩაერთონ, მნიშვნელოვანია მათი
მონაწილეობა სასკოლო ცხოვრებაში სხვადასხვა
მიმართულებით. ამიტომ მათ აღნიშნულ ტრენინგზე მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ
უნდა დაიწეროს პროექტი, რა პროცედურებია ამისთვის საჭირო; რა უნარ-ჩვევებს უნდა ფლობდნენ
ისინი, რომ დაწერონ კარგი პროექტი, რათა წვლილი შეიტანონ სასკოლო გარემოს გაუმჯობესებაში.
საბოლოოდ, მომზადდა და განხორციელდა პროექტები სხვადასხვა თემაზე: წიგნიერების გაძლიერება
დაწყებითი კლასების მოსწავლეებში, მშობელთა
ჩართულობის ხელშეწყობა სასკოლო ცხოვრებაში,
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და სხვ.
ორგანიზაციული კულტურა და კონფლიქტების მართვა – როგორც ცნობილია, ორგანიზაციული კულტურა გავლენას ახდენს გუნდის წევრების ქცევასა და
მოქმედებაზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, მასწავლებლებმა იცოდნენ, თუ რა არის ორგანიზაციული
კულტურა, როგორ მუშაობს ჯგუფი და როგორ შეიძ-

•

•

•

•

•

•

allocated funds and a ramp was installed in
the pre-school institution).
Inclusive education – Inclusive education is
being intensively implemented today in Georgian
schools; however, various studies show that the
level of awareness among teachers is quite low.
The goal of this training was to provide information
to teachers on what inclusive education is, who
can be enrolled in it/who it is for, etc. At this training,
teachers gained an in-depth understanding
of the principles of inclusive education and its
philosophy; they were also acquainted with
the procedures necessary to enroll a student in
inclusive education.
School self-assessment – The goal of the training
was for school representatives themselves to
conduct a study with parents, teachers and students
in the future which would reveal the latter groups’
attitudes towards the school life. This included the
general culture of the school, protection of students’
rights, the quality of management structures
(transparency, participatory approach), the quality
of parents’ involvement, the stages of planning the
school process, the quality of the process which
takes place at a lesson, etc. The study results
served as the basis for the 6-year action plan which
was developed afterwards.
Skills to conduct monitoring – the goal was to
acquaint the participants with the stages of the
monitoring process so that they could develop
monitoring projects. After participating in the
training, the schools undertook monitoring on the
following: keeping sanitary and hygiene norms at
school, protecting students’ rights, etc.
Bullying and its identification – As it is known, bulling
is a very important problem at our schools today;
one of the reasons for this is the lack of information
about bulling. Accordingly, at the training, teachers
were provided with information on the definition
of bulling as well as its types and on how bullying
should be identified and responded to. As a result,
the head teachers’ program now includes class
hours on the topic: “what is bullying?”
Project/proposal writing – In order for teachers to
get actively involved in the school management, it
is important that they participate in the school life
in various directions. That is why at this training
they received information on how to write projects/
proposals; what procedures are necessary to do
this; and what skills they need to write a good
project/proposal in order to contribute to the
improvement of the school environment. Finally,
projects were developed and implemented on
various topics: enhancing the level of literacy
among primary class students, supporting parents’
involvement in the school life, promoting healthy
lifestyle, etc.
Organizational culture and conflict management –
as it is known, organizational culture has an impact
on the behavior and actions of the team members.
Therefore, it is important for teachers to know
what organizational culture is, how a group works,
YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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ლება კონფლიქტების მართვა. ტრენინგის გავლის
შემდეგ მასწავლებლები უკვე ფლობენ ცოდნას ორგანიზაციული კულტურის არსის შესახებ და შეუძლიათ კონფლიქტების მართვა შეთანხმების გზით.

and how conflicts can be managed. After the
training, teachers had knowledge about the gist of
organizational culture and could manage conflicts
by the means of compromise.

1.1 კონსულტაციები
გარდა იმისა, რომ პედაგოგებს უტარდებოდათ ტრენინგები, ასევე, ყოველკვირეული შეხვედრები ჩვენი ორგანიზაციის განათლების ექსპერტთან, მათ შეეძლოთ
კონსულტაციის მიღებაც. საკონსულტაციოდ ლიდერ
პედაგოგებს გამოჰქონდათ საკითხები, რომლებიც ბუნდოვანი იყო მათთვის და სურდათ, მეტი რამ გაეგოთ
მათ შესახებ. კონსულტაციების ჩატარების მიზანიც
სწორედ ის გახლდათ, რომ მასწავლებლებისთვის გაუგებარი არ დარჩენილიყო არც ერთი საკითხი და ნებისმიერი თემა ამოწურული და განხილული ყოფილიყო.

1.1 Consultations
In addition to trainings and weekly meetings for
teachers with our organization’s educational expert,
they could also receive consultations. At consultations, leader teachers brought up the issues which
were unclear for them and which they wanted to find
out more about. The goal of the consultations was to
ensure that no topic was left unclarified for teachers
and that each topic was fully and comprehensively
discussed.

კონსულტაციები ჩატარდა შემდეგ თემებზე:
• პროექტების მომზადება;
• მონიტორინგი;
• ინკლუზიური განათლების საკითხები;
• გაკვეთილების დაგეგმვა, საკონფერენციო მასალების მოძიება;
• თანხების მოძიება.
1.2 კონფერენცია
მნიშვნელოვანია, რომ პედაგოგებმა ტრენინგებსა და
კონსულტაციებზე მიღებული ცოდნა და გამოცდილება
პრაქტიკაში გამოიყენონ. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ
კონფერენციები არის ერთ-ერთი ქმედითი საშუალება,
მასწავლებლებმა საკუთარი შესაძლებლობები გამოავლინონ, სხვებს გააცნონ და ესაუბრონ იმ პრობლემებსა
და გამოწვევებზე, რომლებიც მათს სკოლებში არსებობს. კონფერენციების ჩატარების მიზანიც სწორედ ეს
გახლდათ – მასწავლებელი გამხდარიყო უფრო აქტიური, ჩართულიყო სკოლის ცხოვრებაში, ესაუბრა არა
მხოლოდ იმ პრობლემებზე, რომლებიც საგნის სწავლების დროს შეიძლება მას წარმოექმნას, არამედ იმ სიძნელეებზეც, რომლებიც, ზოგადად, სასკოლო ცხოვრებაში იჩენს თავს. 3 წლის განმავლობაში ჩატარდა სამი
კონფერენცია. ლიდერმა პედაგოგებმა წარმოადგინეს
თავიანთი სკოლებისთვის პრობლემური საკითხები და
დასახეს მათი მოგვარების გზები და საშუალებები.
გაგაცნობთ საკონფერენციო თემებს:
• „არასრულწლოვანთა საზიანო შრომა“
• „ჯანსაღი კვება სკოლაში“
• „ბულინგი სკოლაში“
• „ინკლუზიური განათლება დაბა ლაითურის საჯარო სკოლასა და საბავშვო ბაღში“
• „მშობელთა დამოკიდებულება ინკლუზიური განათლების მიმართ“
• „როგორი მასწავლებელი მინდა, მყავდეს“
• „რატომ ირჩევენ სკოლას“
• „ზეპირი ანგარიშის უნარ-ჩვევების განვითარება
ბავშვებში“
• „მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებში“
• „დიაგნოსტიკური ტესტირება“
• „ადაპტირებული გაკვეთილი“
• „კლასის საათი: მეგობრობა გზად და ხიდად“
• „ჩემი იაკობი“
• „ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია“
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Consultations were conducted on the following topics:
• Preparing projects/proposals;
• Monitoring;
• Issues related to inclusive education;
• Planning lessons; developing conference materials;
• Searching for funds.

1.2 Conference
It is important for teachers to use the knowledge
and experience gained at trainings and consultations in their practice. Therefore, we think that
conferences are one of the efficient means for
teachers to reveal their abilities, share them with
others and speak with others about the problems
and challenges that exist in their schools. This
was the very goal of conducting the conferences –
to help teachers become more active and involved
in school life, and to speak about the problems
which may occur not only when teaching a subject, but also in the school life in general. Over
the course of 3 years, 3 conferences were held.
Leader teachers presented problematic issues
for their schools and planned ways and means to
solve them.

Below are the conference topics:
• “Harmful labor among minors”
• “Healthy food at school”
• “Bullying at school”
• “Inclusive education at the public school and
kindergarten in the borough of Laituri”
• “Parents’ attitude towards inclusive education”
• “What kind of a teacher I would like to have”
• “Why people choose schools”
• “Developing oral calculation skills in children”
• “Parents’ involvement at school activities”
• “Diagnostic testing”
• “Adapted lesson”
• “Class hour: Friendship is very important”
• “My Iakob”
• “There is healthy soul in the healthy body”
• “Let’s get prepared for an outing/hike”

•
•
•
•
•

„მოვემზადოთ სალაშქროდ“
„ბავშვზე ძალადობის ფორმები“
„ინკლუზიური განათლების გამოწვევები“
„კონფლიქტების მართვა სკოლაში“
„ სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის
ხელშეწყობა“
• „სკოლის დემოკრატიული მართვა“
• „ინკლუზიური განათლების გამოწვევები სოფელ
გურიანთის საჯარო სკოლაში“
• „სკოლის დემოკრატიული მართვის უნარ-ჩვევები“
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ასევე კონფერენციაშეხვედრა გურიის საჯარო სკოლების დირექტორებისა
და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისთვის ლოპოტის ტერიტორიაზე არსებულ სასტუმროში. შეხვედრის
თემა გახლდათ „თანამედროვე სკოლის გამოწვევები“.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს გურიის რეგიონის (ქ. ოზურგეთის №4, ცხემლისხიდის, ლიხაურის,
ლაითურის, ნასაკირალის, ჩოხატაურის №1, კოხნარის,
ხაჯალიის, ლანჩხუთის №2) საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების წარმომადგენლებმა და ქ. ოზურგეთის
საბავშვო ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა.
განხილული თემა მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: ბავშვთა დაცვა და მასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი აქტები, საგანმანათლებლო პროცესში
არსებული გამოწვევები, მოსწავლისა და მასწავლებლის მოტივაცია; ასევე ის სირთულეები, რომლებიც
ხელს უშლის საჯარო სკოლებში ბავშვზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნას, მოსწავლეთა აკადემიური განათლებისადმი ინტერესის ამაღლებას, მრავალფეროვნების მართვას და სხვ. ასევე
მოეწყო ფოკუს-ჯგუფი რელიგიურ უმცირესობათა
წარმომადგენლების სწავლების შესახებ. კონფერენციაზე გაიმართა დისკუსიები თემაზე: „რა ცვლილებები უნდა განხორციელდეს აღნიშნული გამოწვევების დაძლევის ან შემცირების მიმართულებით“.

“Forms of child abuse”
“Challenges of inclusive education”
“Conflict management at school”
“Supporting parents’ involvement in school
life”
• “Democratic governance of school”
• “Inclusive education challenges at the public
school in the village of Gurianta”
• “Democratic school management skills”
In the reporting period, there was also a conference/meeting with the principals and administration representatives of Guria public schools at the
hotel at Lake Lopota. The topic of the meeting was:
“Challenges of the Modern School”. Administration
representatives from Guria region public schools
(school #4 of the town of Ozurgeti, schools of the
villages of Tskhemliskhidi, Likhauri, Laituri and Nasakirali, school #1 of Chokhatauri, schools of the
villages of Kokhnari and Khajali, and school #2 of
Lanchkhuti) and the head of the Association of Kindergartens of the town of Ozurgeti took part in the
conference.
The topics discussed included the following: protection of children and the related regulating acts,
challenges in the educational process, motivation
from the side of a student and a teacher; as well
as the difficulties hampering the development of
child-focused environment at public schools, enhancement of the students’ interest towards academic education, management of diversity, etc.
Also, a focus group was conducted about teaching representatives of religious minorities. Discussions were held at the conference on the following topic: “what changes should be made
to overcome or reduce the noted challenges?”

1.3 მიკროგრანტების კონკურსი
კომპონენტის ერთ-ერთი ინდიკატორი გახლდათ ის,
რომ გაზრდილიყო სკოლის მართვაში პედაგოგთა
ჩართულობის ხარისხი და მათ მიერ სასკოლო გარემოს/პროცესების გაუმჯობესებაზე მიმართული ინიციატივების რაოდენობა. შესაბამისად, მიკროგრანტების კონკურსის გამოცხადებაც მიზნად ისახავდა,
პედაგოგებს მისცემოდათ ინიციატივების გამოჩენის
საშუალება, მიღებული ცოდნა გამოეყენებინათ პრაქტიკაში, წვლილი შეეტანათ სასკოლო გარემოს გაუმჯობესებაში. აღნიშნული მიკროგრანტების კონკურსი
არ მოწყობილა მხოლოდ ლიდერ-პედაგოგთათვის;
მონაწილეობის მიღება საჯარო სკოლების სხვა პედაგოგებსაც შეეძლოთ, მაგრამ 4 მიკროგრანტიდან 4-ვე
მოიპოვა ჩვენი ორგანიზაციის პარტნიორი სკოლების
პროექტებმა, მათ შორის, ლიდერმა პედაგოგების მიერ
წარმოდგენილმა პროექტებმა.

1.3 micro grants competition
One of the indicators of the component was to enhance the level of involvement of teachers in the
school management, as well as to increase the
number of initiatives undertaken by them aimed
at improving the school environment/processes.
Therefore, the call for submission of micro grant applications was also aimed at the following: to provide
teachers with an opportunity to express initiatives, to
use the knowledge gained in practice, and to contribute to improving the school environment. The noted micro grants competition was not open only for
leader teachers; other teachers at the public schools
could also take part; however, 4 out of the total 4 of
our micro grants were granted to the projects at the
partner schools, including the projects presented by
leader teachers.

მიკროგრანტები გაიცა შემდეგი სკოლებისა და პროექტებისთვის:
1. სოფელ კოხნარის საჯარო სკოლა (ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი) – პროექტის მიზანი იყო ადვოკატირების საშუალებით თემში სპორტული მოედნის მოწყობა ახალგაზრდებისთვის. პროექტის
მომზადებაში ჩართული იყვნენ სოფელ კოხნარის
სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეები. სპორტული

Micro grants were granted to the following schools and
projects:
1. Public school of the village Kokhnari (Chokhatauri
Municipality) – the goal of the project was to
organize a sports field/playground for youth in the
community by advocating for the establishment
of such a playground. Kokhnari school teachers
and students were involved in the development

•
•
•
•
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მოედნის მოწყობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რადგან სოფელში ცოტაა ისეთი ადგილი,
სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ გართობა; თანაც
სპორტული მოედნის მოწყობა ჯანსაღი ცხოვრების
წესის დამკვიდრებასაც შეუწყობს ხელს.
2. სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლა (ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი) – პროექტის მიზანი გახლდათ
თოჯინების თეატრის სპექტაკლების ჩვენების საშუალებით რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობის, როგორც ფუნდამენტური უნივერსალური პრინციპის, სწავლება
გურიის სოფლების საჯარო სკოლების დაწყებითი
კლასების მოსწავლეებისთვის. აღნიშნული სფერო
საინტერესოა როგორც მოსწავლეებისთვის, ისე
მასწავლებლებისთვის. ტოლერანტობა არის საკითხი, რომელსაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი
უკავია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ეთნიკური
და რელიგიური უმცირესობებისადმი დამოკიდებულება საკმაოდ სენსიტიური თემაა, რომელზედაც
საზოგადოებამ ბევრი უნდა ისაუბროს. თოჯინების
თეატრი კი საინტერესო გზაა აღნიშნულით მოსწავლეების დასაინტერესებლად.
3. ქ. ოზურგეთის წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის სამრევლო სკოლა – მისი პროექტი „სამკუთხედი“ მიზნად ისახავდა: ა) სასკოლო ცხოვრებაში
მშობელთა გააქტიურებას და მშობელთა კლუბების ჩამოყალიბებას; ბ) ინკლუზიური განათლების
ხელშეწყობას, ამ საკითხის მიმართ საზოგადოების,
თემის და თვითონ სსსმ მოსწავლეთა მშობლების
ცნობიერების ამაღლებას.
4. სოფელ ლაითურის საჯარო სკოლა (ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი) – მისი პროექტის მიზანი იყო
საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის გაძლიერება, წიგნიერების დონის ამაღლება, რაც გულისხმობდა ბავშვთა უფლებებზე, გენდერულ საკითხებზე კითხვის
კონკურსების ჩატარებას მოსწავლეების, მშობლების, თემის წარმომადგენლების მონაწილეობით
(აღსანიშნავია, რომ ამ სკოლაში სწავლობენ რელიგიურ უმცირესობათა წარმომადგენლები საქართველოში – მუსლიმები).
ლიდერ პედაგოგთა სკოლაში სრული კურსი გაიარა
სულ 38 ადამიანმა.

of the project/proposal. Organizing a sports field/
playground was quite an important issue as there
are few places in the village where youth can
have fun; in addition, a sports field / playground
will also support promotion of healthy lifestyle.
2. Public school of the village of Amaghleba
(Chokhatauri municipality) – the goal of the project
was to teach the primary class students at the
public schools of villages in Guria about tolerance
(as tolerance is regarded as a fundamental
universal principle) towards religious and ethnic
minorities via showing puppet theatre plays.
This sphere is interesting for both teachers and
students. Tolerance is the issue which plays quite
an important role in the national educational plan.
Attitude towards ethnic and religiuos minorities
is within quite a sensitive area about which the
public should speak a lot. Puppet theatre is also
an interesting method to raise interest towards
this topic among students.
3. Parish school named after St. Father Gabriel
in the town of Ozurgeti – the project of this
school called “Triangle” aimed at the following:
a) involving parents more actively in the school
life and creating parents’ clubs; b) supporting
inclusive education and raising awareness on
this topic among the public, the community, and
the parents of children with special educational
needs as well.
4. Public school of the village Laituri (Ozurgeti
municipality) – the goal of its project was to
strengthen the library of the public school and
enhance the level of literacy, which included
holding reading competitions on children’s
rights and gender issues with the participation
of
students,
parents
and
community
representatives (it has to be noted that there
are religious minority representatives –
muslims – studying at this school).

In total, 38 persons underwent the whole course at
the Leader Teachers’ School.

პარტნიორი და არასამიზნე სკოლები
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მეორე მიმართულებას წარმოადგენს პარტნიორ და არასამიზნე სკოლებთან მუშაობა. მას წლის განმავლობაში ჰყავს რამდენიმე პარტნიორი სკოლა, რომლებთანაც აქტიურად
მუშაობენ ორგანიზაციის თანამშრომლები. პარტნიორი
და არასამიზნე სკოლების წარმომადგენლებისთვის ამ
სამი წლის განმავლობაში დაიგეგმა და მოეწყო შეხვედრები ექსპერტებთან, მოწვეულ ტრენერებთან და ა.შ. ამ
შემთხვევაში ჩვენი მიზანი იყო, მასწავლებლებთან და
სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან საუბრის შედეგად გამოგვევლინა კონკრეტული საჭიროებები, რომლებზეც ორგანიზაცია რეაგირებას მოახდენდა.
შესაბამისად, სკოლებს შევთავაზეთ ტრენინგების ჩატარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით.

PARTNER AND NON-TARGET GROUPS
The second direction of the Young Pedagogues’
Union is to work with partner and non-target groups.
The organization has several partner schools during
the year with which the organization’s employees
work very actively. During these 3 years, the organization planned and organized meetings with experts,
invited trainers, etc. for the partner and non-target
school representatives. Our goal in this case was to
identify specific needs after speaking with teachers
and school administration representatives which the
organization would respond to. Consequently, we offered to conduct trainings for schools based on their
needs.

1.1. ტრენინგები
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ტრენინგები საკმაოდ მნიშვნელოვანი წყაროა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც კონ-

1.1. Trainings
As noted above, trainings are an important source
of information for the persons who are searching for
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კრეტული სფეროს სიახლეებს ეძებენ და პროფესიული
განვითარება სურთ. ჩატარებული ტრენინგების მიზანიც
გახლდათ მართვის სტრუქტურების გაუმჯობესება, ორგანიზაციული კულტურის განვითარება, თემის ჩართვა
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, უსაფრთხო და
ბავშვზე ორიენტირებული სასკოლო გარემოს შექმნა.
ტრენინგები ჩატარდა შემდეგ თემებზე:
• დისციპლინური კომიტეტები სკოლაში – საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“ სააჯარო სკოლებს ავალდებულებს, ჰყავდეთ დისციპლინური კომიტეტი, თუმცა, ჩვენი ორგანიზაციის მიერ
ჩატარებული მონიტორინგის შედეგების მიხედვით,
სკოლაში ამ ორგანოს მუშაობა იყო ფორმალური
და არჩეულ წევრებს მუშაობის პროცედურების
შესახებ მწირი ცოდნა აქვთ, ან, ზოგ შემთხვევაში,
არავითარ ინფორმაციას არ ფლობენ. ამის გამო
პარტნიორი და არასამიზნე სკოლების წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი, რომელზედაც
აუდიტორია გაეცნო დისციპლინური კომიტეტისა
და სამეურვეო საბჭოს უფლება-მოვალეობებსა და
მუშაობის პრინციპებს.
• სკოლის სტრატეგიული გეგმის არსი და მისი მომზადების პროცედურები – სკოლებს მოეთხოვებათ, შეიმუშაონ 6-წლიანი განვითარების გეგმა.
როგორც მონიტორინგმა გამოავლინა, საჯარო
სკოლების წარმომადგენლები ნაკლებად იცნობდნენ იმ პროცედურებს, რომლებიც საჭიროა სტრატეგიული გეგმების შესამუშავებლად; შესაბამისად,
ამ ადამიანებს ჩაუტარდათ ტრენინგი და რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა, რომლებზედაც მომზადდა
სტრატეგიული გეგმები 7 სკოლისთვის.
• სკოლის განვითარების წლიური ოპერაციული
გეგმის მომზადების პროცედურები – სკოლებს
ასევე მოეთხოვებათ, ჰქონდეთ ოპერაციული გეგმა, რომელიც დაფუძნებული იქნება სტრატეგიულ
გეგმაზე. თუმცა, ინფორმაციის უქონლობის გამო,
პედაგოგებს გაუჭირდათ ამ დოკუმენტზე მუშაობა.
ტრენინგის მიზანიც სწორედ ის იყო, რომ სკოლის
წარმომადგენლებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ამ თემაზე. შედეგად, მომზადდა ოპერაციული
გეგმები 5 სკოლისთვის.
• გენდერი და სტერეოტიპები – მნიშვნელოვანია,
სკოლა თავისუფალი იყოს სტერეოტიპული დამოკიდებულებებისგან, განსაკუთრებით – გენდერული სტერეოტიპებისგან. შესაბამისად, პარტნიორი
და არასამიზნე სკოლების წარმომადგენლებმა გაიარეს ტრენინგი აღნიშნულ თემაზე; აუდიტორიამ
მიიღო ინფორმაცია არსებული სტერეოტიპებისა
და მათი მავნე ზეგავლენის შესახებ.
• ფასილიტაციის უნარჩვევები – როგორც ცნობილია, პედაგოგს უნდა ჰქონდეს ფასილიტაციის
უნარ-ჩვევები. ტრენინგზე მასწავლებლებმა მიიღეს
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გახდნენ კარგი ფასილიტატორები.
• „ბავშვის უფლებათა კონვენციის“ სწავლება დაწყებით კლასებში – მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებმა დაწყებითი კლასებიდანვე იცოდნენ საკუთარი უფლებების შესახებ; ასევე აუცილებელია,
თავად მასწავლებლებსაც ჰქონდეთ ინფორმაცია ამ
საკითხთან დაკავშირებით, რადგან მათგან ხშირად
მოისმენთ, რომ მოსწავლეებმა მხოლოდ უფლებები
იციან და მოვალეობები ავიწყდებათ. შესაბამისად,

new developments in a specific field and who want
to develop professionally. The goal of the trainings
conducted included: improving the management
structures, developing the organizational culture,
engaging the community in the decision-making process, and developing safe and child-focused school
environment.
The trainings were conducted on the following topics:
• Disciplinary committees at school – The law of
Georgia on General Education obliges the public
schools to have a disciplinary committee; however,
as per the results of the monitoring conducted by
our organizaiton, the work of this body at school
was formal only and the chosen members of the
committee had little or, in some cases, no knowledge
about the work procedures. Because of the noted,
the partner and non-target school representatives
received training where the audience was acquainted
with the work principles of the disciplinary committee
and the board of trustees as well as the rights and
responsibiltiies of these bodies.
• The gist of the school strategic plan and the
procedures for developing it – the schools
are required to develop a 6-year development
plan. As shown by the monitoring results,
the public school representatives were less
acquainted with the procedures which were
needed for development of the strategic plans;
consequently, these persons received training
and several workshops during which strategic
plans were developed for 7 schools.
• Procedures for creating yearly school
development operational plan – schools are
also required to have an operational plan which
will be based on the strategic plan. However,
due to lack of information, teachers had
difficulty in terms of working on this document.
The goal of the training was to provide
information to the school representatives on
this topic. Consequently, operational plans
were developed for 5 schools.
• Gender and stereotypes – it is important that
the school is free from stereotypical attitudes
and especially, gender stereotypes. Therefore,
partner and non-target school representatives
underwent training on this topic; the
audience received information on the existing
stereotypes and their negative impact.
• facilitation skills – as it is known, teachers
need to have facilitation skills. At the training,
teachers received information on how to
become good facilitators.
• Teaching the Convention on the Rights of the
Child in primary classes – it is important that
the students know their rights from primary
classes; it is also necessary that the teachers
also have information on this topic, as you
will often hear from them that students know
only their rights and forget their obligations.
Therefore, teachers received information on
the Convention on the Rights of the Child at the
YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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პედაგოგებმა ტრენინგზე მიიღეს ინფორმაცია „ბავშვის უფლებათა კონვენციის“ შესახებ; ამავე დროს,
გაეცნენ მეთოდებს, თუ როგორ უნდა მიაწოდონ ამ
უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტში ჩამოყალიბებული
ფასეულობები საკუთარ მოსწავლეებს.
რაც შეეხება დანარჩენ ტრენინგებს, ისინი ეხებოდა
შემდეგ თემებს: ბავშვთა დაცვა ძალადობისა და უგულებელყოფისგან, პროექტების წერა, პედაგოგიური
კვლევის ჩატარების მეთოდები, კათედრების ეფექტური მუშაობა, კვლევის ჩატარების მეთოდები. ამ ტრენინგებს დაესწრნენ ლიდერი პედაგოგებიც.

training. At the same time, they got acquainted
with the methods on how to provide information
to their own students on the values defined in
this utterly important document.
As for the remaining trainings, they were on the following topics: protection of children from abuse and
neglect, writing projects/proposals, methods to conduct pedagogical research, efficient work of the subject departments at school, and methods to undertake research. These trainings were also attended
by leader teachers.

1.1. კონსულტაციები
როგორც ლიდერ პედაგოგთა სკოლის, ისე პარტნიორი
და არასამიზნე სკოლების მასწავლებლებისთვის ჩვენი
ორგანიზაციის განათლების ექსპერტი ატარებდა კონსულტაციებს სხვადასხვა თემაზე. მნიშვნელოვანია,
რომ ნებისმიერ მასწავლებელს ჰქონდეს საშუალება,
მისთვის ბუნდოვან საკითხებზე მიიღოს ამომწურავი
და სწორი ინფორმაცია, რათა შემდგომში მუშაობა
სწორად წარმართოს.
კონსულტაციები ჩატარდა შემდეგ თემებზე:
• ინკლუზიური განათლება;
• პროექტების წერა;
• სტრატეგიული და ოპერაციული გეგმების მომზადება;
• კათედრის გეგმის შემუშავება;
• დისციპლინური კომიტეტის მუშაობა;
• სამეურვეო საბჭოსა და დირექტორის უფლება-მოვალეობები;
• მოსწავლეთა უფლებები;
• მშობელთა უფლებები;
• მასწავლებელთა თვითშეფასების ანკეტის მომზადება/შევსება;
• მასწავლებლის მიერ ჩატარებული აქტივობების
რეფლექსიის მომზადება;
• კათედრების დებულების შექმნა;
• სკოლის შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანა;
• საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა;
• მოსწავლეთა შემაჯამებელი სამუშაოების ანალიზის დოკუმენტის მომზადება;
• პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა;
• ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის მომზადება;
• სტრატეგიულ გეგმაში ცვლილებების შეტანა;
• ერთწლიანი ოპერაციული გეგმის შედგენა;
• სკოლაში რემონტის ჩატარების პროცედურები;
• მოსწავლის ქცევის მართვა;
• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა;
• მოსწავლის პედაგოგიური შეფასება;
• ადაპტირებული გაკვეთილის გეგმის მომზადება;
• პრეზენტაციების მომზადება;
• აკადემიური წერის უნარ-ჩვევები;
• საჯარო დისკუსიის მომზადებისა და ჩატარების
უნარ-ჩვევები.

1.1. Consultations
Our organizations’ educational expert conducted
consultations on various topics for the teachers at
the Leader Teachers’ School, as well as at partner
and non-target schools. It is imporant that any teacher has an opportunity to receive complete and correct information on the issues which are not clear for
her/him in order to conduct their future work in the
right/appropriate direction.
Consultations were held on the following topics:
• Inclusive education;
• Writing projects/proposals;
• Developing strategic and operational plans;
• Developing plans for subject departments at school;
• Work of the disciplinary committee;
• Rights and responsibilities of the board of trustees
and the principal
• Students’ rights;
• Parents’ rights;
• Preparing/filling in the self-assessment questionnaire for teachers;
• Writing reflections on the activities conducted by
teachers;
• Developing the regulations of the subject departments at schools;
• Incorporating changes in the school internal statutes;
• Developing educational resources;
• Developing a document analyzing the students’ final works;
• Study of pedagogical practice;
• Developing an individual action plan;
• Incorporating changes in the strategic plan;
• Developing one-year operational plan;
• Procedures for conducting repair works at school;
• Managing student’s behavior;
• Develoing individual educational plans;
• Pedagogical assessment of the student;
• Developing a plan for an adapted lesson;
• Preparing presentations;
• Academic writing skills;
• Skills to prepare and conduct public discussion.

1.1. სკოლის განვითარების ჯგუფები
პროექტის პარტნიორ 5 სკოლაში შეიქმნა სკოლის განვითარების ჯგუფები, რაც მიზნად ისახავდა სასკოლო
ცხოვრებაში მშობელთა, მოსწავლეთა, მასწავლებელთა ჩართვის ხელშეწყობას, ასევე სკოლის დემოკრატიულობის გაძლიერებას, სკოლის მართვაში მოსწავლის
საჭიროებებისა და შესაძლებლობების პრიორიტე-

1.1. School development groups
School development groups were created in the 5
project partner schools and they aimed at supporting
the involvement of parents, students and teachers in
the school life, as well as enhancing the level of democracy at school and assigning priority importance
to the students’ needs and abilities in the manage-
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ტულად აღიარებას. ჯგუფის წევრებისთვის ჩატარდა
ტრენინგები შემდეგ თემებზე:
• სკოლის თვითშეფასება;
• სკოლის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება;
• სკოლის ოპერაციული გეგმის შემუშავება;
• სამეურვეო საბჭოს უფლება-მოვალეობები;
• დისციპლინური კომიტეტის უფლება-მოვალეობები;
• პროექტების წერა;
• მონიტორინგი;
• ადვოკატირება.
ზემოაღნიშნულის შედეგად, სამეურვეო და დისციპლინური კომიტეტების წევრებმა მიიღეს მეტი ინფორმაცია საკუთარი უფლება-მოვალეობების შესახებ და
სრულყვეს პროექტების წერის, ადვოკატირებისა და
მონიტორინგის ჩატარების უნარ-ჩვევები. ხუთ საჯარო სკოლაში მათი მოსარგებლეების მიერ ჩატარებულია სკოლის თვითშეფასება, კვლევა, შემუშავებულია
5 სტრატეგიული და 5 ოპერაციული გეგმა.
პარტნიორი და არასამიზნე სკოლებისთვის ჩატარებულ აქტივობებში 3 წლის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო სულ 605მა ადამიანმა.

საზოგადოების ინფორმირების
მიზნით ორგანიზაცია საანგარიშო
პერიოდში გამოსცემდა გაზეთ
„საფეხურს“ პედაგოგთათვის, აწყობდა
სატელევიზიო და საჯარო დისკუსიებს:

1.1 „საფეხური“
ინფორმაციის გავრცელების მნიშვნელოვანი წყაროა
გაზეთი „საფეხური“, რომლის ყველა ნომერში იბეჭდებოდა სტატიები აქტუალურ თემებზე. აღსანიშნავია,
რომ გაზეთში სტატიების გამოქვეყნების საშუალება
მიეცათ ლიდერთა სკოლის ყოფილ მოსწავლეებს, რომლებიც ორგანიზაციასთან ამჟამადაც აქტიურად თანამშრომლობენ. 3 წლის განმავლობაში სულ გამოიცა
6 ნომერი (თითოეული ნომერი 500-იანი ტირაჟით).
გთავაზობთ გაზეთში დაბეჭდილი ანალიტიკური სტატიების სათაურებს, რომელთა გაცნობაც ცხადყოფს,
თუ რა თემებს ეხებოდა ისინი:
• „აპირებ თბილისიდან დაბრუნებას, სწავლას რომ
დაასრულებ?“ „არა, რას ამბობ, დასაბრუნებლად
ვწვალობ ამდენს?!“
• „მასწავლებლობა პროფესიაა თუ მოწოდება?“
• „მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების პრაქტიკის კვლევა“
• „უფასო ფაკულტეტები – აშკარა და ლატენტური
შედეგები“
• „ჯანსაღი კვება სკოლაში“
• „საზიანო შრომა და მისი პრევენცია მოზარდებში“
• „ბულინგი“
• „ვისწავლოთ ერთად ცხოვრება“...
• „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების უფლება საზღვარგარეთის
ქვეყნებში“
• „პრობლემები ინკლუზიური განათლების დანერგვის პროცესში“
• „მშობელთა გაუცხოება სკოლის მიმართ“
• „არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის თავისებურებები“

ment of the school. Trainings were conducted for the
group members on the following topics:
• School’s self-assessment;
• Developing the school strategic plan;
• Developing the school operational plan;
• Rights and responsibilities of the Board of Trustees;
• Rights and responsibilities of the Disciplinary
Committee;
• Writing project/proposals;
• Monitoring;
• Advocacy.
As a result of the above noted, the members of the
board of trustees and the disciplinary committee received more information on their rights and obligations
and improved their skills in relation to project/proposal
writing, as well as conducting advocacy and monitoring
activities. At 5 public schools, the participants conducted the school’s self-assessment and a study and developed 5 strategic and 5 operational plans.
In total, 605 persons participated in the activities
conducted at partner and non-target schools over
the course of 3 years.
IN ThE REPORTING PERIOD , WITh ThE
GOAL TO RAISE PUBLIC AWARENSS, ThE
orGanIzaTIon ISSueD a neWSPaPer BY
ThE TITLE Of “SAfExURI ” fOR TEAChERS,
AS WELL AS ORGANIzED TELEvISION AND
PUBLIC DISCUSSIONS:

1.1 “Safexuri ”
An important means of spreading information is the
newspaper “Safexuri ” each issue of which includes
articles on important/urgent issues. It has to be noted that the newspaper articles can be publicized by
the former students of the Leaders’ School as well
who have maintained active cooperation with the
organization up to this day. There were a total of 6
issues of the newspaper over the course of 3 years
(each issue was printed in 500 copies). Below are
the titles of the analytic articles printed in the newspaper. These titles reveal the topics that the articles
touched upon:
• “Are you going to return from Tbilisi once you finish
your studies?” “No way, I am not going through so
many ordeals just to go back afterwards!”
• “Is teaching a profession or a calling?”
• “The study of the practice of the regional panels of
the guardianship and care body”
• “Free Faculties/Departments – evident and latent
results”
• “Healthy food at school”
• “Harmful labor and its prevention among
adolescents”
• “Bullying”
• “Let’s learn to live together”…
• “The right to education for persons with special
educational needs abroad”
• “Problems in the process of implementing inclusive
education”
• “Alienation of parents from school”
• “Peculiarities of labor migration of minors”
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•
•
•
•

„კვების ობიექტები სკოლაში – განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა“
„მონაწილეობითი ბიუჯეტირება საჯარო სკოლებში“
„რა არის პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა?“
„რა გვიშლის ხელს, ვიმეტყველოთ გამართული
ქართულით?“

•
•
•
•

“Cafeterias at school – one of the important
conditions for achieving equal access to education”
“Participatory budgeting at public schools”
“What is a study of pedagogical practice?”
“What hampers us from speaking correct Georgian?”

1.2 სატელევიზიო დისკუსიები
სამი წლის მანძილზე ჩატარდა ორი სატელევიზიო დისკუსია შემდეგ თემებზე:
• ალკოჰოლი
• ბულინგი
დისკუსიები გადაიცა გურიის ტელევიზიის ეთერით,
რომელსაც 70 ათასამდე მაყურებელი ჰყავს. ამიტომ
აღნიშნული გზით ინფორმაციის გავრცელება უპრიანია, რადგან საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის
არ არის ცნობილი, თუ რა არის ბულინგი, რა საფრთხეს შეიძლება შეიცავდეს ის და რამდენად მნიშვნელოვანია ბულინგის იდენტიფიკაცია და მისი აღმოფხვრა
სკოლებში. რაც შეეხება ალკოჰოლის მოხმარებას მოზარდებში, აქაც საკმაოდ სტერეოტიპული მიდგომები
არსებობს, რადგან არასრულწლოვნები ხშირად იღებენ
ალკოჰოლურ სასმელს და ზოგჯერ ეს ხდება სრულწლოვანთა წახალისებით. შესაბამისად, მსგავსი ტიპის
აქტივობების განხორციელების მიზანიც სწორედ ის
გახლავთ, რომ საზოგადოებას საჭირბოროტო საკითხების შესახებ ადეკვატური ინფორმაცია მიეწოდოს.

1.2 Television discussions
Over the period of 3 years, 2 television discussions
were held on the following topics:
• Alcoholism
• Bullying
Discussions were aired on Guria television which
has up to 70 thousand viewers. That is why this is
an efficient way to spread this information, as certain parts of the society do not know what bullying
is, what threats it can pose and how important it
is to identify and eliminate bullying at schools. As
for the alcohol use among adolescents, there are
quite stereotypical attitudes towards this issue as
well, as minors often drink alcohol and sometimes
this happens with the encouragement of adults.
Therefore, such activities are aimed at providing
adequate information to the public on important
issues.

1.3 საჯარო დისკუსიები
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 2 საჯარო დისკუსია
შემდეგ საკითხებზე:
• არასრულწლოვანთა ჩართვა პოლიტიკურ აქციებში;
• ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარების ზეგავლენა
მოზარდებზე.
დისკუსიებს ესწრებოდნენ მოსწავლეები, მშობლები და
პირები, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული აღნიშნულ პროცესებში და მოცემული საკითხები მათი საქმიანობის სფეროში შედის. დისკუსიებზე, ჯანსაღი კამათის შედეგად, გამოვლინდა პრობლემები, რომელთა
რაობა და სიმწვავე გააცნობიერეს მოწვეულმა სტუმრებმა; ეს კი მათი მოგვარების საწინდარია.
საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობა მიიღო სულ 52-მა
ადამიანმა.

1.3 Public discussions
2 public discussions were held in the reporting period on the following topics:
• Engaging minors in political actions/demonstrations;
• Impact of alcohol and tobacco use on adolescents.
Discussions were attended by students, parents and
the persons who are directly involved in the noted
processes and whose work includes working on the
above issues. At the discussions, following healthy
arguments, problems were revealed and the invited
guests understood their essence and acute nature;
this is a precursor to solving these problems.
In total, 52 persons took part in the public discussions.

მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობის
გაუმჯობესების კომპონენტი
componenT of improving The social
welfare of The populaTion
სალომე ჭიჭინაძე
კომპონენტის მენეჯერი
Salome Chichinadze
Component Manager

სამწლიანი სტრატეგიული მიზნების განსაზღვრისას
ა(ა)იპ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა“ თავისი საქმიანობის ახალ მიმართულებად აირჩია მოწყვლადი
ჯგუფების სოციალური დაცვა, რაც პროექტის მიმდინარეობისას, ორგანიზაციის მიერ აღნიშნულ სფეროში
წლების მანძილზე დაგროვილი პრაქტიკისა და ცოდნის
გათვალისწინებით, მნიშვნელოვან კომპონენტად განვითარდა და ჩამოყალიბდა.
წელიწადზე მეტია, რაც სოციალური კომპონენტის მენეჯერი გავხდი. მანამდე „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან“ ათწლიანი მეგობრობა მაკავშირებდა, რასაც
განაპირობებდა მისთვის დამახასიათებელი ორგანიზაციული კულტურა, საქმიანობების მრავალფეროვნება,
რეპუტაცია და, რაც მთავარია, იქ მომუშავე ადამიანები,
რომლებიც გამოირჩევიან პიროვნული ხიბლით, თანამშრომლობის მაღალი ხარისხითა და საქმისადმი ერთგულებით.
ამ ათი წლის მანძილზე ხშირად კონსულტანტისა და
ტრენერის რანგში ვერთვებოდი ორგანიზაციის კონკრეტულ აქტივობებში, რაც დაკავშირებული იყო მის მიერ
ადმინისტრირებული ორი სოციალური მომსახურების
(მცირე საოჯახო სახლი, ხანდაზმულთა სათემო მომსახურება) საქმიანობებთან. მნიშვნელოვანი გარემოება,
რომელიც, ჩემი შეფასებით, ა(ა)იპ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირს“ სხვა ორგანიზაციებისგან გამოარჩევს,
არის ინოვაციური იდეების გენერირება, ამბიციური მიზნების დასახვა ქვეყნის სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფის განათლების, სამოქალაქო საზოგადოების აღზრდის, ასევე მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური კეთილდღეობის
ამაღლების მიმართულებით.
ყველა ზემოაღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით,
მოხარული ვარ, რომ ჩემი საქმიანობა მთლიანად დაუკავშირდა „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირს“ და მეც
ამ გუნდის წევრი გავხდი.
მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური კომპონენტის მიერ
განხორციელებული საქმიანობები, რაც განაპირობებდა ცვლილებებს მეზო- და მაკრო- დონეებზე, ეფუძნებოდა რაოდენობრივი და თვისებრივი სოციოლოგიური
კვლევების შედეგებს, ასევე, სამიზნე ჯგუფის საჭიროებათა შეფასებებს და, მათ შესაბამისად, ადვოკატირე-

When defining its 3-year strategic goals, the
non-government non-commercial legal entity – the
Young Pedagogues’ Union chose social protection
of vulnerable groups as the new direction in its work.
This direction developed into an important component during the implementation of the project considering the practice and knowledge gained by the
organization in this field throughout the years.
It has been more than a year since I became the
manager of the social component. Before this moment, I had a ten-year friendship with the Young
Pedagogues’ Union which was due to its organizational culture, diversity of its activities, reputation
and above all, the people working here who were
distinguished by their personal charm, high level of
professionalism in cooperation and loyalty towards
their work.
Over the course of these 10 years, I was often involved in specific activities of the organization as a
consultant and a trainer. These activities were related to the work conducted by the organization in
regards to two social services it administers (small
group home and community home service for the
elderly). An important aspect, which, in my mind,
makes LEPL the Young Pedagogues’ Union different from other organizations, is the generation of innovative ideas and setting ambitious goals with the
aim to provide education to various target groups
across the country, to nurture the civil society, as
well as to enhance the social well-being of the vulnerable groups.
Considering all of the above, I am glad that my work
is now fully linked with the Young Pedagogues’
Union and I also became a member of this group.
It is important to note that the activities conducted
within the social component, which led to mezzo and
macro-level changes, were based on the results from
quantitative and qualitative sociological studies, as
well as the assessment of the target group’s needs
and the advocacy activities conducted accordingly.
YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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ბის მიმართულებით განხორციელებულ აქტივობებს.
ორგანიზაციის ექსპერტიზის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა სახელმწიფო სოციალური
პოლიტიკის მარეგულირებელი აქტებისა და პროცედურების შემუშავების ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა
სამუშაო შეხვედრაში/ჯგუფში მონაწილეობას, განხორციელებული კვლევების შედეგების ადვოკატირებას/
ლობირებას, ასევე პარტნიორი საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის, მოქალაქეებისთვის,
დაინტერესებული მხარეებისათვის რეკომენდაციებისა
და კონსულტაციების სისტემატურად გაწევას. სოციალური კომპონენტის მნიშვნელოვან მიმართულებას
წარმოადგენდა საგანმანათლებლო და ცნობიერების
ამაღლების მიზნით ჩატარებული ტრენინგები, პრეზენტაციები, საინფორმაციო შეხვედრები; საგაზეთო სტატიების, საჯარო და სატელევიზიო დისკუსიების მომზადება.
უნდა აღვნიშნო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოებაც: ა(ა)იპ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ თბილისის ფილიალის დაფუძნებამ საგრძნობლად შეუწყო
ხელი ორგანიზაციის ავტორიტეტისა და მის მიერ განხორციელებული საქმიანობების მიმართ ცნობადობის
გაზრდას, როგორც სოციალურ სფეროში ჩართული
ორგანიზაციების, ისე ფართო საზოგადოების მხრიდან.

komponentis mizani:

სოციალური კომპონენტის უმთავრესი მიზანი გახლდათ მოწყვლადი ჯგუფის ბავშვების კეთილდღეობის
ამაღლება მათთვის საბაზისო საჭიროებების უზრუნველყოფით, ასევე, მათი ოჯახების სოციალური ფუნქციონირების გაზრდა სახელმწიფო პროგრამების გაუმჯობესების გზით.
მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი წელია, ქვეყანაში
ხორციელდება ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა,
მაინც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება სოციალურად
მოწყვლადი ჯგუფის ბავშვების საბაზისო უფლებების
დაცვა, ისევე, როგორც ამ უფლებების დარღვევის აღმოფხვრის მიმართულებით სამართლებრივი რეგულაციებისა და მხარდამჭერი სისტემების განვითარება.
ჩვენი ორგანიზაციის სოციალური კომპონენტის საქმიანობები და ღონისძიებები სრულად იყო მიმართული
აღნიშნული მიზნის მიღწევისკენ, რაც გამოიხატებოდა 18 წლამდე ბავშვების პრობლემური სფეროების
იდენტიფიცირებით, აღნიშნული საკითხების კვლევებით, მათი დადასტურებისა და ადვოკატირების გზით,
ცვლილებების მოხდენით მიკრო- და მეზო- დონეებზე.
შეიძლება ითქვას, რომ სოციალური კომპონენტის დამოუკიდებელ მიმართულებას წარმოადგენდა მოწყვლადი ჯგუფების (მშობლები, ბავშვები) ცნობიერების
ამაღლების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები, რომლებიც ეხმარებოდა მათ, მეტი ინფორმაცია
ჰქონოდათ საკუთარ უფლებებზე, ასევე, ქვეყანაში
არსებულ მხარდამჭერ მომსახურებებზე.
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Considering the expertise of the organization, an important role was assigned to participating in various
workshops/working groups and conducting advocacy/lobbying activities for the results of the studies
undertaken with the goal to support the development
of acts and procedures regulating the state social
policy; an important role was also assigned to the
provision of systematic recommendations and consultations to partner international and local organizations, citizens and interested parties. An important
direction of the social component was comprised of
the trainings, presentations and information meetings with the goal to educate and raise awareness,
as well as preparation of newspaper articles, and
public and television discussions.
I should note one more important aspect: the establishment of Tbilisi office of LEPL the Young Pedagogues’ Union significantly promoted the recognition
of the organization as well as awareness on its activities among the organizations in the social sector, as
well as the wider public.

ThE GOAl Of ThE
COMPONENT

The major goal of the social component was to enhance the well-being of children from vulnerable groups
by ensuring that their basic needs were met, as well as
enhancing the social functioning of their families via improvement of state programs.
Despite the fact that the Child Welfare Reform has been
ongoing for years in Georgia, some important challenges remaining still include protection of the basic rights of
children from vulnerable groups, as well as development
of legal regulations and support systems in regards to
eliminating the cases of violation of these rights.
The activities within the social component of our organization were fully directed towards achieving this goal
which was carried out in practice by the following actions:
identification of the problematic areas related to children
below 18, studying these issues, as well as verifying
them/confirming the fact of their existence and achieving changes at micro and mezzo levels by advocating
on these topics.
We can say that an independent direction in the social
component was comprised of the activities conducted with the goal to raise awareness among vulnerable
groups (parents, children) which helped them receive
more information about their rights, as well as on the
support services which exist in the country.

კვლევები და კვლევების
ადვოკატირება
სოციალურ კომპონენტში პროექტის მიმდინარეობისას განხორციელდა 5 კვლევა: „სსიპ „სოციალური
მომსახურების სააგენტოს“ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების მუშაობის
ეფექტიანობის შეფასება“, „აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომითი
მიგრაციის პრაქტიკის შესწავლა“, „ქ. ოზურგეთის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პროფილისა და
სოციალური კეთილდღეობის ინდიკატორების კვლევა“, „ხანდაზმულთა დაწესებულებებში ბენეფიციართა
მოხვედრის განმაპირობებელი ფაქტორების კვლევა“,
„სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების საჭიროებათა კვლევა“.
უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევები განხორციელდა „სოციალური კვლევებისა და ანალიზის ინსტიტუტთან“
პარტნიორობით, რაც მეტად მნიშვნელოვანია როგორც ორგანიზაციის თანამშრომლობით ნაწილში, ისე
ორგანიზაციაში დასაქმებული სოციოლოგთა კადრის
კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის. ეს კი, თავის მხრივ,
მეტად წაადგა ორგანიზაციის ადამიანური რესურსის
პროფესიულ ზრდას – მომავალ კვლევებს ორგანიზაცია უკვე საკუთარი ძალებით განახორციელებს.
ზემოაღნიშნული საკითხების კვლევის საჭიროებას
ადასტურებდა ის გარემოება, რომ ამ თემების შესახებ
კვლევა არასოდეს ჩატარებულა, პრობლემები კი ძალიან აქტუალურია, პრაქტიკაში არსებობს ხარვეზები.
მნიშვნელოვანია, რომ განხორციელებული კვლევების
შედეგები ასახავდა სფეროში არსებულ პრობლემურ
საკითხებს, დამკვიდრებულ სტერეოტიპებსა და საზიანო პრაქტიკას, რაც ზღუდავს სხვადასხვა მიზნობრივი
ჯგუფის მხარდაჭერას ან ინტერესების განვითარების
შესაძლებლობას. კვლევის შედეგები გაზიარებული
იყო სამთავრობო სტრუქტურების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მიერ.
განხორციელებული კვლევების შედეგების გაცნობის
მიზნით ორგანიზაცია აწყობდა პრეზენტაციებს, საჯარო და სატელევიზიო დისკუსიებს, საინფორმაციო
შეხვედრებს, ასევე, ოფიციალურ შეხვედრებს სამთავრობო უწყებათა და საერთაშორისო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან.

STuDIeS anD aDvoCaCY
on STuDY reSulTS
Within the social component, during the implementation of the project, 5 studies were undertaken: “Assessment of the efficiency of the work
of the regional panels of the guardianship and
care body under LEPL Social Services Agency”;
“Study of the practice of labor migration of minors
from the regions of Achara and Guria to Turkey”;
“Study of the socio-economic profile and social
well-being indicators of the population of the
town of Ozurgeti; “Study of the factors leading to
the enrollment of beneficiaries at the institutions
for the elderly”; “Study of the needs of the youth
leaving the state care system”.
It should be noted that the studies were undertaken
in partnership with the Institute of Social Studies and
Analysis which is utterly important not only in terms of
developing cooperation with other organizations, but
also in regards to the enhancement of the qualification
of the sociologists employed at our organization. This
partnership, in its turn, was very beneficial in terms of
the professional growth of the human resources of the
organization – the future studies will already be conducted by the organization’s own resources.
The need for studying the above noted topics/issues was
confirmed by the fact that there had never been studies
conducted on these topics before, whereas the problems
were very urgent and there were gaps in the practice.
It is important to note that the results of the studies undertaken reflected the problematic issues in
the field, as well as the established stereotypes and
harmful practice which restrict support to various
target groups or an opportunity to further their interests. The results of the study were shared with state
agencies/structures, civil society organizations and
other interested parties.
With the goal to share the results of the studies undertaken, the organization organized presentations,
public and television discussions, information meetings, as well as official meetings with state and international organization representatives.

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 5 კვლევის პრეზენტაცია:
• „სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების მუშაობის ეფექტიანობის შეფასება“ – ესწრებოდა 139 ადამიანი;
• „აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში
არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის პრაქტიკის შესწავლა“ – ესწრებოდა 90 ადამიანი ;
• „ხანდაზმულთა დაწესებულებებში ბენეფიციართა
მოხვედრის განმაპირობებელი ფაქტორების კვლევა“
– ესწრებოდა 90 ადამიანი;
• „ქ. ოზურგეთის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პროფილისა და სოციალური კეთილდღეობის ინდიკატორების კვლევა“ – ესწრებოდა 12
ადამიანი;
• „სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების საჭიროებათა კვლევა“ – ესწრებოდა 35
ადამიანი.

There were presentations held on 5 studies in the
reporting period:
• “Assessment of the efficiency of the work of the
regional panels of the guardianship and care
body under LEPL Social Services Agency” –
139 persons attended;
• “Study of the practice of labor migration of
minors from the regions of Achara and Guria
to Turkey” – 90 persons attended;
• “Study of the factors leading to the enrollment
of beneficiaries at the institutions for the
elderly” – 90 persons attended;
• “Study of the socio-economic profile and social
well-being indicators of the population of the
town of Ozurgeti – 12 persons attended;
• “Study of the needs of the youth leaving the
state care system” – 35 persons attended.
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მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესების კომპონენტი

განხორციელებული კვლევებისა და საქმიანობების
შედეგად ორგანიზაციამ შეიმუშავა 88 რეკომენდაცია,
რომელთაგან გათვალისწინებულია 48.

As a result of the undertaken studies and activities, the organization developed 88 recommendations, out of which 48 have been considered.

გათვალისწინებული რეკომენდაციები,
რომლებიც დაეფუძნა კვლევის
შედეგებს:
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს
რეგიონული საბჭოების კვლევა
სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს თბილისის რეგიონული საბჭო გაიყო 2 ნაწილად;
ქვეყნის მასშტაბით მოქმედ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონულ საბჭოებში გაიზარდა
საბჭოს წევრთა რაოდენობა (საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა წილი);
საბჭოს გეგმურ სხდომებზე საბჭოს წევრებს განსახილველად წარედგინებათ საბჭოს თავმჯდომარის
მიერ ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღების
შემთხვევები;
2017 წლის სახელმწიფო სოციალური პროგრამის
ფარგლებში „კვების ვაუჩერის მომსახურების“ დასრულებაზე, ასევე „ადრეული განვითარების პროგრამით“ სარგებლობის შეწყვეტაზე გადაწყვეტილება
მიიღება ავტომატურად, საბჭოზე განხილვის გარეშე;
არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერით
მიმდინარეობს მინდობით აღმზრდელი ოჯახების
რეკრუტირება და გადამზადება;
სახელმწიფო სოციალური პროგრამის ფარგლებში
გაფართოვდა „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით
უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ მომსახურების
არეალი.

ThE RECOMMENDATIONS ThAT WERE TAkEN
INTO CONSIDERATION AND ThAT WERE
BaSeD on The reSulTS of The STuDY:
The study of the regional panels of the
guardianship and care body
Tbilisi regional panel of the guardianship
and care body under LEPL “Social Services
Agency” was divided in two parts;
The number of members (the portion of
representatives from civil society organizations)
in the regional panels of the guardianship
and care body functioning across the country
increased;
At the regular/planned panel meetings the panel
members are presented with the cases where
the head of the panel made personal decisions
and the discussion on these cases is held;
Within the 2017 state social program, automatic
decisions are made (without the discussion by
the panel) on cases where the “food voucher
service“ is completed, as well as the use of the
“early development program” is terminated;
Foster families are being recruited and
trained with the support of non-governmental
organizations;
The scope of the services provided within the
“Subprogram of the Mothers and Children’s Shelter”
within the state social program was enlarged.

•
•

•

•

•
•
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„ქ. ოზურგეთის მოსახლეობის სოციალურ
ეკონომიკური პროფილისა და სოციალური
კეთილდღეობის ინდიკატორების კვლევა“

“Study of socio-cultural profile and social
well-being indicators of the population of the
town of Ozurgeti”

კვლევის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ოზურგეთის თვითმმართველობის პროგრამის ფარგლებში
გაგრძელდა:
• „სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინდივიდუალური
სახლების სახურავების აღდგენა-რეაბილიტაციის
პროგრამა“;
• „მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა“;
• „უსახლკარო მოქალაქეთა დახმარებისა და კომუნალური სუბსიდირების პროგრამა“ (აღსანიშნავია,
რომ მსგავსი პროგრამა, ოზურგეთის გარდა, მოქმედებს მხოლოდ დედაქალაქში).
• შეჭირვებულ მოქალაქეთათვის სამედიცინო დახმარების პროგრამა, რაც მოიცავს თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ, უსინათლო, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე, С ჰეპატიტით დავადებულ
პირთა ჯანმრთელობის დაცვას;
• ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2017
წლისთვის შეიმუშავა ახალი პროგრამა, რომელიც
ითვალისწინებს გადაუდებელ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების ერთჯერად დახმარებას;
• კვლევის რეკომენდაციისგან დამოუკიდებლად, თუმცა რეკომენდაციასთან თანხვედრით, ქ. ოზურგეთის
მერიას, 2017 წელს დაგეგმილი აქვს ქ. ოზურგეთის
№4 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია,
რაც საშუალებას მისცემს სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებას, სრული დატვირთვით გააგრძელოს
ფუნქციონირება.

By considering the recommendations of the
study, the following activities were continued
within Ozurgeti self-governance program:
• “The program of restoration-rehabilitation of
the roofs of individual houses damaged after
natural catastrophe”;
• “The program of helping citizens who live in
difficult living conditions”;
• The program of helping and providing utility
payments for homeless citizens” (it has to
be noted that in addition to Ozurgeti, such a
program is functioning only in the capital).
• The program of medical support to the
citizens living in poverty which includes the
protection of health of the citizens who have
kidney failure, blindness, special needs and
Hepatitis C;
• The Mayor’s Office of Ozurgeti Municipality
developed a new program for 2017 which
includes one-off emergency support to
families in emergency situations.
• Independently from the study recommendation,
however, in line with it, the Mayor’s Office
of the town of Ozurgeti has planned to fully
rehabilitate the Kindergarten #4 of the town of
Ozurgeti in 2017; this will enable the pre-school
institution to continue full functioning.
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„ქ. ლანჩხუთის მოსახლეობის კეთილდღეობის, ანუ
სოციალურეკონომიკური პროფილის, და მასთან
დაკავშირებული დამოკიდებულებების შესწავლა“
კვლევის რეკომენდაციებისამებრ, ლანჩხუთის თვითმმართველობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინდა:
• მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრებით უზრუნველყოფის პროგრამა;
• მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა;
• თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ბიკარბონატული ჰემოდიალიზის მეთოდით მკურნალობისთვის ტრანსპორტირების პროგრამა;
• ეროვნულ სკრინინგ-ცენტრიდან სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტების ბინით
უზრუნველყოფის პროგრამა;
• ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისთვის სარეაბილიტაციო პროგრამა;
• წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.

“Study of the well-being, i.e. socio-cultural
profile and the attitudes related to it among
the population of the town of Lanchkhuti”
As per the recommendations of the study, the following were considered within the Lanchkhuti self-governance program:
• The program to ensure temporary shelter for the
families living in difficult living conditions;
• The program of transporting students from
high-mountainous villages;
• The program of transporting patients with chronic
kidney failure to the medical institution for treating
them with the method of bicarbonate hemodialysis;
• The program of ensuring living space for the
specialists invited to a medical institution from the
national screening center;
• Rehabilitation program for women who have
undergone operation on breast cancer;
• Rehabilitation and operation of the water system.
Recommendations considered in the normative acts

ნორმატიულ აქტებში გათვალისწინებული
რეკომენდაციები
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების)
პროცედურები:
• განმარტებაში ტერმინისა „ბავშვის ოჯახის წევრები“ ამოღებულ იქნა „მშვილებელი“ და „მშვილებლის
მეუღლე“;
• რედაქტირება გაუკეთდა ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულებების ჩამონათვალს;
• ნორმატიული აქტის პროექტიდან ამოღებულ იქნა
პენიტენციური და თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებები;
• რედაქტირება გაუკეთდა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ვალდებულებების ჩამონათვალს.

Recommendations considered
in normative acts
The definition of the term “the child’s family
members” no longer includes “adopting parent”
and “the spouse of the adopting parent”;
The list of specialized services for children has
been renewed;
The draft of the normative act no longer
includes penitentiary and custodial institutions;
The list of duties of the municipality representatives was renewed.

•
•
•
•

პირის შშმ პირთა და ხანდაზმულთა
სადღეღამისო მომსახურებაში გადაუდებელი
წესით ჩარიცხვისთვის საჭირო ცნობის
მახასიათებლები:
დაემატა შემდეგი კრიტერიუმები:
1. შეუძლია თუ არა საყოფაცხოვრებო საჭიროებების
დაკმაყოფილება?
2. შეუძლია თუ არა, დამოუკიდებლად დაიკმაყოფილოს ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები?
3. ვინ ახორციელებს თქვენს დახმარებას ყოველდღიურ საქმიანობაში (საკვების მომზადება, ჰიგიენური ნორმების დაცვა და სხვ.)?

Characteristics/aspects of the statement/
certificate needed to enroll a person in a 24
hour service for persons with disabilities and
for the elderly in emergency situations:
The following criteria have been added:
1. Can s/he meet her/his everyday needs?
2. Can s/he meet her/his physiological needs
independently?
3. Who helps you in your everyday life (preparing food,
keeping hygiene, etc.)?

მოწყვლადი ჯგუფების
უფლებების დაცვა
ქვეყანაში კვლავ აქტუალური რჩება სიღარიბესა და
დისფუნქციურ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების საბაზისო და განვითარებაზე ორიენტირებული უფლებების
დაცვის უზრუნველყოფა. აღნიშნულს ადასტურებს
გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ განხორციელებული
კვლევა „ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობა
საქართველოში“. მოცემული კვლევის თანახმად, 2015
წელს შინამეურნეობების 11,9% და მოსახლეობის 13,3%
საარსებო მინიმუმის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობდა. მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა საარსებო მინიმუმს

PROTECTING ThE RIGhTS
Of vULNERABLE GROUPS
Protecting the basic and developmental right of
children living in poverty and in disfunctional families still remains problematic in the country. The
above noted is confirmed by the study conducted
by UNICEF “Well-being of children and their families in Georgia”. According to the noted study, in
2015, 11.9% of families and 13.3% of the population lived below the minimum living standard. Despite the fact that the percentage of children living
below the minimum living standard decreased,
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ქვემოთ მცხოვრები ბავშვების წილი, ქვეყანაში ყოველი
მეექვსე ბავშვი კვლავ ცხოვრობს ისეთ შინამეურნეობაში, რომელშიც ადამიანთა მინიმალური საჭიროებები არ
კმაყოფილდება. კვლევის მიხედვით, შინამეურნეობების
38,5%-ს, სულ მცირე, ერთი ბავშვი მაინც ჰყავდა. ამავე კვლევის თანახმად, სიღარიბის მაჩვენებელი უფრო
მაღალია ბავშვიან შინამეურნეობებში, ვიდრე იმ შინამეურნეობებში, რომლებშიც ბავშვები არ ცხოვრობენ.
შინამეურნეობებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდასთან
ერთად მნიშვნელოვნად იზრდება ფარდობითი და ზოგადი სიღარიბის მაჩვენებლებიც. ფარდობითი სიღარიბის
ზღვრით თუ ვიმსჯელებთ, ერთ ან ორბავშვიანი ოჯახების 24,5% სიღარიბეში ცხოვრობს; ხოლო სამ ან მეტ
ბავშვიან შინამეურნეობებში ეს ციფრი თითქმის 32%მდე იზრდება.
სადღეისოდ სახელმწიფოს მიერ ადმინისტრირებულ სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ერთიან ბაზაში აღნუსხულია, რომ სოციალური შემწეობის მიმღებ ოჯახებში
ცხოვრობს 146 403 არასრუწლოვანი. შესაბამისად,
უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა ოჯახებში ამ ბავშვების
სასიცოცხლო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და
განვითარებაზე ორიენტირებული გარემოს შესაქმნელად სახელმწიფო პოლიტიკის გააქტიურება ოჯახების
სიღარიბის დაძლევისა და გაძლიერების მიმართულებით და ამ პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციების
მხარდამჭერი რესურსების მობილიზება.
ორგანიზაციამ განახორციელა ადვოკატირების პროცესი და შეაფასა 51 ოჯახი 165 ბავშვით ქ. თბილისში,
ქ. ოზურგეთსა და ქ. ლანჩხუთში. ოჯახების ძირითადი
საჭიროებები უკავშირდებოდა საბაზისო მოთხოვნილებების (საცხოვრებელი, ჯანმრთელობა, ტანისამოსი,
საკვები) დაკმაყოფილებას, საგანმანათლებლო/სააღმზრდელო (საბავშვო ბაღი, ინკლუზიური განათლება, პროფესიული განათლება) პროცესებში, სარეაბილიტაციო
პროგრამებში ჩართვას, ასევე, ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე არსებული მხარდამჭერი სისტემების
ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.
იყო შემთხვევები, როდესაც ოჯახში არსებული გადაუდებელი საჭიროებების (საკვები, ტანისამოსი, სასწავლო ნივთები, საყოფაცხოვრებო ინვენტარი) გამო, ორგანიზაციამ მიმართა მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს,
ან საკუთარი/შემოწირული სახსრებით დააკმაყოფილა
ოჯახებისთვის აღნიშნული საჭიროებები. ასევე, ოჯახში
არსებული დისფუნქციიდან გამომდინარე, ორგანიზაციამ მიმართა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს სახელმწიფო ზრუნვის
სისტემაში არასრულწლოვანთა გადაყვანის მიზნით.

every sixth child in the country still lives in a family where minimal needs of family members are
not met. According to the study, 38.5% of the families had at least one child. According to the same
study, the level of poverty is higher in families with
children as compared to the families where there
are no children. With the growth of the number of
children in families, the indicators of relative and
general poverty also significantly increase. If we
consider the relative poverty level, 24.5% of families with one or two children live in poverty; while
in families with 3 or more children the percentage
increases to almost 32%.
Currently there are 146 403 children living in the
families receiving social assistance, as indicated
in the unified register of socially vulnerable families administered by the state. Therefore, it is a
very important objective to activate the state policy in the direction of overcoming the poverty in
families and strengthening them with the goal to
meet the basic needs of children in these families and to create the environment focused on a
child’s development as well as in the direction of
mobilizing supporting resources from non-governmental organizations in this process.
The organization implemented the process of
advocacy and assessed 51 families with 165
children in Tbilisi, Ozurgeti and Lanchkhuti.
The major needs of the families included: basic
needs (living space, healthcare, clothing, food),
enrolment in educaitonal institutions (children’s
kindergarten, inclusive education, vocational
education) and rehabilitation programs, as well
as provision of information on availability of the
support systems at the local and central levels.
There were cases when due to the immediate
needs of the family (food, clothing, educationl
materials, household items), the organization
addressed the beaureau of Majority Deputy or
met the above noted needs with its own / donated resources. Also, due to the dysfunctional condition of one family, the organization addressed
the territorial unit of LEPL Social Services Agency with the goal to take minors out of their home
into the state care system.

ცნობიერების ამაღლებისკენ
მიმართული აქტივობები
პროექტის მიმდინარეობისას, ორგანიზაციის სოციალურ კომპონენტში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ცნობიერების ამაღლების და ფართო საზოგადოების ინფორმირების მიზნით წარმართულ აქტივობებს, როგორიცაა
ტრენინგები, დისკუსიები, საინფორმაციო შეხვედრები.
აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული პრაქტიკა ხელს უწყობს
სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენელთა (საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, პოლიცია, ადგილობრივი თვითმმართველობა, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო), სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე
პროფესიონალთა (პედაგოგი, აღმზრდელი, ექიმი, ჟურნალისტი) და მშობელთა ცნობიერების ამაღლებას და

AWARENESS RAISING ACTIvITIES
During the implementation of the project, within the
social component of the organization, an important
role was played by activities aimed at awareness
raising and informing the wider public; such activities included: trainings, discussions and information
meetings. It has to be noted that this practice supports raising awareness among state organization
representatives (educational resource center, the
police, local self-governance, guardianship and care
body), professionals working in various directions
(teacher, caretaker, doctor, journalist) and parents,
as well as enhancing their responsibility in terms of
child care, child protection and child’s development.
YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017

65

პასუხისმგებლობის ზრდას ბავშვზე ზრუნვის, ბავშვთა
დაცვისა და მათი განვითარების კუთხით.
საგანმანათლებლო აქტივობების თემატიკა და ფორმატი, ძირითადად, ეფუძნება ინტერაქტიურ მეთოდს, რაც
საშუალებას აძლევდა მსმენელს, აქტიურად ჩართულიყო თემების, შემთხვევების განხილვისა და დისკუსიის
პროცესებში, სპეციფიკური სავარჯიშოების შესრულებაში, გამოეთქვა მოსაზრებები და მიეღო პასუხები მისთვის საინტერესო შეკითხვებზე.
მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს ის თემები, რომლებიც
მოიცვა სატრენინგო/საინფორმაციო შეხვედრებმა:
• არასრულწლოვანთა შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული რისკები;
• ბავშვთა დაცვის საკითხები;
• ბავშვთა განვითარების დამცავი და რისკ-ფაქტორები;
• ბულინგი, როგორც თანამედროვე სკოლის გამოწვევა;
• არასრულწლოვნების მიერ ალკოჰოლური სასმელისა და სიგარეტის გამოყენებასთან დაკავშირებული
რისკები, ქცევის მართვა;
• ეთნიკური უმცირესობის (მაგალითად, ბოშა ბავშვები) სოციალიზაციის მნიშვნელობა;
• ბავშვთა უფლებები; ბავშვთა უფლებების სფეროს
მარეგულირებელი აქტები და პროცედურები;
• მეურვეობისა და მზრუნველობის საბჭოს მუშაობის
პრაქტიკა;
• მედიის გამოწვევები სოციალურ საკითხთა გაშუქებისას;
• სახელმწიფო პოლიტიკა ხანდაზმულ პირთა მიმართ;
• სახელმწიფო სოციალური პროგრამის კომპონენტები და მათში ჩართვის პროცედურები.
გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად, ორგანიზაციამ 2017 წელს მოამზადა ბროშურა „2017 წლის
სახელმწიფო სოციალური პროგრამის კომპონენტები
და ოზურგეთის თვითმმართველობის სოციალური და
ჯანმრთელობის პროგრამები“, რომელიც დაიბეჭდა 600
ეგზემპლარად. ბროშურა გავრცელდა ქ. ოზურგეთში, ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში
არსებულ საჯარო სკოლებში, სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებებში, სამთავრობო სტრუქტურებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში; მიეწოდა მოსახლეობას.
პროექტის ფარგლებში სოციალური კომპონენტის წარმომადგენლებმა
ცნობიერების/ინფორმირებულობის
ამაღლების მიზნით ჩაატარეს 34 ტრენინგი, დისკუსია,
საინფორმაციო შეხვედრა, რომლებსაც დაესწრო 490
მონაწილე.

The topics and format of educational activities
were mainly based on interactive methodology
which enabled the audience to get actively involved in the process of discussing topics and
cases, as well as completing specific exercises/
tasks, and to express their opinion and receive
answers to the questions that interested them.
It is important to note the topics which were covered at training/information meetings:
• Risks related to juvenile labor migration;
• Child protection issues;
• Child protection and risk factors;
• Bullying as the challenge of the modern school;
• Risks related to the use of alcohol and cigarettes
by juveniles; managing their behavior;
• The importance of socialization of ethnic
minorities (e.g. Roma children);
• Children’s rights; acts and procedures
regulating the sphere of children’s rights;
• The practice of guardianship and care panel;
• Challenges from the side of media when
shedding light on social issues;
• Social policy towards the elderly persons;
• State social program components and the
procedures to engage in these programs.
As per the identified needs, the organization prepared a brochure in 2017 by the title -“Components of 2017 state social program and social
and healthcare programs at Ozurgeti self-governance”, which was printed in 600 copies. The
brochure was spread in the town of Ozurgeti, as
well as was distributed to the population in public
schools, pre-school institutions, state agencies/
structures, medical institutions and civil society
organizations within Ozurgeti Municipality.
The representatives of the social component within the project conducted 34 trainings, discussions
and information meetings with the goal to raise
awareness. These were attended by 490 participants.

კონსულტაციები
პროექტის მიმდინარეობის პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს სოციალური დაცვის საკითხებზე
გაეწია კონსულტაციები და რეკომენდაციები. მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით ორგანიზაციის თანამშრომლებს აქვთ როგორც სამართლებრივი/თეორიული
ცოდნა, ისე პრაქტიკული გამოცდილება; შესაბამისად,
სწორედ ეს გარემოება განაპირობებდა, რომ დახმარებისთვის ხშირად მოგვმართავდნენ.
ორგანიზაციასთან თანამშრომლობდნენ სამთავრობო
სტრუქტურები (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“), რის საფუძველზეც

CONSULTATIONS
In the process of project implementation, consultations and recommendations were provided to various interested parties on social protection issues. It
is important that the organization’s employees have
both legal/theoretical knowledge and practical experience in this direction; therefore, this factor led various interested parties to often come to us for help.
State structures (Ministry of Labor, Health and
Social Affairs, LEPL Social Services Agency)
cooperated with our organization. Based on this
cooperation, we prepared recommendations in
relation to developing the following legislative
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ჩვენ მიერ მომზადდა რეკომენდაციები შემდეგი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების შემუშავებასთან
დაკავშირებით: „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის კანონპროექტი“, „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის
(რეფერირების) პროცედურები“, „მინდობით აღზრდის
სტანდარტები“, დღის ცენტრებში ბენეფიციართა აღრიცხვის მექანიზმები ან სპეციალური ფორმა ხანდაზმულთა და შშმ პირთა სადღეღამისო მომსახურებაში
ბენეფიციართა გადაუდებელი წესით ჩარიცხვისთვის.
გათვალისწინდა 29 რეკომენდაცია. სოციალური კომპონენტი სისტემატურად უწევდა კონსულტაციას სხვადასხვა სოციალური მომსახურების მიმწოდებლებს/პოტენციურ მიმწოდებლებს, პარტნიორ საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებს, ბენეფიციარებს, მოქალაქეებს სოციალურ და ჯანდაცვის სახელმწიფო/ადგილობრივ პროგრამებში ჩართვის, ბავშვთა დაცვის, შვილად აყვანისა და
მინდობით აღზრდის, ასევე, სახელმწიფო პროგრამაში
მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციად დარეგისტრირების პროცედურებზე და სხვ. სულ საანგარიშო პერიოდში გაწეულ იქნა 285 კონსულტაცია.

and sub-legislative acts: Draft Law on Adoption
and Foster Care, Child Protection Referral Procedures, Foster Care Standards, mechanisms of
registering beneficiaries at day care centers or a
special form for enrolling the elderly and persons
with disabilities in 24-hour care services in emergency situations. 29 recommendations were taken into consideration.
The social component conducted systematic consultations with various social service providers/
potential providers, partner civil society organization, beneficiaries and citizens on enrolling in
social and healthcare state/local programs, the
topics of child protection, adoption and foster
care, as well as the procedures for registration
as a service provider organization within the state
program, etc.
In total, 285 consultations were provided in the
reporting period.

სოციალური მომსახურებები
სოციალური კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდებოდა ორგანიზაციის მიერ ადმინისტრირებული 2 მომსახურების (მცირე საოჯახო სახლი, ხანდაზმულთა სათემო
მომსახურება) საქმიანობების მონიტორინგი. ტარდებოდა მომსახურებებში ჩართული პროფესიონალი სპეციალისტების (აღმზრდელები, მზრუნველები) კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული საგანამანთლებლო/
საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრები, რაც
ზრდიდა ამ ჯგუფების ცოდნის ხარისხს ინტერაქციული გზით, ასევე, ავლენდა იმ პრობლემურ საკითხებს,
რომლებთან დაკავშირებითაც იგეგმებოდა შესაბამისი
ინტერვენციები.
მნიშვნელოვანია ასევე, აღინიშნოს, რომ სამართლებრივ
რეგულაციებში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, მომსახურებების მიერ იქმნებოდა/ცვლილებები შედიოდა როგორც მომსახურების ადმინისტრირების დოკუმენტებში, ისე სავალდებულო პროცედურებში.
• საანგარიშო პერიოდში ორგანიზაცია გახდა ა(ა)იპ
„ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობის“
კოალიციის წევრი.
• „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“, როგორც ხანდაზმულ პირთა მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია, დიდი ხანია, თანამშრომლობს ხანდაზმულ პირთა სათემო მომსახურების მიმწოდებელ
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ამ პროცესში
არაერთხელ დასმულა და გაზიარებულა ხანდაზმულ პირთა ინტერესებისა და უფლებების დაცვის
კუთხით არსებული პრობლემები; შესაბამისად, ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივით, შეიქმნა „კოალიცია ხანდაზმულთა კეთილდღეობისთვის“, რომლის
მიზანია, გაძლიერდეს ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი
ხანდაზმულთა სადღეღამისო მომსახურებები (მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველსაყოფად),
ასევე, ხანდაზმულთა ინტერესების დაცვის მიზნით
წარმოებული სხვადასხვა საადვოკატო კამპანიის
წარმართვის პრაქტიკა.

SOCIAL SERvICES
Within the social component, 2 services administered by the organization (small group home and
community home for the elderly) were being monitored. Educational/information/consultation meetings were held with the goal to raise the qualification of the professionals/specialists (caretakers)
working at these services. Such meetings raised
the level of knowledge in these groups via interactive methods, as well as revealed problematic
issues in relation to which relevant interventions
were planned.
It is also important to note that according to the
changes in the legal regulations, the services developed/amended service administration documents, as well as mandatory procedures.
• In the reporting period the organization
became a member of the non-governmental
non-commercial legal entity “Coalition for
Children and Youth Welfare.”
• Young Pedagogues’ Union, as an organization
providing services to the elderly, has been
long cooperating with non-governmental
organizations providing community services
to the elderly. In this process, a number of
problems related to the protection of the
interests and rights of the elderly were stated
and shared; therefore, with the initiative of our
organization, “Coalition for the Well-being of
the Elderly” was established the goal of which is
to strengthen the 24-hour services functioning
across the country (in order to ensure high
quality of services), as well as to establish the
practice of implementing various advocacy
campaigns with the goal of protecting the rights
of the elderly.

ყოფილი ლიდერთა სკოლელები
ორგანიზაციის შესახებ
former pupils of leaders'
school abouT The organizaTion

გიორგი კეკელიძე
საქართველოს პარლამენტის
ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი
Giorgi kekelidze
General Director of the Library of the
Parliament of Georgia

ძალიან მარტივად შემიძლია ვთქვა: იმ წლებში, როცა
ამ ორგანიზაციას შევუერთდი, ქალაქში სხვა არაფერი ხდებოდა. თუმცა ეს ფრაზა თითქოს მცირედსაც
კი მნიშვნელოვანს ხდის. არადა, ეს იყო ძალიან, ძალიან დიდი ამბავი თავისი მასშტაბით და ის ნებისმიერ
დროსა და სივრცეში ასეთი იქნებოდა. ყველაფერი,
რაც ახლა ვიცი, მაშინ ვისწავლე – ორგანიზებულობა,
ცოდნის დაუფლების მეთოდები, თავისუფლების ფასი,
სიტყვის ძალა.
მიხარია, რომ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ ისეთივე და კიდევ უფრო ძლიერია.
სულ თქვენ გვერდით მიგულეთ.

I can say it very easily: in those years when I joined
this organization, there was nothing else happening
in the town. Even though this phrase assigns importance to even the smallest things, this (organization)
was a very, very big event in its scale and it would
be so at any time and in any space. Everything that
I know now – I learned it then – self-organization,
methods to study, the value of freedom, and the
power of words.
I am glad that the Young Pedagogues’ Union is just
as strong and even stronger.
I am always by your side.

ქეთი სტურუა
TBS Design Gallery-ის
მარკეტინგის მენეჯერი
Keti Sturua
Marketing Manager of
TBS Design Gallery

რაც თავი მახსოვს, ყოველთვის ჟურნალისტობა მინდოდა. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირში“ მიღებულმა
გამოცდილებამ ჩემი სურვილი და მიზანი უფრო მეტად
გაამყარა. ბნელ ოთხმოცდაათიანებს თუ გავიხსენებთ,
ჩემთვის ეს ადგილი იყო სინათლე, თავისუფლება, შემოქმედებითობა და მეგობრობა, სადაც უფროსები
მითითებებს კი არ გვაძლევდნენ, ისინი ჩვენი შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებაში გვეხმარებოდნენ. მახსოვს ჩამწერ სტუდიაში გათენებული
ღამეები, ხმაურიანი დისკუსიები, ფუსფუსი, მოტივაცია, განცდები და მიღებული შედეგით გამოწვეული სიხარული. მადლობელი ვარ, რომ იმ დროს, იმ ადგილას,
სადაც ჩვენ ვიზრდებოდით, გაჩნდა თვითშემეცნებისა
და თვითგამოხატვის სრულიად თავისუფალი გარემო
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As long as I remember myself, I always wanted to
become a journalist. The experience I received at
the Young Pedagogues’ Union strengthened my desire and goals even more. If we recall the dark 90’s,
for me this place was light, freedom, creativity and
friendship where adults did not give us directions,
but they helped us reveal and develop our abilities. I
remember the nights I spent in the recording studio,
the noisy discussions, fussing around, motivation,
emotions and the happiness I felt with the results
that were achieved. I am grateful that at that time
and place where we were growing up, this place was
established where we could have an absolutely free
space for introspection and self-expression.

ანა აბაშიძე
არასამთავრობო ორგანიზაციის
„პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ ხელმძღვანელი
Ana Abashidze
Head of the non-governmental organization
“Partnership for Human Rights”

თანამედროვე მსოფლიოს განათლების სისტემის
მიზნები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ძველი
მიდგომებისგან. ეს არის ბავშვისთვის გარკვეული ცოდნის მიწოდება და ამ ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების უნარის გამომუშავება. სკოლის
მთავარი ამოცანაა, მოსწავლე დამოუკიდებელი
ცხოვრებისთვის მოამზადოს. ამის მისაღწევად
აუცილებელია, ბავშვი რეალობას სწორად აღიქვამდეს, ჰქონდეს აუცილებელი ინფორმაცია,
მიიღოს როგორც აკადემიური, ისე პრაქტიკული
გამოცდილება საგანთა ფუნქციური დანიშნულების შესახებ; მოკლედ რომ ვთქვათ, ისწავლოს
პრაგმატული აზროვნება, რაც მას მომავალში
ცხოვრებას გაუადვილებს. სამწუხაროდ, დღევანდელი განათლების სისტემა სრულიად აცდენილია თავის არსებით მიზანს. სწორედ ამ დროს
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ბავშვებისთვის არსებობდეს სკოლის შემდგომი შეხვედრის
ადგილები, სკოლის მიზნების ერთგვარი „შემავსებელი“. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“
ლიდერთა სკოლა ჩემთვის საჯარო სკოლის ალტერნატივასაც კი წარმოადგენდა. ლიდერთა სკოლის მთავარი ძლიერი მხარე არის ის, რომ ბავშვს
თავისუფალ, კეთილგანწყობილ და განსხვავებულ
გარემოს, კრიტიკულ აზროვნებაზე ორიენტირებული არაფორმალური სწავლების მოდულს
სთავაზობს; საშუალებას აძლევს მას, გაეცნოს
და მონაწილეობდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ის საჯარო სივრცეები, რომლებიც სასკოლო
ცხოვრების შემთხვევაში, როგორც წესი, ბავშვებისთვის მიუწვდომელია, ხელმისაწვდომი ხდება.
და, რაც მთავარია, მოზარდს კრიტიკული მსჯელობისა და აზრთა მრავალფეროვნების შუქზე
უადვილდება, გაიზროს ის იდეები, რომლებიც
მისივე მონაწილეობით განხორციელდება. ამ მონაწილეობითი პროცესის შედეგი კი არის სწორედ
ბავშვის მომზადება დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის, რაც ყველა ტიპის საგანმანათლებლო დაწესებულების მთავარი მიზანი უნდა იყოს.

The goals of the modern educational system significantly differ from older approaches. These
goals include providing children with certain
knowledge as well as developing the ability to
use this knowledge in practice. The major objective of the school is to prepare a student for
independent life. In order to achieve this, the
child needs to have a proper understanding of
reality and the necessary information, as well
as to receive academic and practical experience about the functional purpose of objects; to
say it concisely, s/he needs to learn pragmatic
thinking which will ease her/his life in the future.
Unfortunately, the modern educational system
is completely missing its major goal. It is at this
time that it is crucially important for children to
have places where they can meet after school
which will, so to say, “fill in” the goals of the
school. The Leaders’ School of the Young Pedagogues” Union was even an alternative to the
public school for me. The major strength of the
Leaders’ School is that it provides a child with
a free and different place where s/he is treated
positively, as well as a non-formal educational
module focused on developing critical thinking;
it also provides a child with an opportunity to get
acquainted with and participate in public life. The
public spaces which, as a rule, are restricted for
children in case of school life, become accessible for them, and what’s even more important, it
is easier for young people to understand those
ideas which are implemented by their participation/engagement, especially in the light of critical thinking and the diversity of opinions. The
result of this participatory process is to prepare the child for independent life which should
be the major goal of any type of educational
institution.
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ანა ბაქანიძე
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს
სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
Ana Bakanidze
Head of the Public Relations Department at LEPL Children and
Youth Development Fund of the Ministry of Sports and Youth Affairs
90-იანი წლების ოზურგეთში „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ ის ნათელი წერტილი იყო, რომელიც ყოველთვის სასიამოვნოდ მახსენდება. ამ ორგანიზაციამ
განსაზღვრა ჩემი მომავალი საქმიანობის მიმართულება, ჩემს აქტიურ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას შეუწყო
ხელი. ყველაფერი, რის გაკეთებაც სკოლის დასრულების შემდეგ, სტუდენტობისას თუ სხვადასხვა სამსახურში შევძელი, სათავეს სწორედ იმ უნარ-ჩვევებიდან
იღებს, რომლებიც „ლიდერთა სკოლაში“ ყოფნის დროს
გამომიმუშავდა. ამიტომ კარგად მესმის, რამდენად
მნიშვნელოვანია ამ ორგანიზაციის ფუნქციონირება
ოზურგეთში ახალგაზრდა თაობისთვის, ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ მთელი ქვეყნისთვის.

Young Pedagogues’ Union was the source of light
in Ozurgeti in the 1990s and I always remember
it with pleasure. This organization defined the direction of my future work and supported me in
becoming an active citizen. Everything that I was
able to do after finishing school, at the university
or at various jobs derives from the skills which I
developed at the Leaders’ School. Therefore, I
understand very well the importance of this organization for Ozurgeti’s young generation, the
local population and the whole country.

გვანცა ჩხაიძე
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
Gvantsa Chkhaidze
The Staff of the Public Defender of Georgia
Deputy Head of the Criminal Justice Department

როცა ბავშვობის წლებს გადავხედავ, მინდა, გავიხსენო,
როდის გაჩნდა ჩემში ადამიანის უფლებების მიმართ
განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ინტერესი და
მათი დაცვის შეუქცევადი სურვილი. მახსოვს ბავშვობის
ოცნებები, გავმხდარიყავი ჟურნალისტი, ექიმი, სამედიცინო ექსპერტი, ეკონომისტიც კი... მაგრამ იურისტი?
ადამიანის უფლებების დამცველი?
მეხსიერების ლაბირინთებში ხეტიალის შემდეგ მაგონდება საკვირაო სკოლა „XXI საუკუნის“ ერთ-ერთი პედაგოგის სიტყვები: „თქვენ ადამიანის უფლებების დაცვის
სადარაჯოზე მყოფი მომავალი თაობა ხართ. იფიქრეთ
უფრო კრიტიკულად და მიუდექით საქმეს მეტი გულისხმიერებით!“ და ვფიქრობ, ქვეცნობიერში ნაპოვნ სწორედ
ამ სიტყვებს მივყავარ დღევანდელი ცხოვრებისეული
ინტერესების ჭეშმარიტ საწყისებთან.
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ საკვირაო სკოლა
იყო ჩემთვის (და იმედია, დღესაც ბევრი ბავშვისთვის)
პატარა პროვინციულ ქალაქში დაბადებული დიდი ამბიცია, მიზანი და სწრაფვა უკეთესობისკენ; იდეა, რომელიც ჩნდება პატარა ოთახში, პატარა ბავშვის ტვინში და
მიზანი, რომლის მასშტაბს ვერაფრით ვეღარ იტევს ეს
პატარა ოთახი.
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When I look back at my childhood years, I want to
remember when I acquired special attitude and interest toward and an irrevocable desire to protect
human rights. I remember my childhood dreams of
becoming a journalist, a doctor, a medical expert,
even an economist… but a lawyer? Protecting human rights?
After searching in the labyrinths of my memory I recall
the words of one of the teachers at the Sunday school
„XXI Century”: “You are the future generation who
should protect the human rights. Think more critically
and be more diligent with what you do!” And I think
that these words which I found in my subconscious
bring me to the true origins of my current life interests.
The Sunday school at the Young Pedagogues’
Union was for me (and I hope it is the same for many
children today) a great ambition, goal and aspiration
for the better born in a small provincial town. This is
an idea which is born in a small room, in the head of
a young child, as well as a goal the scales of which
far outgrow the size of this small room.

თათია მგელაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების
ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი
Tatia Mgeladze
Student at the Master’s Program of Education
Administration at Ilia State University

ყველაფერი სკოლა-სტუდია „პეპილოტაში“ დაიწყო.
მახსოვს დღესასწაულად ქცეული საკონცერტო დღეები. ისეთი მხიარული და ფერადი იყო ყველაფერი...
ამას მოჰყვა მოსწავლეთა თვითმმართველობის ორგანო „XXI საუკუნე“ და ლიდერთა სკოლა. თინეიჯერობის აქტიური წლები. აქ გავიგეთ, რომ შესაძლებელია,
გქონდეს განსხვავებული აზრი, და ამ აზრის გამოთქმა სულაც არ არის სირცხვილი. მახსენდება პირველი
შეხვედრები... ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე გვთხოვეს, სკოლის პრობლემებზე გვესაუბრა. გავოცდი და
დავიბენი. ვერ ვხვდებოდი, რა უნდა მეთქვა. დროთა
განმავლობაში განგვივითარდა კრიტიკული ანალიზის
უნარი. იყო დრო, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი
(არ დავკონკრეტდები) „თოფურიას ინტრიგანი ბაღნების“ სახელით გვიცნობდა.
ლიდერთა სკოლა იყო და არის მთელ რაიონში ერთადერთი თავისუფალი სივრცე მოსწავლეებისთვის. აქ
პატივს სცემენ ბავშვებს და თავდაუზოგავად მუშაობენ მათ განვითარებაზე.
დაუსრულებლად შეიძლება ვისაუბრო ჩემს დამოკიდებულებაზე ამ ორგანიზაციის მიმართ, იმდენი სასიამოვნო მოგონება ამოტივტივდა გონებაში...
მადლობას გიხდით, რომ ჩემი ბავშვობა ასეთი საინტერესო, აქტიური და ნაყოფიერი გახადეთ! ახლაც, წლების შემდეგაც, ვგრძნობ თქვენს მხარდაჭერას! ვამაყობ, რომ მეც ლიდერთა სკოლელი ვარ!!! მიყვარხართ!
გისურვებთ წარმატებებს!

Everything started in the school studio “Pepilota”. I
remember the days of concerts turned into a celebration. Everything involved so much fun and was
so colorful…
This was followed by the students’ self-governing
body “XXI Century” and the Leaders’ School. The active teenage years… Here we found out that you can
have a different opinion and it is not a shame to express this opinion. I remember the first meetings… At
one of such meetings we were asked to speak about
the problems at school. I was surprised and confused.
I could not understand what to say. With time we developed the ability of critical analysis. There was a
time when a certain part of the society (I will not specify who) knew us as “Topuria’s schemer kids”.
The Leaders’ School was and still is the only free space
for students in the whole rayon. Here children are treated with respect and everybody is working hard on their
development.
I can speak endlessly about my attitude towards this organization; I have so many nice memories in my head…
Thank you for making my childhood so interesting, active and fruitful! Even after all of these years I still feel
your support! I am proud to have been a member of the
Leaders’ School!!! I love you!
I wish you success!

თამარ ურუშაძე
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის
იურიდიული დეპარტამენტის მრჩეველი
Tamar Urushadze
Consultant to the Legal Department of the Administration
of the Government of Georgia

„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ლიდერთა სკოლაში გატარებული წლები საუკეთესო პერიოდია ჩემს
ცხოვრებაში. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ აქ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება ჩემთვის მომავალი
წარმატების საფუძველი გახდა.
მახსოვს, როგორი შემართებით ვცდილობდით ჩვენი
წვლილის შეტანას საზოგადოების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებაში. ბავშვური გულწრფელობითა და
ენთუზიაზმით სავსენი, სრული პასუხისმგებლობით
ვუდგებოდით, ერთ შეხედვით, არასაბავშვო საკითხებს
და მედგრად ვიდექით ჩვენი უფლებების სადარაჯოზე.

The years spent at the Leaders’ School of the
Young Pedagogues’ Union are the best in my life.
I can say with full confidence that the knowledge
and experience I received here became the basis
for my future success.
I remember the passion with which we were trying to contribute to the civic awareness raising in
the population. Filled with childish honesty and
enthusiasm, we dealt with (at the first glance)
non-childish issues with full responsibility and
stood strong to protect our rights.
YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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ტრენინგ-პროგრამებსა და სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროცესებში ჩართვის წყალობით, სკოლა
თითოეულ მოსწავლეს დღესაც აძლევს საშუალებას,
განივითაროს ინტელექტუალური პოტენციალი და
ჩამოუყალიბდეს ის სოციალური უნარ-ჩვევები, რაც
მნიშვნელოვნად განაპირობებს სამომავლოდ მის წარმატებას პროფესიულ საქმიანობაში.
მინდა, მადლიერება გამოვხატო, როგორც ლიდერთა
სკოლის კურსდამთავრებულმა, და წარმატება ვუსურვო ორგანიზაციას დასახული მიზნების განხორციელებაში. ვიმედოვნებ, ლიდერთა სკოლა კვლავ შეძლებს
მოზარდებისთვის ბავშვობის წლების გაფერადებას
და, ამავე დროს, ხელს შეუწყობს თითოეული მათგანის
მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებას.

By engaging in training programs and educational
processes of various types, the School still provides an opportunity to each of its students to develop intellectual potential and social skills which
significantly determine his/her future professional
success.
I would like to express my gratitude, as an alumna
of the Leaders’ School and wish success to the
organization in achieving its goals. I hope that the
Leaders’ School will be able to make the childhood years colorful for more adolescents and at
the same time, I hope it will be able to support the
development the sense of civic responsibility in
each of them.

თაკო მექვაბიშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, პარტია „ქართული ოცნების“
მედიასთან ურთიერთობის წარმომადგენელი
Tako Mekvabishvili
Student at Ilia State University Public Relations Master’s Program,
representative of the media communications department
of the political party “Georgian Dream”
უკვე 7 წელია, აღარ ვარ „ახალგაზრდა პედაგოგთა
კავშირის“ გუნდის წევრი, მაგრამ მგონია, რომ არ არსებობს ცნება „ყოფილი ლიდერთა სკოლელი“. ის გავლენა, რაც იქ გატარებულმა წლებმა ჩემზე იქონია, არ
ნელდება. ეს პირველად მაშინ გავაცნობიერე, როდესაც დამოუკიდებლად ცხოვრება დავიწყე. ერთხელაც
უცხო ადამიანების გარემოცვაში აღმოვჩნდი და მათ
წინაშე ჩემი თავი საუკეთესოდ უნდა წარმომეჩინა.
მაშინ მივხვდი, რომ ვიყავი თავდაჯერებული, შემეძლო კრიტიკული აზროვნება, საკუთარი პოზიციის
წარმოდგენა, არგუმენტირებული კამათი. ყოველთვის ვამაყობ, რომ ადრეული ასაკიდან გავაცნობიერე, რას ნიშნავს სამოქალაქო აქტივიზმი, ადამიანის,
ბავშვის უფლებები, დემოკრატია... მოგვიანებით ეს
ჩემი პატარ-პატარა წარმატებების საფუძველი გახდა.
დღეს საქართველოში (განსაკუთრებით – რეგიონებში) არაფორმალური განათლების მიღების საშუალება
ფუფუნებაა. მე გამიმართლა. ამიტომ ვისურვებდი,
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მსგავსი ბევრი ორგანიზაცია არსებობდეს და მეტ ახალგაზრდას
ჰქონდეს თავისუფალ, სწორი ფასეულობების მქონე
მოქალაქეებად ჩამოყალიბების საშუალება.
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It’s already been 7 years that I am not a member
of the team at the Young Pedagogues’ Union, but I
don’t think there is a notion of a “former member of
the Leaders’ School”. The impact which the years
spent there had on me does not reduce. I realized this first when I started to live independently.
Once I found myself surrounded by the people I
did not know and I had to present myself to them
in the best possible way. It was then that I realized
that I was confident, I could think critically, I could
present my position on issues and I could argue
with relevant arguments. I am always proud that
I was able to realize what civic activism, child’s
and human rights, democracy, etc. mean from an
early age. Later on this became the basis of my
small successes. Today in Georgia (and especially in the regions) it is a luxury to be able to receive
non-formal education. I was lucky. That is why I
would want many organizations like the Young
Pedagogues’ Union to exist and for many young
people to have an opportunity to develop into free
citizens who have the right values.

თემო გაბეჩავა
„რაკია ჯორჯიას“ PR-კონსულტანტი
Temo Gabechava
PR Consultant at Rakia Georgia

რეგიონებში ფუნქციონირებს გაცილებით ნაკლები არასამთავრობო ორგანიზაცია, ნაკლებია სამოქალაქო აქტივიზმის მოძრაობა, იმართება ნაკლები
კონფერენცია, შეხვედრა, ახალგაზრდებს ნაკლებად
მიუწვდებათ ხელი ინფორმაციაზე და ეს ყველაფერი,
ზოგადად, ქართული უკიდურესად ცენტრალიზებული
სახელმწიფოს ბრალია. იქმნება არასწორი აზრი, რომ
რეგიონებში ბავშვები ნაკლებად გათვითცნობიერებულნი არიან სამოქალაქო განათლების საკითხებში.
სინამდვილეში მათ, უბრალოდ, არა აქვთ სათანადო
გარემო, რომელშიც განიხილავდნენ ისეთ ცნებებს,
როგორიცაა: მოქალაქეობა, მოქალაქეობრივი ვალი,
სამოქალაქო აქტივიზმი, თანასწორობა, უფლება, თავისუფლება... სკოლაში მათ მიუთითებენ, „რა უნდა
გააკეთონ“ და ირგვლივ არავინ (თუ ოჯახში არა აქვთ
შესაბამისი გარემო) ეუბნება, რომ მათ აქვთ თავისუფლება, კრეატივი, იმპროვიზაციის უნარი, რომელთა
ისე გამოყენება შეუძლიათ, როგორც სურთ, და არავის აქვს უფლება, ისინი შეზღუდოს. ქართული განათლების სისტემა უკიდურესად ერთფეროვანია; ის
მოსწავლეს აიძულებს განვითარებას მხოლოდ ერთ
სწორ მონაკვეთზე, რომლის ბოლოს ეროვნული გამოცდებია და არავის არა აქვს წარმოდგენა, რა ხდება
ამ საბოლოო წერტილის შემდეგ – ცხოვრებაში. ძალიან ხშირად საქართველოს საჯარო სკოლებში აღზრდილი მოსწავლეები, რომლებიც არაჩვეულებრივი
აკადემიური მოსწრებით გამოირჩევიან, არ აცდენენ
გაკვეთილებს და რვეულიც შინ არასდროს რჩებათ
(და შესაბამისად – არც თავი), საშინლად წარუმატებელნი ხდებიან კარიერული თვალსაზრისით. მთელ
ენერგიას, რაც გააჩნიათ, ხარჯავენ სკოლაში და თანაც – არასწორი მიმართულებით, სკოლის დამთავრების შემდეგ კი სხვა პლატფორმებზე მორგება, უბრალოდ, არ შეუძლიათ და არც საამისო ენერგიაც აღარ
შემორჩენიათ. პირველად ლიდერთა სკოლაში, ცხადია,
ცნობილი დავალების დაწერა მომიწია თავისუფალ
ფანქარზე. საშინლად დაწერილი დავალება იყო, დავალება მოსწავლისა, რომლის ტვინიც ისე პერფექციონისტულად იყო გამოწრთობილი და „გამოკეტილი“, როგორც ხსენებული ფანქრის წათლილი წვერი.
ვერაფრით ვუკავშირებდი ერთმანეთს ჩვეულებრივ
ფანქარს და ადამიანურ თვისებას – თავისუფლების
წყურვილს. ეს თითქოს გაპიროვნებას ჰგავდა (ვცდილობდი, დავალება სკოლაში ნაცნობი ფორმულებისთვის მომერგო), მაგრამ არც ჰგავდა. დაახლოებით ერთ
წელიწადს მსგავს დავალებებს ასე საშინლად ვწერდი.
მქონდა უამრავი კომპლექსი, რომელთაგან ყველაზე
უფრო უხერხულ სიტუაციებში გაწითლება მჩვეოდა.
ზუსტად მახსოვს, როდის დავიწყე მოწოდებული ფორმულებიდან გადახვევა – ერთ-ერთ დებატზე მომიწია,
მეპასუხა კითხვაზე, მზად ვიყავი თუ არა, რომ ოჯახში
ჭურჭელი მე, ქართველ მამაკაცს, მერეცხა. მეც თამამად ვუპასუხე, რომ, თუ მეუღლე მეყვარებოდა, ცხა-

There are far fewer non-governmental organizations functioning in the regions. There is less
civic activism; there are fewer conferences and
meetings; youth have less access to information.
And the extremely centralized Georgian state/
government is to blame for all of this in general.
An incorrect opinion is formed saying that in the
regions children have lower awareness of civic
education issues. In reality, they just do not have
an adequate environment in which they would
discuss concepts such as: citizenship, citizen’s
duty, civic activism, equality, right, freedom…
At school they are told “what to do” and nobody
around them (if they do not have an adequate
environment at home) tells them that they have
freedom, creativity and ability to improvise which
they can use in whatever way they want and nobody has the right to restrict them. The Georgian
educational system is extremely homogenous;
it forces the student to develop only along one
straight short line at the end of which there are
national exams and no one has an idea of what
happens after this final point – in life. Very often
the students who have gone through the Georgian
public school system and who have exceptional
academic achievements, do not miss classes and
never forget a notebook (and therefore, their own
head/self either) at home – are extremely unsuccessful in their career. All the energy they have is
spent at school and moreover – in a wrong direction; while after they finish school, they just cannot adjust to other platforms and they do not have
enough energy left to do this. When I first came
to the Leaders’ School, of course, I had to write
the well-known task about a free pencil. I wrote it
terribly. This was something that was written by
a student whose brain was trained in just as perfectionist and “locked up” manner, as the sharpened tip of that pencil. I just could not connect
the usual pencil with a human trait – the quest for
freedom. This looked like personification (I was
trying to adjust this task to the formulation which
I knew from the school), but not quite. For about
a year, I wrote such tasks in the same terrible
manner. I had lots of complexes and in the most
uncomfortable of these situations I would blush. I
remember exactly when I started to turn from the
formulation which was provided to me – at one
of the debates I had to answer the question on
whether I, as a Georgian man, was ready to wash
dishes at home. I answered confidently that if I
loved my wife, of course, I would agree to wash
dishes. This was not such a wise phrase from this
YOUNG PEDAGOGUES’ UNION 2017
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დია, თანახმა ვიქნებოდი. ეს ამ გადმოსახედიდან დიდი
ვერაფერი ბრძნული ფრაზაა, მაგრამ იმ სტერეოტიპული სივრცისთვის გენიალური მიგნება იყო და თანაც
ძალიან მარტივი. ახლაც ძალიან ამაყი ვარ, რომ 2013
წლის 17 მაისს გავაპროტესტე არაადამიანური ქცევა,
რადგან დებულება, რომ ადამიანი თავის პირად ცხოვრებაში თავისუფალია, ჩემთვის ძალზე მარტივად გასაგები იყო და არც ამის ხმამაღლა თქმის შემშინებია.
მთავარი, რაც შეიძლება „ახალგაზრდა პედაგოგთა
კავშირში“ ისწავლო, არის ის, რომ, საერთოდ, არაფერი არ უნდა ისწავლო ისე, თუ მისი არსი არ გაიაზრე.
ამ ორგანიზაციაში მიღებული უნარ-ჩვევები შეიძლება
დამხმარებოდა, მაგალითად, ფიზიკაში, მათემატიკაში – დავფიქრდებოდი ხოლმე, რა იდგა კონკრეტული
ამოცანის მიღმა და რატომ ვიღებდით რაიმე კონკრეტულ პასუხს. გააზრებულად ცოდნა ეროვნულ გამოცდებზეც გამომადგა.
უნივერსიტეტში პირველი პრეზენტაციის წინ ყველა
ნერვიულობდა, ჩემთვის ეს დებატზე ერთი რიგითი
გამოსვლა იყო და არც კი გავწითლებულვარ, ისე გავართვი თავი საქმეს. განათლების ეროვნული გეგმა
გამზადებს ეროვნული გამოცდებისთვის, „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ რამდენიმე არაჩვეულებრივ
პედაგოგს კი შეუძლია, გადასცეს ახალგაზრდებს ინფორმაცია რეალური ცხოვრების, ღირებულებების შესახებ და, რაც მთავარია, მიაწოდოს უმნიშვნელოვანესი გზავნილი – მეტი იაზროვნონ, უფრო კრიტიკულად
შეხედონ საკითხებს და არაფერი მიიღონ აპრიორი;
ეცადონ, ჩაუღრმავდნენ საკითხების არსს და იზრუნონ
საკუთარ მენტალურ განვითარებაზე. ამ შემთხვევაში, სკოლის მიერ მოწოდებული მონაკვეთი, როგორც
წესი, სულ მცირე, წრფედ იქცევა ხოლმე.

perspective, but it was a genius achievement in
that stereotypical space and at the same time, it
was very simple. I am still very proud that on May
17th, 2013 I protested against inhumane behavior, because the statement – that a person is free
in her/his personal life – was very easy for me
to understand and I was not afraid to say it out
loud either. The main thing that you can learn at
the Young Pedagogues’ Union is that you should
not learn absolutely anything without realizing its
gist. The skills taught in this organization could
have helped me, for example, in Physics, Mathematics – I would think about what stood behind
the specific task and why we received a certain
answer. The knowledge the gist of which I understood also helped me at the national exams.
At the University, everyone was nervous before
their first presentation, while for me this was just
one more ordinary speech at a debate and I accomplished this task without even blushing. The national educational plan prepares you for the national
exams, while several extraordinary teachers at the
Young Pedagogues’ Union can give the youth information about real life, values and most importantly,
send the most crucial message – to think more, to
be more critical towards various topics and to not
take anything a priori; to try to get into the depth
of the gist of various topics and to try to develop
their intellectual abilities. In such case, the short
line provided by the school, as a rule, turns at least
into an infinite line.

ვერო მელუა
თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვის სკოლის სტუდენტი,
„კინგსი საქართველოს“ ქოფირაითერი
vero Melua
Free University Management School student,
copywriter at “Kings Georgia”

უკვე მესამე წელია, სტუდენტი ვარ. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთხელ მიფიქრია, სად ვიქნებოდი ახლა, რომ არა „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“. ადამიანებს ბავშვობაში ნამდვილად სჭირდებათ
რაღაც, რაც თავს მნიშვნელოვნად აგრძნობინებს, მისცემს განვითარებისა და მეტის გაგების შესაძლებლობას. ჩემს ბავშვობაში კი ლიდერთა სკოლა იყო ის, რაც
ყოველთვის მეხმარებოდა საკუთარი თავის რეალიზებაში (თანაც სკოლისგან განსხვავებულ სივრცეში),
სხვადასხვა უნარის აღმოჩენასა და განვითარებაში.
გარდა ამისა, „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირისგან“
კიდევ ერთი, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ დამრჩა: მეგობრები, ურთიერთობები და ემოციები – ამ ფასეულობებმა დროს გაუძლო და ისინი დღესაც აქტიურ
როლს თამაშობს ჩემს ცხოვრებაში.

74

axalgazrda pedagogTa kavSiri 2017

I have been a student at the University for three
years. During all this time, I often thought about
where I would be if it was not for the Young Pedagogues’ Union. People really need something in
childhood which will make them feel important and
will provide them with an opportunity to develop and
learn more. In my childhood it was the Leaders’
School which always helped me realize my abilities
(and in a space different from that of the school), discover my various skills and develop them. Besides
this, I have one more very important aspect in my
life from the Young Pedagogues’ Union: friends, relationships and emotions – they have resisted time
and still play an active role in my life.

ლევან სიხარულიძე
თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტი
Levan Sikharulidze
Student at the Free University Management and
Social Sciences School

განვითარებად და განვითარებულ სამყაროს შორის
მოქცეულ ქვეყანაში, სადაც, ეკონომიკით დაწყებული, დემოკრატიული ინსტიტუციებით დამთავრებული, ყველაფერი განვითარების სტადიაშია, ძალიან
მნიშვნელოვანია გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით სწორედ მაშინ და იქ გამოჩნდებიან ხოლმე, სადაც
სახელმწიფოს „უჭირს“ და დახმარებას აღმოუჩენენ
მას. „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ რომ შეიქმნა, მაშინ ალბათ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი
ყველაზე რთული პერიოდი იდგა. გეოპოლიტიკური
პროცესების შედეგად საზოგადოებრივი მენტალობა ძირეულად იცვლებოდა, სამოქალაქო ცნობიერება კი, როგორც ასეთი, მაშინ იწყებდა ფორმირებას.
სწორედ ამ დროს სასიცოცხლოდ აუცილებელი იყო
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ერთ-ერთი მიმართულების ფუნქციონირება, რომელიც მოიაზრებდა ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების
ამაღლებაზე, ზოგადად, არაფორმალური განათლების მიწოდებაზე ზრუნვას. სწორედ ამ პრიორიტეტზე
მინდა, ვთქვა რამდენიმე სიტყვა.
როცა, უფროსი მეგობრის რჩევით, ლიდერთა სკოლაში
აღმოვჩნდი, 1996 წელთან შედარებით (როცა ორგანიზაცია დაარსდა), ზოგადი სურათი, რაღა თქმა უნდა,
უკეთესობისკენ იყო შეცვლილი, მაგრამ მეც კი, მე-7
კლასის მოსწავლე, ყოველდღიურად უამრავ პრობლემას
ვაწყდებოდი. ამის სათავე სწორედ სამოქალაქო ცნობიერების დაბალი დონე და, ზოგადად, დემოკრატიული
ფასეულობების ფაქტობრივი არარსებობა გახლდათ.
ლიდერთა სკოლაში კი, უპირველესად, მე გავიაზრე, რომ
პრობლემების მოგვარება ჩემი საქმეც იყო, მეტიც, ეს არ
გახლდათ, უბრალოდ, სურვილი; ის ჩემი, როგორც მოქალაქის, მოვალეობას წარმოადგენდა. სკოლაში ამა თუ
იმ ფაქტის გაპროტესტებისას მასწავლებლები ხშირად
მკაცრად გვისაყვედურებდნენ, რომ ჩვენ მხოლოდ უფლებებს გვასწავლიდნენ და მოვალეობები არ ვიცოდით.
ამ ბრალდების გამაბათილებელ უმთავრეს არგუმენტად
კი სწორედ ჩემი ზემოაღნიშნული დამოკიდებულება მიმაჩნდა. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი აზროვნების
განვითარებასა და ღირებულებათა სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში ლიდერთა სკოლამ და, შესაბამისად, „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა“, ძალიან დიდი როლი
შეასრულა. მე სულ სხვა თვალით შევხედე სამყაროს ჩემ
გარშემო და დღემდე ვფიქრობ, რომ ეს სწორი ხედვაა.

In a country placed between developing and developed worlds where everything from economy
to democratic institutions is in the process of development, the role of certain non-governmental
organizations is crucial as they, with their activities, appear at the time and place where the state
structures “have difficulties” and they support
these state structures. When the Young Pedagogues’ Union was established, it was probably
one of the most difficult periods in the history of
our country. Following the geopolitical processes, the public mentality was significantly changing, while civic awareness, as such, was beginning to form. It was at this time that one of the
directions of the work of the Young Pedagogues’
Union was crucially important – it included work
on raising civic awareness among youth and in
general, working on providing non-formal education. I would like to say several words about this
very important direction.
When I came to the Leaders’ School by the advice of an older friend, the general picture had,
of course, improved as compared to 1996 (when
the organization was established), but even I
was having lots of problems in my 7 th grade on
a daily basis. The origin of these problems was
the low level of civic awareness and in general, the fact that democratic values were virtually non-existent. At the Leaders’ School, first of
all, I realized that solving problems was my job
too; moreover, this was not just a wish; this was
my duty as a citizen. When protesting against
certain facts at school, the teachers were often
harsh in scolding us and saying that we were
only taught our rights and we did not know our
duties. I thought that the main argument which
refuted this accusation was my above noted attitude. I can say with confidence that the Leaders’
School and therefore, the Young Pedagogues’
Union have played a very big role in developing
my thinking and value structure. I developed a
completely different view of the world around me
and I still think that this is the right view.
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ზურა თავართქილაძე
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის
ბიზნესის სკოლის სტუდენტი
zura Tavartkiladze
Tbilisi Free University
Business School student

„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ გუნდის ყოველდღიური თუ არარეგულარული მოქმედებები გრძელვადიანი და მყარი შედეგების მიღებას ემსახურება.
სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია, განვაცხადო,
რომ 1996 წელს ნოვატორ ადამიანთა ჯგუფის გადაწყვეტილებამ – არაფორმალური განათლების საშუალებით რეგიონში დასავლური ორიენტაციის ქვეყნისთვის აუცილებელი სამოქალაქო ღირებულებები და
ეროვნული თვითშეგნება დაემკვიდრებინათ – შედეგი
მრავალჯერ გამოიღო. ამ ორგანიზაციამ არასახელმწიფოებრივი კულტურული ურთიერთობების, ეკონომიკური და სოციალური აქტივობების საშუალებით
აღზარდა იდეოლოგიური წნეხისგან თავისუფალი, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მქონე თაობები და უკეთესობისკენ გარდაქმნა რეგიონის ინტელექტუალური,
სოციალური და კულტურული კლიმატი.

The daily or irregular activities of the team at the
Young Pedagogues’ Union are aimed at achieving long-term and sustainable results. I can say
with full responsibility that the decision of a group
of innovative people in 1996 – to promote civic
values and national self-consciousness in the
region necessary for a country heading towards
the Western World via non-formal education –
has had favorable results many times since. This
organization, through non-governmental cultural relations and economic and social activities,
raised generations free of ideological pressure
with a sense of civic responsibility and improved
the region’s intellectual, social and cultural climate.

ივა ხავთასი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი
Iva khavtasi
Student at Tbilisi State University Law Department
Bachelor’s program

სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა“ ჩემს ცხოვრებაზე
უმნიშვნელოვანესი გავლენა იქონია. ვფიქრობ, ეს არ
ყოფილა უბრალო შემთხვევითობა. მე არ ვყოფილვარ
გამონაკლისი, რადგან იმ სტრუქტურულად ინდივიდუალური და თავისუფალი მიდგომით, რომლითაც ორგანიზაცია, უკვე 20 წელზე მეტია, ხასიათდება, მან მრავალი დღეს უკვე წარმატებული პიროვნება ჩამოაყალიბა.
არაფორმალური სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა განსაკუთრებით იზრდება მაშინ, როცა ფორმალური
განათლების სისტემა მოშლილია. დარწმუნებული ვარ,
რომ არა „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში (და არა მარტო ამ ადმინისტრაციულ ერთეულში), საზოგადოების სიახლეებისადმი
მზაობის ხარისხი გაცილებით დაბალი იქნებოდა, ვიდრე
დღესაა. თავისი არსებობის განმავლობაში ის ყოველთვის ქმნიდა პრეცედენტს. ვუსურვებ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ პროფესიონალ და საკუთარი საქმის მოყვარულ ჯგუფს მეტ წარმატებასა და აღიარებას.
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I can say with all responsibility that the Young
Pedagogues’ Union has had a significant impact
on my life. I don’t think it was a mere coincidence.
I was not an exception, as with the individual and
free structure of the approach that the organization has been using for more than 20 years, it has
raised a lot of persons who are successful today.
The importance of non-formal civic education especially grows when the system of formal education is not working. I am sure that if not for the
Young Pedagogues’ Union, the level of the public
readiness towards novelties in Ozurgeti Municipality (and not only in this administrative unit) would
be a lot lower than it is today. Throughout the history of its existence, this organization always sets
precedents. I wish the professional team at the
Young Pedagogues’ Union, who loves their work,
even more success and recognition.

უცხოელი მოხალისეები ორგანიზაციის
შესახებ
foreign volunTeers abouT The
organizaTion

კოლტონ ჰითი, აშშ
Colton heath, USA
YPU accepted me as a family member, not
just a volunteer. I was lucky enough to serve
an organization that was dedicated to helping
disadvantaged people across all of Georgia and
motivated enough to make good things happen
for these populations.

„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა“ მიმიღო, როგორც
ოჯახის წევრი, და არა, როგორც მოხალისე. ძალიან გამიმართლა, რომ მომსახურებას ვუწევდი ორგანიზაციას,
რომელიც ძალ-ღონეს არ იშურებდა შეჭირვებული ადამიანების დასახმარებლად მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ის
მოტივირებული იყო, ეკეთებინა კარგი საქმეები მოსახლეობის ამ ნაწილისთვის.

ალექსანდერ ქრისტიან კიელნე, გერმანია
Alexander Christian kielne, Germany
I'm very thankful for the time I spent working at the
YPU, I really enjoyed working with such amazing
people. I think this organization does crucial work that
greatly helps the community.

ძალიან მადლიერი ვარ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირისა“ აქ გატარებული დროის გამო; მართლაც, ძალიან ვისიამოვნე ამ საოცარ ადამიანებთან მუშაობით.
ვფიქრობ, ეს ორგანიზაცია უმნიშვნელოვანეს საქმეს
აკეთებს, რითაც ძალიან ეხმარება თემს.
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ელიზაბეთ ურბანი, გერმანია
Elisabeth Urban, Germany
I worked as a volunteer in the Young Pedagogues‘
Union from August 2015 till August 2016. During
my work, I had different tasks, e.g. working in
the office and the café “Rvas + 1”, fundraising,
researching, giving presentations and organizing
trainings for youth and some special events like
a German evening in the café, a little concert
in the old people’s home or a Georgian dance
performance in the café. Living in the Small
Group Home, I had a great time with the kids
and the foster parents. I really enjoyed my time
in the Young Pedagogues’ Union because I had
the possibility to learn a lot and to work together
with dedicated coworkers who had so many
different ideas to support the local community,
disadvantaged people and the democratization.

როგორც მოხალისე, „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირში“ 2015 წლის აგვისტოდან 2016 წლის აგვისტომდე
ვმუშაობდი. ამ ხნის განმავლობაში სხვადასხვა სახის
საქმეს ვაკეთებდი, კერძოდ: ვმუშაობდი ოფისში, კაფე
„რვას+1“-ში, ვცდილობდი, მომეძიებინა ფულადი სახსრები, ვმონაწილეობდი კვლევებში, ვაწყობდი პრეზენტაციებს; ორგანიზებას ვუწევდი ახალგაზრდებისთვის
ტრენინგების ჩატარებას, ზოგიერთი ისეთი საზეიმო
ღონისძიების მოწყობას, როგორიცაა გერმანიის საღამო
ან ქართული ხალხური ცეკვების საღამო კაფეში, პატარა კონცერტი ხანდაზმულთა სახლში. ვცხოვრობდი რა
მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, ბავშვებთან და მათ დედობილ-მამობილთან ერთად გატარებული დრო კეთილ
მოგონებად დამრჩა. მართლაც, დიდი სიამოვნება მივიღე „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირში“ მუშაობისას,
რადგან შესაძლებლობა მქონდა, ბევრი რამ მესწავლა
და მემუშავა თავდადებულ თანამშრომლებთან ერთად,
რომლებიც ახორციელებდნენ უამრავ იდეას ადგილობრივი თემის, შეჭირვებული ადამიანების და საზოგადოების დემოკრატიზაციის მხარდასაჭერად.

იულე კლაინშმიდტი, გერმანია
Jule kleinschmidt, Germany
The YPU didn't just host me as a volunteer, they
also are my family, friends and so much more.
Besides the work, which I loved every second,
the relationship, communication and the trust
were always good. I am really thankful that
Marina trusted me so much in the things I did.
Thanks to the YPU I could develop myself in so
many ways and I have got to known Georgia only
by its best sides. Being volunteer here is fun,
sometimes challenging (but in a good way) and
especially a great honour. I can not be thankful
enough.
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„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ ჩემთვის, როგორც
მოხალისისთვის, მხოლოდ მასპინძელი არ ყოფილა; ის
ჩემი ოჯახიცაა და კიდევ უფრო მეტს ნიშნავს ჩემთვის;
მისი თანამშრომლები ჩემი მეგობრები არიან. გარდა სამუშაოსი, რომლის შესრულებაც უზომოდ მსიამოვნებდა, აღსანიშნავია ურთიერთდამოკიდებულება, ნდობა,
რასაც ყოველთვის ვგრძნობდი. მარინას ძალიან ვემადლიერები იმის გამო, რომ მას ასე სჯეროდა ჩემი და იმ
საქმეების, რომლებსაც ვაკეთებდი. მადლობელი ვარ
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირისა“, რადგან მან მრავალმხრივი განვითარების საშუალება მომცა, საქართველო მხოლოდ მისი საუკეთესო მხრიდან გავიცანი. აქ
მოხალისედ ყოფნა მართლაც სახალისოა; ზოგჯერ ეს
ძალების დაძაბვასაც მოითხოვს (მაგრამ კარგი გაგებით); მინდა, განსაკუთრებით აღვნიშნო, რომ აქ მუშაობა დიდი პატივია. სიტყვები არ მყოფნის მადლიერების
გამოსახატავად.

აუდიტის დასკვნა
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