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publikacia momzadebuli da gamocemulia axalcixis axalgazrduli centris `samoqalaqo ganaTlebis da pedagogTa
gadamzadebis programis~ farglebSi, romelic xorcieldeba amerikuli organizacia PH International-is mier - aSS
saerTaSoriso ganviTarebis saagentos (USAID) finansuri mxardaWeriT. publikaciaSi mocemuli informacia ar
warmoadgens amerikis SeerTebuli Statebis mTavrobis oficialur informacias da ar asaxavs aSS saerTaSoriso
ganviTarebis saagentos an aSS mTavrobis mosazrebebsa
da poziciebs.
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რა შეცვალა კაცობრიობის ისტორიაში ადამიანის უფლებებმა

სამოქალაქო განათლების ღია გაკვეთილი ბორჯომის # 3 საჯარო სკოლაში
სამოქალაქო განთლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში 2012 წლის 11
ბორჯომის # 3 საჯარო სკოლაში სამოქალაქო

ოქტომბერს

განათლების პედაგოგმა მანანა დევდარიძემ ღია გაკვეთილი
IX სადამრიგებლო

ჩაატარა.
მოწვეული

იყო

კლასში

თბილისიდან

წარმომადგენელი

მანანა

ღია

გაკვეთილზე

ფონდ

ჰარმონიის

ყუბანეიშვილი,

რომელიც

გაკვეთილის მსვლელობის დეტალებს აფიქსირებდა, ასევე
მიწვეულები იყვნენ ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის
წარმომადგენლები

და

სამცხე-ჯავახეთის

მასშტაბით

(ბაკურიანის, ბორჯომის #6, ახალციხის #1, სმადის, რველის, ჭობისხევის, ბორჯომის#4,
რუსთავის, აწყვიტის, ახალქალაქის #3, ვალის #3, სხვილისის საჯარო სკოლების) სამოქალაქო
განათლების

პედაგოგები,

რომლებმაც

საბოოლოდ,

შეაფასეს

გაკვეთილის

ხარისხი

და

მიმდინარეობა.
ბორჯომის #3 საჯარო სკოლის IX კლასის მოსწავლეებმა
განსაზღვრეს,

თუ

რა

არის

ადამიანის

უფლებები

და

მოვალეობები. პედაგოგი თანამედროვე სტანდარტების დაცვით
მართავდა

გაკვეთილს,

რაც

გულისხმობდა

მოსწავლეების

თავისუფალ აზროვნებასა და გაკვეთილის პროცესში აქტიურ
ჩართულობას.
პედაგოგმა მინი ლექცია გამართა თემაზე - „როგორ გავხდე
აქტიური
გარკვეული

მოქალაქე“,

განისაზღვრა

ვალდებულებები

და

სახელმწიფოს
რამდენად

წინაშე

შესაძლებელია

სრულფასოვან

მოქალაქედ

ჩამოყალიბება, რომ არ არსებობობდეს ვალდებულებები და არსებობდეს მხოლოდ უფლებები.
პედაგოგმა მოსწავლეს თვალსაჩინოებისთვის დაახატინა დაფაზე პირამიდა, სადაც ჩამოიწერა
აქტიური

მოქალაქის

დამახასიათებელი

ნიშნები.

ასევე,

მოსწავლეებმა განსაზღვრეს და ჩამოთვალეს საზოგადოების
დონეზე აქტიური მოქალაქის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.
პედაგოგმა მოსწავლეებს დაუსვა კითხვა, რა არის მოსწავლის
როლი

და

რა

საზოგადოებრივ

სახის

ინიციატივებით

ცხოვრებაში.

ერთვებიან

პედაგოგმა

ისინი

სავარჯიშოდ

გამოიყენა სიტუაციური ამოცანა.
სამოქალაქო განათლების ღია გაკვეთილების მიზანია,
სამცხე-ჯავახეთის საჯარო სკოლებში დამხმარე სახელმძღვანელოებიდან გაკვეთილების შესახებ
გამოცდილების გაზიარება.
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„ერთად ვებრძოლოთ სიღარიბეს“
სიღარიბის დაძლევის ფესტივალი სამცხე-ჯავახეთში

2012 წლის 17 ოქტომბერს სამცხე-ჯავახეთის სამოქალაქო კლუბებმა მოწვეულ სტუმრებთან
ერთად სიღარიბესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს.
ღონისძიება სახელწოდებით „ერთად ვებრძოლოთ სიღარიბეს“
ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის ორგანიზებით მოეწყო.
სამოქალაქო კლუბის წევრებმა ახალციხის ცენტრალურ პარკში
მოსახლეობას

საინფორმაციო

ახალციხის

მუნიციპალიტეტის

გადაინაცვლეს

და

ბუკლეტები

სიღარიბესთან

დაურიგეს.

შემდეგ

საკრებულოს

დარბაზში

დაკავშირებით

სხვადასხვა

შინაარსის ვიდეო ფილმები წარმოადგინეს.
აღნიშნულ

ღონისძიებაზე

მომსახურების

სააგენტოს

მოწვეულნი
ახალციხის

იყვნენ

სოციალური

განყოფილების

უფროსი

დავით
გოგალაძე,
სოციალური
მომსახურების
აგენტები,
სხავდასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი
თვითმმართველობის წარმომადგენლები, პროგრამაში მონაწილე
სამცხე-ჯავახეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები,
მშობლები,

ადგილობრივი

მედია

საშუალებები:

ტელე-რადიო

კომპანია მე-9 არხი „იმპერია“ და რეგიონალური გაზეთი „სამხრეთის
კარიბჭე“.
ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორმა მარინე
სუდაძემ მოწვეულ საზოგადოებას სამოქალაქო კლუბების მიერ
სიღარიბესთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით მოწოდებულ
მასალები გააცნო.
სამოქალაქო კლუბის წევრებმა წარმოადგინეს 5 ვიდეო ფილმი სიღარიბის თემაზე. სიღარიბის
თემასთან შექმნილი ფოტო და ვიდეო მასალების პრეზენტაციის შემდეგ, სოციალური
მომსახურების სააგენტოს ახალციხის განყოფილების უფროსმა
დავით გოგალაძემ სამოქალაქო კლუბებს და დამსწრე საზოგადოებას
რეგიონის სტატისტიკური მონაცემები გააცნო.
ღონისძიების დასასრულს, ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის
წარმომადგენლებმა ვიდეო რგოლების
ავტორები, სამოქალაქო
წევრებს

სამახსოვრო

კლუბის
საჩუქრები

გადაეცათ .
აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით მსგავსი ტიპის ღონისძიება
მოეწყო ნინოწმინდის #2, ბაკურიანის, სოფელ უდის #2 , სხვილისის
ბორჯომის #6 საჯარო სკოლიებშიც. სამოქალაქო კლუბის წევრებმა
მოიძიეს თავიანთ სოფელში გაჭირვებული ოჯახი და დაეხმარნენ როგორც ფინანსურად ისე
სურსათ-სანოვაგით.
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„სამოქალაქო ინიციატივებისა და ღონისძიებების ყუთი“
სამოქალაქო

განათლებისა

და

პედაგოგთა

გადამზადების

პროგრამის ხარისხიანად განხორციელების მიზნით, „სამოქალაქო
ინიციატივებისა
და
ღონისძიებების
ყუთი“
ამოქმედდა.
ახალგაზრდული

ცენტრის

წარმომადგენლებმა

სამოქალაქო

ინიციატივების ყუთის მნიშვნელობა გააცნეს პროგრამაში ჩართულ
საჯარო სკოლების ადმინისტრაციას
აღნიშნული

ყუთის

შექმნის

და სკოლის მოსწავლეებს.

მიზანია,

სამოქალაქო

კლუბის

წევრებისაგან მოწოდებული იქნას მათთვის საინტერესო ღონისძიებების იდეები, რომლებსაც
სამოქალაქო ინიციატივების ყუთში მოათავსებენ, ხოლო 2 კვირის
შემდეგ ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლების
მონაწილეობით

გაიხსნება

ყუთები

და

მოხდება

იდეების

პრეზენტაცია, საუკეთესო ღონისძიების იდეა კი, დაკმაყოფილდება
და

იდეის

განხოცილებისათვის

ახალციხის

ახალგაზრდული

ცენტრი იზრუნებს, ასევე დაიგეგმება ახალგაზრდული ცენტრისა
და სამოქალაქო კლუბების წლიური სამოქმედო გეგმა, გაფორმდება
მემორანდუმი სამოქალაქო კლუბის წევრებსა და ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრს შორის.
ორი კვირის შუალედში ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლებმა, სამოქალაქო

განათლების პედაგოგების თანდასწრებით სხვადასხვა სკოლებში
„სამოქალაქო ინიციატივებისა და ღონისძიებების ყუთი“ გახსნეს,
რის შემდეგაც მოთავსებული ღონისძიებები და ინიციატივები
განიხილეს, დაიწერა ღონისძიებების განხორციელების წლიური
გეგმა და ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრსა და სამოქალაქო
კლუბებს შორის მემორანდუმი გაფორმდა.
აღნიშნული

მემორანდუმი

გულისხმობს

სასკოლო

ინიციატივებისა და ღონისძიებების ხარისხის ამაღლებას და პასუხისმეგბლობის გაზრდას
სამოქალაქო კლუბებში.

რადიოქსელის გააქტიურება

24 ოქტომბერს მცირე გრანტების
პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ვალის
#2 საჯარო სკოლამ გააქტიურა შიდა
სასკოლო რადიო. რომლის მუშაობაც
გარკვეული

დროით

შეჩერებული

იყო. რადიო ქსელი ხელს შეუწყობს
თვითმმართველობის წევრების მიერ
მოსწავლეებისათვის
ინფორმაციის
მიწოდებას კლუბური მუშაობის შესახებ. აგრეთვე დაანონსდება სხვადასხვა ღონისძიებები.
როგორც დირექციის, ასევე პედაგოგისა და მოსწავლეების აზრით რადიოს მუშაობა ხელს
შეუწყობს მოსწავლეების აქტიურ ჩართვას საკლუბო და სასკოლო ცხოვრებაში.
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„მოსწავლეთა უფლებები და მოვალეობები“
სხვილისის საჯარო სკოლა
2012 წლის 31 ოქტომბერს სხვილისის საჯარო სკოლაში არსებულ
სამოქალაქო

„სამშობლოს“

კლუბის

წევრების

ინიციატივით,

სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები ესტუმრნენ.
სამოქალაქო
საინტერესოდ

კლუბის

აქტიურობით

მიმდინარეობდა,

სამართალდამცავები

შეხვედრა

მოწვეული

საკმაოდ
სტუმრები

დავით თაბუნიძე და პეტროს ერემიანი

აქტიურად ჩაერთვნენ სამოქალაქო კლუბის მიერ გამართულ
დისკუსიაში, პასუხობდნენ მოსწავლეთა მიერ დასმულ კითხვებს.
შეხვედრას სხვილისის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი და სამოქალაქო
კლუბ

„სამშობლოს“

ხელმძღვანელი

საგუმე

ამბარცუმაინი

უძღვებოდა,

მთავარი

„მოსწავლეთა უფლებები და მოვალეობები“ იყო, სადაც აღნიშნულ თემაზე
პრეზენტაცია მოაწყვეს,

ასევე

შეხვედრის

მონაწილეებმა

მოსწავლეთა

თემა

მოსწავლეებმა

უფლებებზე

და

მოვალეობებზე ნახატები შექმნეს.
აღნიშნული შეხვედრა მიზნად ისახავდა სხვილის საჯარო სკოლაში მოსწავლეებისათვის
ბავშვთა უფლებებისა და მოვალეობების გაცნობას, ასევე, ამ შეხვედრამ საშუალება მისცა
მოსწავლეებს უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ პასუხები მიეღოთ კომპეტენტური
სტუმრებისგან, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლისაგან.

მცირე გრანტების ტრენინგი

პროექტში ჩართულ საჯარო სკოლიების საინიციატივო
ჯგუფებს ჩაუტარდათ ტრენინიგი მცირე გრანტების პროგრამის
ფარგლებში. ტრენინგს უძღვებოდა მცირე გრანტების პროგრამის
კოორდინატორი
მეგი
ბერიძე.
ტრენინგის
მიზანი
იყო
საინიციატივო ჯგუფისათვის იმ უნარ ჩვევების შეძენა, რომელიც
გაუადვილებთ მათ სააპლიკაციო ფორმის ონლაინ რეჟიმში
შევსებას,
ბიუჯეტის,
განხორციელების
გეგმისა
და
თანადაფინანსების დოკუმენტაციის მომზადებას.
ტრენინგიები ჩატარდა კითხვა -პასუხის რეჟიმში.
მცირე გრანტების პროექტის პრეზენტაცია მოეწყო რველის საჯარო
სკოლაში 13 ნოემბერს ამავე სკოლის საჯარო სკოლის სამოქალაქო
კლუბმა წარმოადგინა მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში
გამარჯვებული პროექტის პრეზენტაცია. პროექტი მიზნად ისახავს
მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერებას. სამოქალაქო
კლუბის წევრებმა თანატოლებსა და პედაგოგებს გააცნეს პროექტის
ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები, თუ რის გაკეთებას
აპირებენ სამი თვის განმავლობაში და რა ღონისძიებების
საშუალებით გეგმავენ პროექტის მიზნის მიღწევას. ასევე ისაუბრეს
პროექტის ბიუჯეტზე და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ურთიერთთანამშრომლობის
პერსპექტივაზე.
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სოციალური მედია
ტრენინგი
სამოქალაქო
განათლებისა
და
პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის
ფარგლებში
3
და
4
ნოემბერს
ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრში
სოციალური
მედიის
ტრენინგი
ჩატარდა, ტრენინგი მოიცავდა 2 დღეს,
რომელსაც
უძღვებოდნენ
ქეთი
გიგაშვილი და თეა გამეზარდაშვილი.
ტრენინგს ესწრებოდა ახალციხის საჯარო სკოლების 10 მოსწავლე
და აწყურის საჯარო სკოლიდან ორი მოსწავლე, რომლებიც ასისტენტობას უწევდნენ ტრენერებს.
პირველი დღე დაეთმო თეორიას: რა არის სოციალური მედია, მასმედია, ბლოგი. მეორე დღე
პრაქტიკული მუშაობით გაგრძელდა. მოსწავლეებმა შექმნეს ბლოგები, ისწალეს ბლოგებზე
ინფორმაციის განთავსება და ბლოგის სწორედ გამოყენება.
ტრენინგის ბოლოს მოსწავლეებმა შეაფასეს ერთმანეთის იდეები, თუ რა სახის ინფორმაციის
განთავსებას აპირებდნენ ბლოგზე და დაუწერეს ერთმანეთს კომენტარები შეფასების
ფურცლებში.
მსგავსი
ტერენინგი
ჩატარდა
არაქართულენოვანი
მოსწავლეებისათვის 10 და 11 ნოემბერს ტრენინგს თარჯიმნობას
უწევდა ლილიტ ნურიჯანიანი.
პროგრამის „სოციალური მედიის განვითარება რეგიონულ
დონეზე“ ერთერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია სოციალური
მედიის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განვითარება მოსწავლეთა,
მასწავლებელთა
და
სხვა
დაინტერესებულ
მიზნობრივ
ჯგუფებისათვის.

სოციალური მედიის ტრენინგები
სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა
გადამზადების პროგრამის
ფარგლებში
სოციალური მედიის ტრენინგი ჩატარდა,
ბაკურიანის, არალის, ვარხანის საჯარო
სკოლებში.
ტრენინგზე
მოსწავლეები
გაეცნენ სოციალურ მედიას, მიიღეს ის
ინფორმაცია
რაც
სამომავლოდ
გამოადგებათ,
როგორც
მომავალი
პროფესიის არჩევისას, ასევე თავიანთი
შეხედულების გასავრცელებლად.
ტრენინგზე მოსწავლეებმა შექმნეს ბლოგები თემებზე:
მოქალაქე
ახალგაზრდა ომბუდსმენი, ახალგაზრდა მოხალისე,
ჟურნალისტი, ჯანსაღი ცხოვრების ადვოკატი, ბუნების დამცველი.
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“სოციალური მედიის დადებითი და უარყოფითი მხარები”
სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის კერძოდ სოციალურ
მედიის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში გამოცხადდა კონკურსი თემაზე: „სოციალური
მედიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები“. კონკურსის ჩატარების
მიზანი იყო სამცხე-ჯავახეთის მოსწავლეებს, რომლებიც ჩართული
არიან პროგრამაში, კარგად გაეაზრებინათ სოციალური მედიის არსი,
როგორც დადებითი კუთხით ასევე უარყოფითი კუთხით. ესაუბრათ
თავიანთ თანატოლებთან ამ საკითხზე, რადგან 21 საუკუნეში
სოციალური მედია აქტუალური თემაა და დღევანდელი ცხოვრება არ
არსებობს მედიის გარეშე. მოსწავლეები თემის წერის დროს კარგად
გაიაზრებდნენ თუ, როგორ უნდა როგორ უნდა გამოიყენონ
სოციალური ქსელები მათთვის სასარგებლოდ და როგორ შეუწყონ ხელი იმას, რომ არ გახდნენ
ახალგაზრდები ინტერნეტ სივრცეზე მიჯაჭვულნი.
კონკურსში მონაწილეობა შეეძლოთ იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც ამ პროგრამის ფარგლებში
გავლილი ჰქონდათ სოციალური მეედიის ტრენინგი და აქტიურად
ამუშავებდნენ ბლოგებს. საკონკურსო თემის შინაარსიდან გამომდინარე
მოსწავლეებს ყურადღება უნდა გაემახვილებინათ სოციალური მედიის
თემაზე, ამიტომ
თავიანთ ბლოგებზე უნდა აეტვირთათ
დამუშავებული თემა. თემაში განხილული უნდა ყოფილიყო,
სოციალური მედიის, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარე.
საკონკორსო თემებიდან შეირჩა ათი საუკეთესო თემა. ბლოგებისა
და თემების პრეზენტაცია გაიმართა 28 ნოემბერს ახალციხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში. კონფერენციას ესწრებოდა ჟიური: მეცხრე
არხის წარმომადგენელი შორენა სურმანიძე, გაზეთ „სამხრეთის კარიბჭის“ წარმომადგენელი
თამარ უჩიძე, ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელი მაკა სუდაძე. აგრეთვე ის
მოსწავლეებიც, რომლებსაც პროგრამის ფარგლებში გააქტურებული ჰქონდათ ბლოგები.
ღონისძიების მსვლელობაში აქტირად ჩაერთვნენ, როგორც
თემების პრეზენტატორები, ასევე ყველა ის მოსწავლე, რომელიც
იმყოფებოდა ღონისძიებაზე.
პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ დარბაზში მყოფ მოსწავლეებს
დაურიგდათ ფლივჩარტები. გამოეყოთ დრო ათი წუთი, რათა
შეექმნათ ჩანახატები თემასთან დაკავშირებით, ხოლო შემდეგ
გაეკეთებინათ მოკლე პრეზენტაცია.
თემების განხილვის დასრულების შემდეგ კომპეტენტურმა ჟიურიმ
გამოავლინა გამარჯვებული თემები.
თემებში გამარჯვებულ ბავშვებს გადაეცათ ფასიანი საჩუქრები: ახალციხის ახალგაზრდული
ცენტრიდან პირველ, მეორე, მესამე ადგილას გასულზე თემების ავტორები დასაჩუქრდნენ ფლეშ
მეხსიერებით. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარემ ოლეგ სანდროშვილმა
პირველი ადგილის მფლობელს სამახსოვროდ წიგნი „მეცნიერების ენციკლოპედია+ინტერნეტი„
გადასცა.
თემების ავტორებს ახალციხის ახალგაზრდულმა ცენტრმა სერთიფიკატები გადასცა, ხოლო
მოსწავლეების მიერ შექმნილი ჩანახატები გამოიფინება ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრში.
აღნიშნულ ღონისძიებას აშუქებდა ახალციხის ტელეკომპანია „მე-9“ არხი და გაზეთი
“სამხრეთის კარიბჭე“.
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„ილია - როგორც მოქალაქე და საზოგადო მოღვაწე“
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური კონფერენცია

8 ნოემბერი ქართველი მწერლის, პოეტის, პუბლიცისტის,
პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწის, საქრთველოს ეროვნულგანმათავისუფლებელი
მოძრაობის
ლიდერის,
ქართული
მართლმადიდებელი
სამოციქულო
ეკლესიის
წმინდა ილია
მართლის სახელით შერაცხული - ილია ჭავჭავაძის დაბადების
დღეა.
ილია ჭავჭვაძის დაბადების დღესთან დაკავშირებით, სამოქალაქო
განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამაში ჩართულ
სამცხე-ჯავახეთის საჯარო სკოლებში გამოცხადდა კონკურსი
საკონფერენციო თემაზე: „ილია- როგორც მოქალაქე და საზოგადო
მოღვაწე“. შემოვიდა 37 საკონკურსო თემა (ახალაციხის # 1, #2, #5,
#6; ვალის #1, #2 საჯარო სკოლა - 1 თემა, #3; ურაველის საჯარო
სკოლა, სხვილისის საჯრო სკოლა, ადიგენის საჯარო სკოლა, დაბა
აბასთუმნის, ბაკურიანის, ყვიბისის, ახალდაბის, ბორჯომის#1, #6
საჯარო სკოლა, სოფელ რუსთავის საჯარო სკოლა - 4 თემა და
ტოლოშის საჯარო სკოლა - 1 თემა), რომელიც შეფასდა ჟიურის
მიერ ქულებით და
აირჩა 15
უმაღლეს ქულიანი თემა, რომლის პრეზენტაცია ბორჯომის
მუნიციპლიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართა.
საკონფერენციო
თემების პრეზენტაციის
შემდეგ,
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ქართული ენისა
და ისტორიის პედაგოგებმა, რომლებიც წარმოდგენილნი იყვნენ
ჟიურის სახით, გამოავლინეს სამი გამარჯვებული; პირველ
ადგილი - ახალციხის #2 საჯარო სკოლის მოსწავლე - მარიამ
გელაშვილი, მეორე ადგილი ბორჯომის N6 საჯარო სკოლის
მოსწავლე - ანი ტალახაძე და მესამე ადგილი სხვილის საჯარო
სკოლის მოსწავლე- ანა არუთუნიანი. გამარჯვებულები მხატვრული
ლიტერატურის წიგნებით დაჯილდოვდნენ, ხოლო მონაწილეებს
სერთიფიკატები გადაეცათ. კონფერენციაზე გამოიკვეთა „ჟიურის
სიმპატია“, ყველაზე პატარა მომხსენებელი ბორჯომის N1 საჯარო
სკოლიდან - ია დათუნაშვილი, რომელსაც პროგრამის ფარგლებში
სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით, სამახსოვროდ
სახელმძღვანელო გადაეცა.
კონფერენციის მიზანი იყო, წარმოდგენილ თემებში საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის
მონაწილეებს ილია ჭავჭვაძის მოქალაქეობრივ ვალდებულებებზე და აქტივობებზე ესაუბრათ,
საკუთარი აზრი დაეფიქსირებინათ ილიას მოღვაწეობაზე. კონფერენციის მიმდინარეობის დროს
ნაჩვენები იყო ვიდეო რგოლი, სადაც დამსწრე საზოგადოებამ და მონაწილეებმა ილიას
მოღვაწეობის შესახებ დამატებით ინფორმაცია შეიტყვეს.
კონფერენციას ესწრებოდნენ, სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით სხვადასხვა საჯარო სკოლის
პედაგოგები, მოსწავლეები და მათი მშობლები, ხოლო ინფორმაცია გაშუქდა ადგილობრივი
ტელე-რადიო კომპანია „მე-9 არხისა“ და ადგილობრივი ტელე-რადიო კომპანია „ბორჯომის“
მიერ.
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„მრავალფეროვნება სამცხე-ჯავახეთში“
ტოლერანტობის ფესტივალი
სამცხე-ჯავახეთი

მულტიეთნიკურ

რეგიონს

წარმოადგენს.

სწორედ ამიტომ ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის მიერ,
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, ტოლერანტობის ფესტივალი
გაიმართა.
აღნიშნული

ფესტივალი

ნინოწმინდის

მუნიციპალიტეტის

კულტურის სახლში ჩატარდა,
ახალციხის
ცენტრის

ახალგაზრდული
წარმომადგენელმა

ფესტივალის მონაწილეებს და დამსწრე საზოგადოებას, გააცნო PH
International
პედაგოგთა
მენეჯერი-

საქართველოს, სამოქალაქო განათლებისა და
გადამზადების
პროგრამის (ACETT) გრანტების
თამარ

ფრუიძე,

რომელიც

მიესალმა

დამსწრე

საზოგადოებას, გააცნო პროგრამის არსი და წარმატებები უსურვა
სკოლებს.

ფესტივალში

ჩართულმა
არსებულმა

მონაწილეობა

მიიღო

პროგრამაში

სამცხე-ჯავახეთის სხვადასხვა საჯარო სკოლებში
სამოქალაქო კლუბებმა. მონაწილე სამოქალაქო

კლუბებმა სხვადასხვა წყაროების საშუალებით მოიძიეს ადამიანი,
რომელიც ტოლერანტობის სიმბოლოდ დაასახელეს. ხოლო მათი
მოღვაწეობა
საზოგადოებას.

სლაიდების
ფესტივალის

საშუალებით

აჩვენეს

დამსწრე

მონაწილე

სამოქალაქო

კლუბის

წევრებმა შექმნეს
პლაკატები
დაკავშირებით.
ტრადიციული

(ტოლერანტობის) თემასთნ
ტანისამოსებით
შესრულდა

სიმღერა დუხობორების, ცეკვა ქართული, გამოკვეთეს სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფები

და

წარმოგვიდგენს მათი კულტურა, სამზარეულო (ბერძნული) შემდეგ კი ახსნეს თუ, რატომ არის
კონკრეტული

ეთნიკური

ჯგუფი

საინტერესო

თავისი

კულტურით

და

ტრადიციებით.

მოსწავლეებმა ისაუბრეს ტოლერანტობის მნიშვნელობაზე საზოგადოებაში.
ფესტივალში მონაწილე

სამოქალაქო

კლუბის წევრებსა

და

მოწვეულ სტუმრებს დაურიგდათ ორენოვანი (სომხურ-ქართული)
საინფორმაციო ბუკლეტები ტოლერანტობის თემაზე, რომელიც
ახალგაზრდულ ცენტრში დამზადდა.
ტოლერანტობის

ფესტივალის

დასასრულს

PH

International

საქართველოს,
სამოქალაქო
განათლებისა
და
პედაგოგთა
გადამზადების პროგრამის (ACETT) გრანტების მენეჯერმა - თამარ
ფრუიძემ მონაწილე სამოქალაქო კლუბებს მონაწილეობისათვის
სერთიფიკატები

და

სხვადასხვა

გადასცა, რაც ხელს შეუწყობს სამოქალქო კლუბების

სახის

სახელმძღვანელოები

წიგნიერების დონის ამღლებასა და

სასკოლო სამოქალაქო კლუბების ბიბლიოთეკის გამდიდრებას.

გარდა ნინოწმინდისა ტოლერანტობის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები გაიმართა
ახალციხისა და სხვილისის საჯარო სკოლებში

9

სათაურით:„ტოლერანტობა და არატოლერანტული ქცევები „- ფილმის განხილვა/დისკუსია
გაიმართა #1საჯარო სკოლაში, რომელიც ჩატარდა ამავესკოლის სამოქალაქო განათლების
პედაგოგის ნინო ნადირაძის ხელშეწყობით.
ღონისძიებაზე ნაჩვენები იქნა ფილმი - “როგორ ინგრევა კედელი“ ფილმის ჩვენების შემდეგ,
სამოქალაქო კლუბის წევრებს შორის გაიმართა დისკუსია, სადაც
განხილული იქნა არატოლერანტული ქცევის, დისკრიმინაციის
გამოვლინებები:
ძალადობა,

სხვისი

დაშინება,

დისკრიმინაციის

შეურაცხყოფა,
მუქარა.

დაცინვა,

გარიყვა,

მოსწავლეებმა

დაასახელეს

მიზეზები

ნეგატიური

ძირითადი

სტერეოტიპები, წინასწარშეგონებები და ეგოცენტრიზმი.
დისკუსიის დასასრულს, სამოქალაქო კლუბის წევრებმა იმსჯელეს არატოლერანტული ქცევების
აღმოფხვრის გზებზე.
ხოლო სხვილისის სკოლაში სათაურით: „ტოლერანტობის არსი“ დისკუსია გაიმართა.
ტოლერანტობის

დღესთან

დაკავშირებით

სხვილისის

არაქართულ

(სომხურ)

სკოლაში

სამოქალაქო განათლების პედაგოგის საგუმე ამბარცუმიანის ორგანიზებით, სამოქალაქო კლუბმა
„სამშობლო“ ტოლერანტობის თემაზე ღონისძიება მოაწყო.
ღონისძიებას

ახალციხის

ახალგაზრდული

ცენტრის

წარმომადგენლები, სხვილისის საჯარო სკოლის ადმინისტრაცია
და ამავე სკოლის მოსწავლეები ესწრებოდნენ.
სამოქალაქო კლუბის წევრებმა წარმოადგინეს არატოლერატული
ქცევების

გამომხატველი

ორი

სკეჩი.

თითოეული

სკეჩის

დასრულების შემდეგ, ღონისძიებაზე მოწვეული სტუმრებმა და
მონაწილეებმა

საკუთარი

მოსაზრებები

გამოთქვეს

და

დისკუსია

გაიმართა

ჯგუფებში. სამოქალაქო კლუბის წევრებმა წარმოადგინეს სლაიდ
შოუ,

სადაც

ტოლერანტობის

გამომხატველი

თვისებებზე

ისაუბრეს, ასევე, განიხილული იყო ბავშვთა უფლებები.
ღონისძიების დასასრულს გაკეთდა სურვილების ხე, „რა უნდა
გაკეთდეს სკოლაში, რომ სკოლა უფრო ტოლერანტული იყოს“,
მოწვეულმა სტუმრებმა და

ღონისძიების ყველა მონაწილემ

საკუთარი მოსაზრებები გამოფინეს.
ღონისძიებაზე მოეწყო ტოლერანტობის თემაზე შექმნილი კედლის გაზეთების პრეზენტაცია.
აღნიშნული ღონისძიება სომხურ ენაზე მიმდინარეობდა, ქართველ სტუმრებს ქართულ ენაზე
თარჯიმნობა სხვილისის საჯარო სკოლის მოსწავლემ გაუწია.
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„დამხმარე სახელმძღვანელოების გამოყენება“
ტრენინგი ახალქალაქისა და ნინოწმინდის სამოქალაქო განათლების პედაგოგებსათვის
2012

წლის

10-11

ნოემბერს

ახალქალაქის

ნინოწმნინდის

მუნიციპალიტეტის

მუნიციპალიტეტის

პედაგოგებისათვის
პედაგოგები

ტრენინგი
სამოქალაქო

რესურს
ენის

ცენტრში

და

სახლში

სომეხი

სადაც

სომეხი

ჩატარდა,

განათლების

დამხმარე

სახელმძღვანელოს გამოყენების ხერხებს გაეცვნენ. ტრენინგს
სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის რეგიონების
სამოქალაქო

განათლებისა

პროგრამაში ჩართული სომხური სკოლების 35

და

პედაგოგთა

გადამზადების

სამოქალაქო

განათლების პედაგოგი დაესწრო.
ტრენინგი ჩატარდა სომხურ ენაზე, ტრენინგს ნინოწმინდის ენის
სახლის

ხელმძღვანელი

პედაგოგები
სამოქალაქო

გაეცნენ

ელმირა

პროგრამის

განათლების

ქსპოიანი

უძღვებოდა,

ფარგლებში

გამოცემული

დამხმარე

სახელმძღვანელოების

გამოყენების ხერხებს. ტრენინგზე ჯგუფურად მუშაობის დროს
გაკეთდა სახელმძღვანელოების მოკლე პრეზენტაცია.
აღნიშნული

ტრენინგი

მნიშვნელოვანი

აღმოჩდა

პედაგოგებისათვის, რადგან ტრენინგზე მიღებული პრაქტიკული
სავარჯიშოების მეშვეობით სამოქალაქო განთლების გაკვეთილები
უფრო ხარისხიანი და შინაარსიანი იქნება. აღსანიშნავია, რომ
დამხმარე სახელმძღვანელოები უკვე აქვთ სკოლებში და ბევრი
პედაგოგი

აქტიურად

იყენებს

სამოქალაქო

განათლების

გაკვეთილებზე.

სოციალური კვლევის მეთოდები ,,მასობრივი გამოკითხვა"
სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების
პროგრამის ფარგლებში ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელი
დამალის,
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ჭობისხევის და ახალციხის მესამე
სკოლის
სამოქალაქო
კლუბის
წევრებს
ნოემბერის
თვეში
ჩაუტარდათ ტრენინგი თემაზე:
,,მასობრივი
გამოკითხვა“
ტრენინგებს ესწრებოდა სულ 45 მონაწილე.
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნენ მასობრივი გამოკითხვის ტიპებს
და აქტიურად ჩაერთნენ ტრენინგის მსვლელობაში, რომელიც ახალგაზრდებისათვის აქტუალური
და საინტერესო იყო.
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სამცხე-ჯავახეთის სამოქალაქო კლუბების პრეზენტაცია
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში
27 ნოემბერს, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
სხდომათა დარბაზში სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა
გადამზადების პროგრამის გაცნობა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში
მიღწეული 7 სამოქალაქო კლუბის საუკეთესო მაგალითების
გაზიარება მოხდა.
ღონისძიებას
ესწრებოდა
PH
International
საქართველოს,
სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის
გრანტების
მენეჯერი
თამარ
ფრუიძე,
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის გამგებელი, საკრებულოს თავმჯდომარე, რესურსცენტრის ხელმძღვანელი ანი
მოსოიანი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სიმონ ფნჯოიანი, საკრებულოს
თავმჯდომარე ვალოდია სტამბოლციანი, კულტურის - სპორტის
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი გიორგი ზმოიანი
პარტნიორი სკოლების დირექტორები, სამოქალაქო განათლების
მასწავლებლები, კლუბის ლიდერები. სტუმრებს ახალციხის
ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი მაკა სუდაძე მიესალმა და
პროგრამის ფარგლებში მიღწეული შედეგები გააცნო, რომელიც
სამცხე-ჯავახეთის
მასშტაბით
განხორციელდა.
მოწვეულ
საზოგადოებას
PH
International
საქართველოს,
სამოქალაქო
განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) გრანტების მენეჯერმა - თამარ
ფრუიძემ გააცნო პროგრამის არსი, მიზნები.
პირველი ახალციხის #6 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის პრეზენტაცია მოეწყო, რომელიც
ეხებოდა
ადგილობრივ
თვითმმართველობასთან
თანამშრომლობას.
ადგილობრივმა
თვითმმართველობამ ბიუჯეტში ახალგაზრდულ კომპონენტში კონკრეტული თანხა გამოყო, რათა
სათემო პრობლემების მოგვარებაზე გამიზნული ინიციატივები დააფინანსოს. თვითმართველობა
გაეცნო სათემო პრობლემებს. ადიგენის სამოქალქო კლუბის პრეზენტაცია კი - „ახალგაზ რდული
პარკის“ მოწყობის შესახებ იყო, რომელიც ადიგენის მუნიციპალიტეტის დახმარებით გაკეთდა.
ადიგენის გამგეობამ გადასცა სკამები, რომელიც ამ პარკში
განთავსდა. რუსთავის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის
პრეზენტაცია მცირე გრანტების ფარგლებში დაფინანსებულ
პროექტს ეხებოდა. თემში ეკოლოგიური პრობლემის მოსაგვარება
ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უზრუნველყო, რის შემდეგაც
სოფელ რუსთვში ნაგვის მანქანა დაინიშნა, ასევე სასკოლო პარკის
მოწყობა დასასვენებელი სკამებით. ახალციხის #1 საჯარო სკოლის
სამოქალაქო კლუბის პრეზენტაცია ACETT მცირე გრანტების
ფარგლებში დაფინანსებული პროექტს შეეხებოდა.
სამოქალაქო კლუბის წევრებმა ისაუბრებს
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთათვის რესურს ოთახის მოწყობასა
და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის შესახებ. განძის #1 საჯარო სკოლამ
კი განსახორციელებელი პროექტის
პრეზენტაცია მოაწყო. სპასოვკის #1 საჯარო სკოლის
სამოქალაქო კლუბმა ისაუბრა კლუბის მიღწევებზე და განხორციელებული მცირე გრანტის
პროგრამის შესახებ, რომელიც ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრებას გულისხმობდა სასკოლო
ცხოვრებაში.
პრეზენტაციები ქართულ-სომხურ ენებზე მიმდინარეობდა, ქართულიდან სომხურ თარგმანს
ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელი თინათინ აკოფიანი უწევდა. მოწვეულ
აღნიშნული ღონისძიება ადგილობრივიო ტელევიზიით გაშუქდა.
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„შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე“
სამცხე-ჯავახეთის პარტნიორი სკოლების მონაწილეობით
2012 წლის 1 დეკემბერს, ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრში
სამოქალაქო განათლებისა პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის
ფარგლებში „შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე“ - მრგვალი
მაგიდა მოეწყო, სადაც სამოქალაქო კლუბის წევრებმა შიდსის თემაზე
ნახატების პრეზენტაცია მოაწყეს (ბორჯომის N1, ახალდაბის, რველის
საჯარო სკოლა, ახალციხის N6, ახალციხის N2, ახალციხის N3 და
სხვილისის საჯარო სკოლები). გამოფენა გაგრძელდა კვირის ბოლომდე
ახალგაზრდულ ცენტრში, სადაც აირჩა 3 საუკეთესო ნახატი და მოხდა
ავტორთა დაჯილდოება.
შიდსის თემაზე შექმნილი ნახატების პრეზენტაციის შემდეგ,
ახალციხის N6 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის მიერ აივინფექციის გადადების გზებზე შექმნილი ვიდეო რგოლის ჩვენება
მოეწყო. მოსწავლეებს საშუალება ჰქონდათ შიდსის თემაზე
შეკითხვები დაესვათ მოწვეული სტუმრისათვის World Visionსაქართველოს წარმომადგენელთან ბატონ მამუკა ჭელიძესთან,
რომელიც შიდსის თემაზე პროგრამას ახორციელებს სამცხე-ჯავახეთში.
მოწვეულ სტუმართან მსჯელობისა და ინფორმაციის მიღების
შემდეგ, ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელმა მზია
ინასარიძემ მრგვალი მაგიდის მონაწილებისათვის აქტიური სავარჯიშო
ჩაატარა; ორი ფერის სტიკერები დაარიგდა, ერთ ფერზე უნდა
დაეწერათ აივ-შიდსის გადაიცემის გზები და მეორეზე რა გზებით არ
გადაიცემა. ნაჩვენები იქნა ვიდეო რგოლი თემაზე: „სტიგმა“. გაიმართა
დისკუსი, ისაუბრეს ინფექციის გადადების გზებზე, საზოგადოების
დამოკიდებულებაზე შიდსით ინფიცირებულის მიმართ, პრევენციის
გზებზე. ღონისძიების ბოლოს დაისვა საკითხი, თუ, რამდენად
საჭიროებენ მოსწავლეები ამ საკითხის შესახებ ტრენინგებს.
აღნიშნული ღონისძიება, ადგილობრივი ტელე-რადიო კომპანია მე-9
არხმა გააშუქა.

შიდსთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით
ახალქალაქის N 4 ,საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმაც მოაწყეს ღონისძიება.

ამავე სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგმა ჰასმიკ კრმაჯიანმა
შიდსთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით, სკოლის სამოქალაქო
კლუბის წვერების მონაწილეობით ღონისძიება მოაწყო.
აღნიშნულ ღონისძიებაზე სამოქალაქო კლუბის წევრებმა იმსჯელეს
დაავადების გამომწვევ მიზეზებზე და გადაჭრის გზებზე. შიდსთან
ბრძოლის დღესთნ დაკავშირებით, სკოლაში გაკეთდა კედლის
გაზეთი, რომელიც სამოქალაქო კლუბის კაბინეტში მიმდინარე
ღონისძიებაზე განიხილეს.
სამოქალაქო განათლების პედაგოგმა გააცნო აივ-ინფექციის შესახებ ინფორმაცია, იასუბრეს
ინფიცირებული ადამიანების შესახებ, როგორ იღებს საზოგადოება ინფიცირებულ ადამიანს და რა
ზომებია ამისათვის გასატარებელი.
სამოქალაქო კლუბის წევრებმა პედაგოგისაგან მიიღეს სათანადო ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა
დაიზღვიონ თავი აივ-ინფექციისაგან და რა დაცვითი მექანიზმებია ამისათვის საჭირო.
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შემეცნებით-გასართობი ღონისძიება - „ეტალონი“
არალის სალოქალაქო კლუბის ინიციატივა

სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში, 2012 წლის 6
დეკემბერს, სოფელი არალის საჯარო სკოლაში სამოქალაქო კლუბ „ხელი ხელს“- ის
ინიციატივით ადიგენის მუნიციპალური შემეცნებით-გასართობი
ღონისძიება- „ეტალონი“ მოეწყო.
აღნიშნულ
კონკურსში
მონაწილეობა
მიიღო
ადიგენის
მუნიციპელიტეტში შემავალ, პარტნიორი სკოლების (ადიგენის,
არალის, ვარხანის, დიდი სმადის, უდის N1, უდის N2 საჯარო
სკოლის) სამოქალაქო კლუბის ლიდერებმა.
სოფელ არალის სამოქალაქო განათლების პედაგოგის ეთერ
კაჭკაჭაშვილის დახმარებით, სამოქალაქო კლუბის ლიდერებმა
თეონა ნადირაძემ და
თამთა ბათმანაშვილმა
შემეცნებით-გასართობი ღონისძიების
„ეტალონისათვის“ შეკითხვები შეიმუშავეს და ღონისძიება არალის აჯარო სკლის მცირე
დარბაზში დაიგეგმა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში „ეტალონში“ მონაწილეების შერჩევა 10 საჯარო სკოლიდან
მოხდა, რაშიც არლის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბს
ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელი მზია ინასარიძე
დაეხმარა, დაუკავშირდა ათივე სკოლის ადმინისტრაციას და მათი
რეკომენდაციით შეირჩა სამოქალაქო კლუბის 8 ლიდერი. არალის
საჯარო სკოლის ჩათვლით, სულ 12 მონაწილე შეირჩა.
აღნიშნულ კონკურსს, აფასებდნენ ჟიურის წევრები, სოფელ დიდი
სმადის საჯარო სკოლის პედაგოგი მარიამ ტყემალაძე, სოფელ
არალის საჯარო სკოლის პედაგოგი ნოდარ კაჭკაჭაშვილი და სოფელ
უდის N2 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის ლიდერი ნინო
გიქოშვილი. ყოველი ტურის დასასრულს, არალის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრები
მონაწილეების გასამხნევებლად სიმღერებს ასრულებდნენ.
„ეტალონი“ სამ ტურად ჩატარდა, სადაც წარმოდგენილი იყო შემეცნებითი და ზოგადი
კითხვები, ასევე, კითხვები სამოქალაქო განათლების მიმართულებით. I-ტურში 5 შეკითხვა
დაისვა და გამოვლინდა ექვსი გამარჯვებული, რომლებმაც II ტურში გადაინაცვლეს, III ტურში
სამი მონაწილე გავიდა, მაქსიმალური ქულებით მასპინძელი საჯარო სკოლის სამოქალაქო
კლუბის წევრმა ლელა ვარდიძემ გაიმარჯვა. ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის
წარმომადგენელმა გამარჯვებულს მანტია ჩააცვა და წიგნიერების დონის ამაღლების მიზნით,
ტრადიციულად შემეცნებითი ლიტერატურა და წამახალისებელი
ღონისძიებაში
სერთიფიკატი
გადასცა.
მონაწილეობისათვის
სერთიფიკატებით დაჯილდოვდნენ ყველა სამოქალაქო კლუბის
წევრიები.
მნიშვნელოვანია, რომ შემეცნებით-გასართობი ღონისძიება
„ეტალონი“ არალის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბისა და
სამოქალაქო განათლების პედაგოგის უშუალო ხელშეწყობით
განხორციელდა, სადაც წარმოდგენილ კითხვებში ძირითადი
მიმართულება სამოქალაქო განათლება იყო.
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შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დაცვის საერთაშორისო დღე

2012 წლის 3 დეკემბერს, ახალქალაქის N4 საჯარო სკოლაში სამოქალაქო
კლუბის ინიციატივით უნარშეზღუდულთა დაცვის დღე აღინიშნა სადაც, შშმ
(შეზღუდული

შესაძლებლობების

მქონე)

პირების

საზოგადოებაში

ინტეგრაციაზე იმსჯელეს.
შეხვედრას ახალქალაქის N 4 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების
პედაგოგის ჰასმიკ კმაჯიანის ხელშეწყობით მოეწყო. სამოქალაქო კლუბის
წევრებმა

ისაუბრეს

იმ

საჭიროებებზე, რომელიც ეხებოდა

შშმ

პირთა

თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას.
ახალციხის#1 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის ,, ოცნებიდან რეალობამდე"- ს წევრებმა ამ
დღესთან დაკავშირებით განახორციელეს ვიზიტი ახალციხის N 7 საჯარო სკოლა პასნიონში, სადაც
გონებრივად ჩამორჩენილი, სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 30-ათამდე
მოსწავლე სწავლობს.
ღონისძიება სამოქალაქო კლუბის წევრებმა ირმა მათოშვილმა და მარიამ გაჩეჩილაძემ დაგეგმეს, სადაც
ჩართული იყო ახალციხის N1 საჯარო სკოლის მოსწავლეები და მასპინძელი N7 საჯარო სკოლა პასნიონის
აღსაზრდელები . კლუბის წევრებმა სკოლა პანსიონის ბავშვებს წარმოუდგინს საინეტერესო პროგრამა.
ახალგაზრდა პოეტმა ანა ხუციშვილმა, სწორედ ამ დღისადმი მიძღვნილი საკუთარი ლექსი წაიკითხა,
სიმღერით მიესალმა ნუცას სკოლის მოსწავლე და ამავე კლუბის წევრი ოთო მერაბიშვილი. ვიტალი
ენდელეძემ სკოლა პასნიონის

მოსწავლეებთან

ერთად

შეასრულა

ცეკვა აჭარული, რამაც დიდი

აღფრთოვანება გამოიწვია.
ღონისძიების ორგანიზატორებმა სახალისო ენერგოჯაიზერები წარმოადგინეს, რომელიც ითვალისწინებდა
სკოლა პასნსიონის მოსწავლეების ღონისძიებაში ჩართულობას.

“იმიტირებული არჩევნები”

7 დეკემბერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.ყვიბისის საჯარო
სკოლის სამოქალაქო კლუბმა წარმოადგინა იმიტირებული არჩევნები.
სამოქალაქო კლუბის წევრები დაიყვნენ 4 ჯგუფად და წარმოადგინეს
პროექტები, რომელებიც შეეხებოდა ეკონომიკური მდგომარეობის
განვითარებას მოსახლეობისათვის ბორჯომის მუნიციპალიტეტში.
1. ჯგუფის პროექტი შეეხებოდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
კურორტების
კეთილმოწყობას,
ტურიზმის
განვითარება
და
მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დასაქმებას.
2. ჯგუფის პროექტი შეეხებოდა სოკოს სათბურის გაკეთებას, მის კეთილმოწყობას და
მოსახლეობის დასაქმებას.
3. ჯგუფის პროექტი ეხებოდა ბორჯომის მინერალური წყლის მის იმპორტს და როგორ
შეიძლება უფრო მეტი სარგებლობის მოტანა ამ მინერალური წყლის მეშვეობით.
4.
ჯგუფის
პროექტი
ეხებოდა
სოფლის
მეურნეობის
განვითარებას
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში. თუ რა სარგებლობა შეუძლია მოუტანოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში
მაცხოვრებლებს სოფლის მეურნეობის განვითარებამ. წ არმოდგენილ პროექტებზე ჩატარდა
არჩევნები. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ამავე საჯარო სკოლის სამოქლაქო კლუბმა და
დარბაზში მყოფმა საზოგადოებამ. ღონისძიებას ესწრებოდა სკოლის დირექცია, სკოლის
თვითმართველობა,
სოფლის
რწმუნებული,
ახალციხის
ახალგაზრდული
ცენტრის
თანამშრომლები და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საარჩევნო კომისიის თავჯდომარე ბატონი
ლევან დევიძე.
ღონიძიება გაშუქდა ადგილობრივი ტელეკომპანია“ბორჯომის“ მიერ.
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არალის სამოქალაქო კლუბისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ერთობლივი
გადაწყვეტილება

10 დეკემბერს ადამიანის უფლებების
დღეს, სამოქალაქო განათლებისა და
პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის
ფარგლებში ახალციხის ახალგაზრდული
ცენტრის ორგანიზებით, სოფელ არალის
სამოქლაქო განათლების პედაგოგის ეთერ
კაჭკაჭაშვილისა და სამოქალაქო კლუბის
ინიციატივით,
ადიგენის
მუნიციპალიტეტის
გამგებლის
სიმონ
პარუნაშვილის ხელშეწყობით, ამავე სოფლის მკვიდრ შშმპ-ს - სოფო ტაბატაძეს ნეთბუქი
გადასცა. 2012 წლის აპრილის თვეში სოფელ არლის სამოქალაქო კლუბის ინიციატივით
ჩატარდა „თადადგომის კვირეული“, რომელის მიზანიც იყო სოფო
ტაბატაძის დახმარება. მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა, რომლებიც
სოფოს ხშირად სტუმრობდნენ შეიტყვეს, რომ მას სურდა ნეთბუქი
ჰქონოდა. კლუბის წევრებმა სკოლის დირექციასთან შეთანხმებით
სასკოლო ბუფეტში 2-ჯერ საკუთარი კულინარიული პროდუქციის
გაყიდვა მოაწყეს თანხების მოსაზიდად.
აღნიშნული
ღონისძიებებით
სამოქალაქო კლუბის წევრებმა
გარკვეული თანხა შეაგროვეს, რაც საკმარისი არ აღმოჩნდა ნეთბუქის
შესაძენად,
ამის
შემდეგ
დახმარებისათვის
ადიგენის
მუინიციპალიტეტს მიმართეს და მათი უშაუალო მონაწილეობით სამოქალაქო კლუბის
თანადაფინანსების დოკუმენტის საფუძველზე ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ
გამოიყო 500 ლარი. ბენეფიციარისათვის საჩუქრის გადაცემას ესწრებოდა, ყველა ის ადამიანი
ვინც აღნიშნული საქმის დაგეგმვასა და განხორციელებაში საკუთარი წვლილი შეიტანა, ადიგენის
მუნიციპალიტეტის გამგებელის მოადგილე რატი ტატალაშვილი, ახალციხის ახალგაზრდული
ცენტრის დირექტორი მარინე სუდაძე, რომელმაც პროგრამის ფარგლებში სამახსოვროდ, სოფოს
გონების სავარჯიშო, ილუსტრირებული წიგნი გადასცა, არალის საჯარო სკოლის სამოქალაქო
კლუბის ლიდერები, სკოლის მასწავლებლები და დირექტორი მარო ჩხიტუნიძე, რომელიც
მუდმივად უწყობდა ხელს საქველმოქმედო ღონისძიებების ხარისხიანად განხორციელებას.
აღნიშნული ღონისძიება გაშუქდა ადგილობრივ ტელე-რადიო კომპანია მე-9 არხით.

ვიზიტი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სასამართლოში

2012 წლის 2 ნოემბერს სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა
გადამზადების პროგრამის ფარგლებში, ახალციხის ახალგაზრდული
ცენტრის სამოქალაქო კლუბების წევრები ეწვივნენ ახალციხის
მუნიციპალიტეტის სასამართლოს, გაეცნენ სასამართლოს მუშაობის
პრინციპს და დაესწრნენ სასამართლო პროცესს, რამაც დიდი
ინტერესი გამოიწვია მათში.სამოქალაქო პროცესი ერთ საათს
გაგრძელდა. პროცესს ესწრებ
ოდა სამოქალაქო კლუბების 10 წევრი.
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ვიზიტი ახალციხის ეპიდემიოლოგიურ სადგურში
11
დეკემბერს
ახალციხის
ახალგაზრდული ცენტრის სამოქალაქო
კლუბის
წევრები:
(აწყური,ვალე#1,არალი,უდე#2,ახალციხი
ს#1,ახალციხის#6,ახალციხის#5,ახალციხ
ის#2) სამოქალაქო განათლებისა და
პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის
ფარგლებში ვიზიტით ეწვივნენ ახალციხის ეპიდემიოლოგიურ
სადგურს, სადაც მიიღეს მათთვის საინტერესო ინფორმაცია. გაიგეს თუ რა პროცედურებს გადის
ხორცი ბაზარში გატანამდე და რამდენად უსაფრთხოა. ასევე ეპიდემიოლოგიური სადგურის
ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მარინა გიქოშვილმა პასუხი გასცა მათ მიერ დასმულ კითხვებს,
დაათვალიერებინა ლაბორატორია და დეტალურად გაეცნო იქ მიმდინარე პროცესებს. ვიზიტს
ესწრებოდა სამოქალაქო კლუბის 12 მოსწავლე, რომელიც გაგრძელდა 2 საათი.

ვიზიტი ახალციხის “ალფა მარკეტი“-ს ვეტ. ლაბორატორიაში

2012 წლის 12 დეკემბერს ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის სამოქალაქო კლუბის წევრები:
(კლდე,
წყრუთი,
სხვილისი,
უდე#1,
ახალციხის#1,
ვალე#2)
სამოქალაქო
განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების
პროგრამის ფარგლებში ვიზიტების კუთხით
ეწვივნენ ახალციხის “ალფა მარკეტი“-ს ვეტ.
ლაბორატორიას სადაც გაეცვნენ
თუ რა
პროცედურებს გადის პროდუქტი ბაზარში
(ხორცი, თევზი, კვერცხი და ა.შ.). ასევე ლაბორატორიის დირექტორმა ბ -ნმა გია ბალიაშვილმა პასუხი
გასცა მათ მიერ დასმულ კითხვებს, დაათვალიერებინა ლაბორატორია და დეტალურად გააცნო იქ
მიმდინარე პროცესებს. ვიზიტს ესწრებოდა სამოქალაქო კლუბის 15 მოსწავლე, რომელიც გაგრძელდა
ორ საათს.

ვიზიტი „მინაძესთან არსებული საპატრიარქოს რძის გადამამუშავებელი ქარხანა“-ში
2012 წლის 13 დეკემბერს ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის
სამოქალაქო კლუბის წევრები: (ადიგენი, ვარხანი,
ახალციხის#3, ახალციხის#1, ვალე#3) სამოქალაქო
განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის
ფარგლებში ვიზიტების კუთხით,ბავშვები ესტუმრნენ
მინაძესთან
არსებულ
საპატრიარქოს
რძის
გადამამუშავებელ ქარხანას. მოსწავლეები გაევცნენ
ქარხნის მუშაობის პრინციპებს, თუ როგორ ხდება რძის
გადამუშავება და ყველის გამოყვანა. მათთვის ასევე საინტერესო იყო როგორ
ხდებოდა ყველისათვის ფორმების მიცემა და მათი შენახვა მარილ წყალში. მოსწავლეებმა ნახეს
დანადგარები რითიც ხდება ამ ყველა პროცესის ჩატარება. ვიზიტისს მიზანია სამოქალაქო კლუბის
ბავშვები გაეცნონ რეგიონში არსებული ქარხნების მუშაობბის პროინციპებს.
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„ოჯახური ძალადობა“
შეხვედრა სტუმართან
2012 წლის,
14 დეკემბერს
ასპინძის საჯარო სკოლაში
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი
ქეთევან
ბებიაშვილი
ესტუმრა.
შეხვედრას
ასპინძის
მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა პარტნიორი სკოლებიდან,
სამოქალქო კლუბის წევრები, მათი მშობლები და პედაგოგები
ესწრებოდნენ.(სოფელ აწყვიტის საჯარო სკოლა, სოფელ დამალის
საჯარო სკოლა, სოფელ რუსთავის საჯარო სკოლა, სოფელ
ტოლოშის საჯარო სკოლა და სოფელ ოშორას საჯარო სკოლა).
ახალციხის
ახალგაზრდული
ცენტრის
წარმომადგენელმა
სამოქალაქო კლუბის წევრებს წარუდგინა მოწვეული სტუმარი
ქალბატონი ქეთევან ბებიაშვილი. შეხვედრაზე ჩამოიწერა ძალადობის
გამოვლინების სახეობები: ფიზიკური, სიტყვიერი, მორალური.
სამოქალაქო კლუბის წევრებმა საკუთარ თემში არსებულ
ძალადობის ფაქტები გაიხსენეს, ასევე დასვეს შეკითხევები
უფლებების შესახებ და იმის შესახებ, თუ კონკრეტული ძალადობის ფაქტების შემთხვევაში ვის
უნდა მიმართონ და სად უნდა დაუკავშირდნენ, რაზეც ამომწურავი პასუხები მიიღეს. ქ-ნ
ქეთევან ბებიაშვილმა ასევე ისაუბრა, სამოქალაქო ვალდებულებებზე და მოქალაქეობრივ
თვითშეგნებაზე, რომელიც საზოგადოებაში ნაკლებად არის გათავისებული, როდესაც მათ
ირგვლივ ძალადობის ფაქტები ფიქსირდება.
სტუმარსა და სამოქალაქო კლუბების წევრებს შორის კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა
შეხვედრა. მოსწავლეებს სამცხე-ჯავახეთისა და შიდა ქართლის მაგალითებზე, შეიტყვეს
სხვადასხვა ძალადობის გამოვლინების ფაქტები ასევე, რა კეთდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში
კონკრეტული პრობლემის აღმოსაფხვრელად და დასახმარებლად.
ღონისძიება გაშუქდა ადგილობრივი მედია საშუალებით - ასპინძის მუნიციპალიტეტის გაზეთი
„ასპინძის მაცნე“.

„ჯანსაღი ცხოვრების წესი“
სხვილისის საჯარო სკოლა
13 დეკემბერს, სხვილისის საჯარო სკოლაში, სამოქალაქო კლუბის
ხელმძღვანლის საღომე ამბარცუმიანის ორგანიზებით, მოეწყო შეხვედრა
თემაზე ,,ჯანსაღი ცხოვრების წესი“.
მოწვეული იყო ექიმი ჰეღინე ბაღდასარიანი. ქალბატონი ჰეღინე
აუდიტორიაში მყოფ მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს დაწვრილებით
ესაუბრა ინფექციურ დაავადებებზე, მათი გავრცელების გზებზე,
გამომწვევ მიზეზებსა და პრევენციის მნიშვნელობაზე.
სამოქალაქო კლუბის წევრები აქტურობდნენ, საინტერესო საკითხებზე
კითხვებს სვამდნენ, ეს შეხვედრა მნიშვნელოვანი იყო მოსწავლეთა ინფორმირებისთვის და
მათთვის საინტერესო დაავადებებზე კონსულტაციის თვალსაზრისით.
შეხვედრის ბოლოს, სკოლოს დირექტორმა, ქალბატონ ანაიდა ნახაპეტიანმა დიდი მადლობა
გადაუხადა ექიმს, სკოლის მოსწავლეებისა და მასწავლებლების სახელით. კლუბის
ხელმძღვანელმა კი, აღნიშნა, რომ საინტერესო ადამიანებთან შეხვედრები შემდგომშიც მოეწყობა.
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„ვიცხოვროთ ცხოვრების ჯანსაღი წესით“

13 დეკემბერს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარტიკამის
საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის ინიციატივით კარტიკამის
საჯარო სკოლის სპორტულ დარბაზში გაიმართა მინი ფეხბურთის
ტურნირი, რომლის მიზანი იყო ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა
ახალგაზრდებში

და

ახალქალაქის

მუნიციპალიტეტის

საჯარო

სკოლების სამოქალქო კლუბების გაცნობა, დამეგობრება.
ტურნირში მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის ოთხი საჯარო სკოლის
სამოქალაქო

კლუბი.

ახალქალაქის#3

კარტიკამის,

საჯარო

კუმურდოს,

სკოლების

დადეშის

სამოქალაქო

და

კლუბები.

გამოვლინდა გამარჯვებული, რომელსაც ახალციხის ახალგაზრდული
ცენტრის თანამშრომლებმა გადასცეს საჩუქარი.
ტურნირს ესწრებოდა სოფელ კარტიკამის

საჯარო

სკოლის

კურსდამთავრებულის, ამჟამად ახალქალაქის სპორტული სკოლის დირექტორი წარსულში
საქართველოს, სომხეთის და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი კრივში ატო ელიზბარიანი. მოწვეული
სტუმარი ბავშვებს ესაუბრა ცხოვრების ჯანსაღი წესის აქტუალურობაზე და პიროვნების
ჩამოყალიბების პროცესში დიდ როლზე.
მოწვეულ სტუმართან ერთად ტურნირს ესწრებოდა სკოლის დირექცია, თვითმართველობა
სოფლის რწმუნებული და ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის თანამშრომლები. დაიგეგმა
მომავალი ერთობლივი სამოქმედო გეგმები.
ბორჯომის N3 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის ინიციატივით
სკოლებს

შორის

ფრენბურთისა

და

კალათბურთის

მეგობრული

შეჯიბრება გაიმართა, სადაც მონაწილეობა მიიღო ბორჯომის N 3, N 4
და N 6 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის ლიდერებმა.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სკოლებს შორის სპორტული შეჯიბრი
პირველ

ეტაპზე

ფრენბურთში

,

ხოლო

შემდეგ

კალათბურთში

გაიმართა, სადაც ბორჯომის N 4 საჯარო სკოლამ ნაკლები ქულები
დააგროვა, ხოლო შედარებით მაღალი ქულებით ბორჯომის N 6 და N 3 საჯარო სკოლის გუნდები
ლიდერობდნენ. საბოლოოდ, შეჯიბრი ბორჯომის N3 საჯარო სკოლის გამარჯვებით დასრულდა.
მნიშვნელოვანია, რომ სპორტულ შეჯიბრში ჩართული იყვნენ აღნიშნული სკოლების მე-9,მე-10
და მე-11 კლასის სამოქალაქო კლუბის ლიდერი გოგონები და ბიჭები , შერეული ჯგუფისგან
შემდგარი

გუნდები,

ხოლო

სპორტული

თამაშების

მთავარი

მიზანს

ბორჯომის

მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლების დამეგობრება წარმოადგენდა.
სპორტულ თამაშებში სამივე სკოლის გუნდი გამარჯვებულად დასახელდა. ახალციხის
ახალგაზრდული
ღონისძიებაში

ცენტრისაგან

თითოეული

მონაწილეობისათვის

სკოლის

გადაეცათ

გუნდის

სერთიფიკატები.

მონაწილეს
თუმცა,

სპორტულ

შეჯიბრებებში

მონაწილეთა წახალისების მიზნით, დასახელდა I , II და III ადგილის მფლობელები. ბორჯომის
N3 საჯარო სკოლის გუნდი I ადგილი, ბორჯომის N6 საჯარო სკოლის გუნდი II ადგილი,
ბორჯომის N4 საჯარო სკოლის გუნდი III ადგილი, რომლებსაც საჩუქრად სერთიფიკაებთან
ერთად შემეცნებითი სახელმძღვანელოები გადაეცათ.
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კონსულტაციები მცირე გრანტის პროგრამის ფარგლებში
2012 წლის 13 დეკემბერს ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის მცირე
გრანტის პროგრამის კოორდინატორი მეგი ბერიძე და ასისტენტი
მარეხი
ყურმაშვილი
კონსულტაციის
მიზნით
სტუმრობდნენ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებს, მათ მთლიანად
გაეცნოთ მცირე გრანტის მიმართულებით პროგრამის მუშაობის
სტუქტურა,დარეგისრტირება,
ონლაინ
აპლიკაციის
შევსება,
ბიუჯეტისა და განხორციელების გეგმის შევსება, ასევე თანადაფინანსების წერილების შედგენა.
იყო შეკითხვები საკონკურსო თემებთან დაკავშირებით, რომლებზეც მათ დამაკმაყოფილებელი
პასუხები გაეცათ.

ტრენინგი რველის საჯარო სკოლაში

2012 წ-ის 17 დეკემბერს რველის საჯ. სკოლის სამოქალაქო კლუბის „
ამქარის“ წევრებმა: IX კლასის მოსწავლეებმა მარიამ ჭკუასელიძემ და
თაკო წიქარიშვილმა, X კლასელებმა- თათია თედიაშვილმა და მარიამ
წიქარიშვილმა, XI კლასელმა ნინო ხაჩიძემ ბორჯომის N1 საჯ. სკოლის
IX მოსწავლეებთან ჩაატარეს ტრენინგი.
ტრეირინგის თემა იყო: „კარლ პოპერის სტილის დებატები“.
ტრეირინგს ესწრებოდნენ რველის საჯ. სკოლის სამოქალაქო
განათლების მასწავლებელი მარიამ გურასაშვილი და ბორჯომი N1 საჯ. სკოლის მასწავლებელი
ნანა ქუმსიაშვილი.

ტრენინგი „გენდერი“
სამოქალქო კლუბის წევრებს ჩაუტარდათ ტრენინგი გენდერის საკითხებზე.
მონაწილეებმა იმსჯელეს ვიდეო რგოლის გარშემო, რომელიც აღნიშნულ
საკითხს ეხებოდა, შეასრულეს ჯგუფური სამუშაო-დავალება. გაეცვნენ
სტატისტიკურ მონაცემებს
გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებით
საქართველოში. ტრნინგი წარიმართა საინტერესოდ, მონაწილეებმა დიდი
ინტერესი გამოიჩინეს და ხალისით ჩაერთვნენ მუშაობის პროცესში. აგრეთვე
მოამზადეს და წარმოადგინეს აპლიკაციები წარწერით: „გენდერული თანასწორობა“ შემდეგ კი
გაიმართა
დისკუსია.
ტრენინგს
უძღვებოდა
ახალციხის
ახალგაზრდული
ცენტრის
წარმომადგენელი.

სამოქალაქო კლუბების არსი და ეფექტური პრეზენტაცია
ადიგენის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ ვარხანის საჯარო სკოლაში
ჩატარდა ტრენინგი. ტრენინგი მიზნას წარმოადგენდა: მონაწილეებმა
მიიღონ წარმოდგენა სასკოლო სამოქალაქო კლუბებისა და მათი მუშაობის
არსის შესახებ, მიიღონ კლუბში მუშაობისათვის შესაბამისი უნარ-ჩვევები.
ტრენინგი დაიწყო
ორგანიზაციისა და კომპონენტის
მიმოხილვით,
მონაწილეებმა
შასრულეს გაცნობის
სავარჯიშოები. ენერჯაიზერები
მიმართული იყო კლუბში ეფექტური მუშაობის უნარ -ჩვევების
განსავითარებლად. მონაწილეები გაეცვნენ ეფექტური პრეზენტაციის მომზადების ეტაპებს და
ჯგუფებში მოამზადეს
საკლუბო ღონისძიების პრეზენტაცია
მიღებული ინფორმაციის
გათვალისწინებით. თითოეულმა ჯგუფმა აგრეთვე გასცა უკუკავშირი.
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შეხვედრა სოფლის რწმუნებულთან
21

დეკემბერს

გადამზადების

სამოქალაქო

პროგრამის

განათლებისა

ფარგლებში

და

პედაგოგთა

ვარხანის

სკოლის

სამოქალაქო კლუბი „ზრუნვა“, მცირე გრანტის განხორციელების
პროცესში, შეხვდა სოფელ ვარხანის თემის რწმუნებულს ტარიელ
მსხვილიძეს. შეხვედრის მიზანი იყო პროექტის ფარგლებში სოფლის
მოსახლეობის

გამოკითხვის

შედეგად

სოფელში

არსებული

პრობლემების რწმუნებულისთვის გაცნობა და გადაჭრის გზების
ძიება. კლუბის წევრების მიერ სულ გამოიკითხა 100 ოჯახი. მათ
მიერ სოფლის მთავარ პრობლემად
მიწოდების

პრობლემა

და

დასახელდა სასმელი წყლის

ამორტიზირებული

შიდა

გზები.

ერთობლივი მსჯელობისა და განხილვის შედეგად გადაწყდა, რომ
სასმელი წყლისა და შიდა გზების პრობლემების შესახებ კლუბის
წევრები

მოამზადებენ

გადაეცემა

ადიგენის

წერილის,

რომელიც

თვითმმართველობას

განსახილველად

შემდგომ

სამოქმედო

გეგმაში გასათვალისწინებლად.გარდა ამისა სოფლის რწმუნებულთან
შეხვედრაზე ახალგაზრდება წამოჭრეს სოფლის სასაფლაოს ღობის
გამაგრების

პრობლემა.

რომელიც

სავალალო

მდგომარეობაშია

და

სასწრაფოდ

საჭიროებს

გამაგრებით სამუშაოებს. სოფლის რწმუნებულმა აღნიშნა, რომ ითანამშრომლებს ახალგაზრდებთან
წამოჭრილ

საკითხზე

და

ერთობლივი

ძალებით

მოახერხებენ

მის

მოგვარებას.შეხვედრას

ესწრებოდნენ: სამოქალქო კლუბის წევრები,სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ნონა გუბელაძე,
ახალციხის

ახალგაზრდული

ცეტრის

თანამშრომლები.

შეხვედრა

გაშუქდა

ადგილობრივი

რეგიონალური ტელეკომპანია მე-9 არხის მიერ.

ბუკლეტი შექმნილია სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში

ქ. ახალციხე, ახალციხის ახალქაზრდული ცენტრი, კოსტავას ქ. 79. ტელ: 0 (365) 22 08 77
Email: icyakhaltsikhe@yahoo.com ბლოგი: Akhaltsikheyouthcenter.wordpress.com

21

