ბიულეტენი N1

2015წ.
ახალციხე

მომავლის თაობა

www.civics.ge

www.Initiatives.ge www.civicsnet.ge

facebook/ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრი

www.akhaltsikheyouthcenter.wordpress.com

პუბლიკაცია მომზადებული და გამოცემულია ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის
სამოქალაქო განათლების პროგრამა „მომავლის თაობა” ფარგლებში, რომელიც
ხორციელდება ამერიკული ორგანიზაცია PH Internetional-ის მიერ და აშშ საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. პუბლიკაციაში მოცემული
ინფორმაცია არ წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ოფიციალურ
ინფორმაციას და არ ასახავს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ
მთავრობის მოსაზრებებსა და პოზიციებს.
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პროგრამის „მომავლის თაობა“ გახსნის ღონისძიება
2014 წლის 3 დეკემბერს, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
სხდომათა დარბაზში სამოქალაქო განათლების პროგრამა „მომავლის
თაობა“ საზეიმოდ გაიხსნა. ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის
დირექტორი მარინე სუდაძე მიესალმა შეხვედრაზე მოწვეულ
სტუმრებს და პროგრამაში მონაწილე სამცხე-ჯავახეთის საჯარო
სკოლების წარმომადგენლებს და გააცნო ინფორმაცია პროგრამის
შესახებ. რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის
მენეჯერმა ქ-ნმა თამარ ფრუიძემ მიულოცა სკოლებს პროგრამაში
ჩართვა და ისაუბრა პროგრამის მნიშვნელობაზე და რესურსებზე.
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის რესურსცენტრის უფროსმა სპეციალისტმა
ქ-ნმა ნათია
ჩალათაშვილმა აღინიშნა სამოქალაქო განათლების სწავლების
მნიშვნელობა სკოლებში. სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის
ფორუმის მიერ შეთავაზებული რესურსის შესახებ ისაუბრა
სამოქალაქო განათლების ფორუმის რეგიონალური კოორდინატორმა
ქ-ნი ნინო ნადირაძემ.
ღონისძიებას
ესწრებოდნენ
ახალციხის
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრის
მთავარი
სპეციალისტი
დიანა
ინასარიძე,
ახალქალაქის
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრის
მთავარი
სპეციალისტი მაია მაცუკატოვა, ახალციხის მუნიციპლაიტეტის გამგეობის სპორტის, კულტურის და
ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების სპეციალისტი გელა ძამუნაშვილი, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის გამგებელი გაგიკ ღარსლიანი, ა/ო ნინოწმინდის ახალგაზრდული ცენტრის
„ფაროსი“ს წარმომადგენლები, ნარინე გინოსიან, თაქუი ვართანიან , თინა აკოფიანი.
ღონისძიება გაშუქდა ნინოწმინდის ადგილობრივი ტელეკომპანია „ფარვანა“ , ახალქალაქის
“ATV12“, ინტერნეტ საინფორმაციო სააგენტო ჯავახეთი, რეგიონალური ინტერნეტ-გაზეთი
„სამხრეთის კარიბჭე“ მიერ, ახალციხის ტელეკომპანია („იმპერია“) მე-9 არხის ინტერნეტ გაშუქება.

ინტელექტუალური თამაში: " რა? სად? როდის?"
2014 წლის 3 დეკემბერს ხანდოს საჯარო სკოლაში სამოქალაქო
კლუბის წევრებმა, სამოქალაქო განათლებლის მასწავლებლის ზოია
ნაზარიანის
ხელმძღვანელობით
მოამზადეს
და
ჩაატარეს
ინტელექტუალური თამაში: " რა? სად? როდის?", თემაზე - "უკეთ
გავიცნოთ ჩვენი სამშობლო". კითხვები მოიცავდა საქართველოს
ისტორიას, გეოგრაფიას, კულტურას, ტრადიციებს და სხვა მსგავს
თემებს.
მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაცია, დაამუშავეს ჯგუფებში და
მოემზადნენ ღონისძიებისთვის. მოიწვიეს მასწავლებლებლები,
მშობლები და მაღალი კლასის მოსწავლეები. ინტელექტიუალური თამაშის საშუალებით
მონაწილეებმა აიმაღლეს აკადემიური ცოდნა სხვადასხვა საგნებში. ღონისძიებამ ხელი შეუწყო
მოსწავლეებში აკადემიური ცოდნის ამაღლებას, კრიტიკული აზროვნებისა და ჯგუფური მუშაობის
უნარების განვითარებას ,საორგანიზაციო და მენეჯერული უნარების ჩამოყალიბებას.
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სოციალური მედიის ორდღიანი ტრენინგი სამცხე-ჯავახეთში
24 და 25 იანვარს ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრში პროგრამა „მომავლის თობა“ ფარგლებში
ჩრთული პარტნიორი სკოლების მოსწავლეებისათვის ჩატარდა
სოციალური მედიის ორდღიანი ტრენინგი.
მოსწავლეები
გაეცნენ
სოციალური
მედიის
გამოყენების
საერთაშორისო პრაქტიკას და სამოქალაქო ჩართულობისთვის
სოციალური მედიის გამოყენების საშუალებებს. ასევე ისწავლეს
ბლოგებზე მუშაობა და YouTube-ის გამოყენება.
სოციალური მედიის ტრენინგს
დაესწრო სამოქალაქო
განათლებისა
და
პედაგოგთა
გადამზადების
პროგრამის
წარმატებული ბლოგერი ანა ხუციშვილი, რომელმაც მოსწავლეებს
გაუზიარა თავისი გამოცდილება და მისცა რჩევები თუ როგორ
დაწერონ ეფექტური პოსტი ბლოგზე რათა დააინტერესონ
მკითხველი.
"სოციალური მედიის ტრენინგი ძალიან მომეწონა, ვისწავლე
ბლოგზე მუშაობა, მომავალში ვგეგმავ სხვადასხვა აქტივობების
გაკეთებას"-აღნიშნა ახალციხის დამოუკიდებელი სკოლა მზექას
მოსწავლემ მარი გელაშვილმა.
სოციალური მედიის ტრენინგი ხელს უწყობს მოსწავლეებმა
ისწავლონ პრობლემის მოგვარება სოციალური მედიის საშუალებების დახმარებით.

ონლაინ კონფერენციის სტუმრები - აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს
წარმომადგენლები
2015 წლის 26 თებერვალს, თბილისში, განათლების მულტიმედია
ცენტრში, გაიმართა ონლაინ კონფერენცია სამოქალაქო განათლების
თემატიკაზე. კონფერენციის სტუმრები იყვნენ აშშ საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს (USAID) წარმომადგენლები: ქ-ნი მონიკა
გორზელანსკა - პროგრამის ოფიცერი და ქ-ნი შამენა გალი სოფლისმეურნეობის ოფიცერი.
ონლაინ კონფერენციის განმავლობაში ქ-ნი შამენა და ქ-ნი მონიკა
პასუხობდნენ
აუდიტორიაში
მყოფი
თბილისის
სასკოლო
სამოქალაქო კლუბების წევრების და SKYPE-ის მეშვეობით მიღებულ საქართველოს 11 რეგიონის
მოსწავლეების შეკითხვებს. სტუმრებმა აგრეთვე, მოსწავლეებს საკუთარი მოხალისეობრივი
საქმიანობის გამოცდილება გაუზიარეს. მოსწავლეების მიერ დასმული
შეკითხვები ეხებოდა აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბების და
მოსწავლეთა
ჩართულობის
მნიშვნელობას
დემოკრატიული
საზოგადოების განვითარების პროცესში. მოსწავლეები ასევე,
დაინტერესდნენ არსებობს თუ არა მათი ქვეყნების სკოლებში
სამოქალაქო
კლუბები
და როგორია
მათში მოსწავლეთა
ჩართულობა, როგორია გენდერული თანასწორობა, არის თუ არა
პოპულარული და არაპოპულარული პროფესიები მათ ქვეყნებში და
როგორ ზეგავლენას ახდენს ეს სოფლის მეურნეობის დარგების
განვითარებაზე. სულ კონფერენციაში 180-მდე მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა.
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მცირე გრანტის წერის ტრენინგი
2014 წლის 19 დეკემბერს ქ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ხანდოს საჯარო სკოლაში პროგრამა „ მომავლის თაობა“ ფარგლებში
ჩატარდა მცირე გრანტების წერის ტრენინგი, რომელსაც ესწრებოდნენ
ქ.ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს, ალასტანისა და
ვარევანის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგები და
კლუბის წევრები. ტრენინგი ეხებოდა მცირე გრანტის სააპლიკაციო ფორმის
შევსებას,

განხორციელების

გეგმის

დროში

სწორად

დაგეგმვას,

თანადაფინანსების წერილების შემუშავებას და ბიუჯეტის გაწერას.

პროექტი „ ჯანმრთელი გარემო“
2015 წლის 11 თებერვალს ასპინძის რაიონის სოფელ ზველის საჯარო
სკოლაში ჩატარდა გამოფენა, რომლის მიზანიც იყო საუკეთესო სკვერის
ესკიზის გამოვლენა. გამოფენა სამოქალაქო კლუბის „ დემოკრატიის
კვალდაკვალ“-ის წევრთა მიერ მარიამ ზედგინიძისა და ანა ზედგინიძის
ორგანიზებით ჩატარდა.
ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო სკოლის დირექტორმა მაგდანი
ლაცაბიძემ, ხელოვნების მასწავლებელმა თამარ იაძემ, სამოქალაქო
განათლების
პედაგოგმა
ლია
დიასამიძემ.
ასევე
პროექტით
დაინტერესებულმა მასწავლებლებმა.

გამოფენის შემდეგ, 23 თებერვალს მცირე გრანტების ფარგლებში
დაფინანსებულმა ამავე საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბმა „
ერთად გავაფერადოთ სამყარო“, განახორციელა დაფინანსებული
პროექტის „ ჯანმრთელი გარემო“-ს პროექტის პრეზენტაცია.
სადაც
წარმოადგინეს
განსახორციელებელი
და
უკვე
განხორციელებული აქტივობები, ასევე გამარჯვებული ესკიზის
ფოტო, რომლის მიხედვითაც მოწყობა სკვერი. პრეზენტაცია
წარმოადგინეს საუკეთესო ესკიზის ავტორებმა ტარიელ ინასარიძემ, ელენე დიასამიძემ და
დათო დისამიძემ.
16 თებერვალს ამავე გრანტის ფარგლებში ჩატარდა ლექცია-სემინარი თემაზე: „ბუნება
და მომავალი თაობა“. ლექცია-სემინარი განხორციელდა კლუბის წერების ინიციატივით.
ორგანიზება კი გაუწია სამოქალაქო კლუბის წევრმა ნ.დიასამიძემ.
ლექციის
მიზანი
იყო
დამსწრე
საზოგადოებისათვის
მიეწოდებინათ ინფორმაცია დღევანდელი გარემოს ეკოლოგიური
მდგომარეობის შესახებ, თუ რა დიდი როლი აკისრია ბუნებას
მომავალი თაობის ჯანსაღი გარემოს შექმნისათვის.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს სკოლის დირექტორმა
მაგდანი ლაცაბიძემ და დაინტერესებულმა მასწავლებელმა.
ლექციის დასრულების შემდეგ მონაწილეებმა დაასახელეს
არსებული პრობლემები და ყველა მონაწილემ გამოთქვა თავისი სუბიექტური აზრი თუ
როგორ შეიძლებოდა ამ პრობლემის მოგვარება.
4

“საინფორმაციო კამპანია გარემოსდაცვის შესახებ”
13 მარტს ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზველის საჯარო
სკოლის სამოქალაქო კლუბმა ფესვებმა მცირე გრანტის პროექტის
„ჯანმრთელი გარემო“-ს ფარგლებში განახორციელეს საინფორმაციო
კამპანია გარემოსდაცვითი ღონისძიების შესახებ, რომელიც 4
მარტიდან 13 მარტის ჩათვლით მიმდინარეობდა. საინფორმაციო
კამპანია დაიწყო პრობლემების ყუთის
დადგმით, რომელშიც მოსწავლეებმა და
მასწავლებლებმა მათ მიერ დანახული
პრობლემები ჩაყარეს. პრობლემების ყუთის
გახსნის შემდეგ გამოიკვეთა პრობლემა „ ნიადაგის დაბუნძურება“
რაზედაც მოეწყო მსჯელობა პრობლემის გადაჭრის გზების
ძიებასთან დაკავშირებით. შეხვედრის დასასრულს კლუბის
წევრებმა შეიმუშავეს „გარემოსდაცვითი მოსწავლეთა კოდექსი“,
რომელიც განათავსეს კედელზე სკოლის
ფოიეში.
საინფორმაციო კამპანიის დასასრულს სამოქალაქო კლუბის
წევრებმა, მშობლებმა სკოლის დირექტორმა მაგდანი ლაცაბიძემ,
კლუბის ხელმძღვანელმა დარეჯან დიასამიძემ ერთობლივად
დაარიგეს სოფლის მოსახლეობაში გარემოსდაცვით საკითხებზე
საინფორმაციო ბუკლეტები , შემდეგ კი გადაინაცვლეს სოფელში
არსებულ ეგრეთწოდებულ „ზოლები“-ს ტერიტორიაზე, სადაც
მოაწყვეს დასუფთავების აქცია.

ზიკილიის სკოლაში გენდერული თანასწორობაზე იმსჯელეს
13 მარტს ზიკილიის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის ,,პატრიოტების’’ წევრებმა
დებატების თემად აირჩიეს გენდერული თანასწორობა კლუბის
წევრებმა წარმოადგინეს კლიპი, ნახატების გამოფენა და გამოვიდნენ
მოხსენებით „გენდერული თანასწორობა პროგრესია ყველასთვის“.
მონაწილეებმა თემის შესახებ გამართეს დისკუსია. ღონისძიებას
დაესწრნენ ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა
მთიანეთის კომიტეტის წარმომადგენლები.
სკოლის სამოქალაქო კლუბმა "პატრიოტები" თავად გაუკეთეს
ორგანიზება სასკოლო ღონისძიებას. შეხვედრას ესწრებოდა სკოლის
პედაგოგები, ადმინისტრაცია და მოსწავლეთა მშობლები. შეხვედრაზე
მოსწავლეებმა ისაუბრეს გენდერულ თანასწორობაზე, ქალების უფლებაზე მიიღონ მაღალი
დონის განათლება. ღონისძიებაზე ნაჩვენები იყო ვიდეო რგოლი გენდერულ საკითხებზე.
თავის მხრივ, სკოლის მოსწავლეებმა ისაუბრეს აღნიშნული თემის გარშემო თავიანთ ხედვაზე
და საზოგადოების შეხედულებებზე.
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" სუფთა გარემო ჩვენი ჯანმრთელობის საწინდარია"
ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვირის სასკოლო სამოქალაქო კლუბის წევრებმა მცირე
გრანტის პროექტის „სუფთა გარემო ჩვენი ჯანმრთელობის საწინდარია“
ფარგლებში საინფორმაციო ღონისძიებები ჩაატარეს.
მოსწავლეებმა დაამზადეს საინფორმაციო ბუკლეტები გარემოს დაცვის
საკითხებზე და საქართველოს კანონის ნარჩენების მართვის კოდექსისა და
დაწესებული ჯარიმების შესახებ, რომელიც სოფელ სვირის თემში შემავალ სამი
სოფლის - სვირის, ბოგას და ტატანისის მოსახლეობას დაურიგეს.
პროექტის ფარგლებში სოფლებში, გარემოს დაცვის მოწოდებით პოსტერები
განთავსდა, თემის წევრებისთვის ნაჩვენები იყო გარემოს
დაცვის
თემაზე
ფილმი.
გაიმართა
შეხვედრა
საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის
თავმჯდომარესთან ბატონ ნუგზარ თათეშვილთან, რომელმაც კლუბის წევრებს
დაკომპოსტირების მეთოდების შესახებ ინფორმაცია გააცნო და საინფორმაციო
მასალა მიაწოდა. ამჟამად პროექტის ფარგლებში სოფელ სვირის სკოლის
ეზოში ყვავილების ბილიკი კეთდება.
„მოსწავლეების მიზანია მცირე გრანტის ფარგლებში მოსახლეობამ მიიღოს
ინფორმაცია, დააკომპოსტიროს ნარჩენები, რომელიც ნიადაგისთვის
სასარგებლოა და შემდეგ წელს ნაკვეთებში შეიტანოს“ - აღნიშნა სამოქალაქო
კლუბის ხელმძღვანელმა ნუგზარ ლომიძემ.
სამოქალაქო კლუბის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები დადებითად შეაფასა სოფლის მოსახლეობამ
და სურვილი გამოთქვა მონაწილეობა მიიღოს მოსწავლეების მიერ დაგეგმილ – სკოლის ეზოს
შემოღობვაში.

სამოქალაქო კლუბის წევრები ხანდაზმულ ქალბატონს ეხმარებიან
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის საჯარო სკოლის
სამოქალაქო კლუბის წევრებმა ოკამში მცხოვრები მარტოხელა,
სოციალურად დაუცველი ხანდაზმული ქალბატონის პრობლემები
სოფლის დეპუტატს გააცნეს. “ჩვენი კლუბის წევრები ხშირად
ვეხმარებით ქალბატონ ლიზა გვარამაძეს და მასთან მიგვაქვს საჭირო
მედიკამენტები, სასმელი წყალი, საწვავი შეშა და საკვები, თუმცა ეს
საკმარისი არ არის და ვთვლით რომ აუცილებლად უნდა გავაცნოთ
მისი პრობლემები საზოგადოებას და სახელმწიფო სტრუქტურებს.“აღნიშნა კლუბის წევრმა გიორგი ოქროაძემ. სასკოლო სამოქალაქო კლუბის „განთიადი“-ს წევრები
ყოველ დღე სხვადასხვა საქმიანობებით უმსუბუქებდნენ ცხოვრებას სოციალურად დაუცველ
ქალბატონს. კლუბის წევრებმა მასზე მზრუნველობის ვალდებულება
თავზე აიღეს და უსუფთავებენ
ეზოს, ეხმარებიან სასოფლო
სამეურნეო საქმიანობაში, ამარაგებენ სასმელი წყლით, თუმცა
აღნიშნავენ რომ ეს არაა საკმარისი რადგან მისი სახლი დაზიანებულია
და საცხოვრებლად საშიში. სკოლის დირექტორი ბატონ ანზორ
მიქელაძის ხელშეწყობით, სამოქალაქო კლუბის „განთიადის“ წევრები
ადგილობრივი თვითმმართველობის დეპუტატს უშანგი ოქროაძეს
შეხვდნენ,
გააცნეს
თემის
პრობლემები
და
ხანდაზმული
ქალბატონის
მდგომარეობა, რომელიც ხელწერილის საფუძველზე დათანხმდა და დაჰპირდა
მოსწავლეებს, რომ აღნიშნულ საკითხებს გააცნობს ზემდგომ ინსტაციებს.
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„სახელმწიფო და ძალადობა”
2015 წლის 29 იანვარს, სამოქალაქო განათლების პროგრამის
„მომავლის თაობა“ ფარგლებში, სამცხე-ჯავახეთის 14 საჯარო
სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით, ახალციხის სამხატვრო
სკოლის საგამოფენო დარბაზში ნახატების გამოფენა მოეწყო
სახელწოდებით: „სახელმწიფო და ძალადობა”. კონკურსი
გამოფენაზე
მონაწილეობისთვის თითოეულ
საჯარო
სკოლაში გაიმართა, სადაც
ჟიურის
შემადგენლობაში
შედიოდნენ სკოლის დირექციის წარმომადგენლები, სამოქალაქო
ხელოვნების პედაგოგები. საუკეთესო ნახატები, გამოფენაზე იყო

განათლების და
წარმოდგენილი.
გამოფენის მონაწილეებს და მოწვეულ სტუმრებს მიესალმა ახალციხის ახალგაზრდული
ცენტრის დირექტორი მარინე სუდაძე, რომელმაც სტუმრებს გააცნო სამოქალაქო განათლების
პროგრამის „მომავლის თაობა“ მიზნები, შემდეგ კი ღონისძიების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
სამცხე-ჯავახეთის
სამხარეო
ადმინისტრაციის ადგილობრივი
თვითთმართველობის
ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ქეთევან მიშველაძემ თანამშრომლობის
მზაობა გამოთქვა პროექტში ჩართულ სკოლის მოსწავლეებთან. უფასო იურიდიული
მომსახურების რეგიონალური სამსახურის უფროსმა დავით
ზარიძემ და ექსპერტმა იურიდიულ საკითხებში სოსო
ხითარიშვილმა ადამიანის უფლებებზე ისაუბრეს. ნახატების
კონკურსის მონაწილეები სტუმრებს თავად უხსნიდნენ, თუ რა
სიტუაციები ჰქონდათ წარმოდგენილი ნახატებზე, სახელმწიფოს
როლზე ძალადობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით.
დღის ბოლოს კომპეტენტურმა ჟიურიმ შეარჩია საუკეთესო
ნახატები. სამი საუკეთესო ნახატის ავტორს და ყველა
მონაწილეს გადაეცათ სერტიფიკატები და სამახსოვრო საჩუქრები.
ღონისძიებას
ესწრებოდნენ ადგილობრივი
თვითმმართველობის,
არასამთავრობო
ორგანიზაციების,
ახალციხის
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრის, ახალციხის
ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლები, პარტნიორი საჯარო სკოლების მოსწავლეები,
სამოქალაქო განათლებისა და ხელოვნების პედაგოგები.
ღონისძიება გააშუქა ადგილობრივმა მედიამ: ტელეკომპანია „მე-9 არხი“, რეგიონალური
გაზეთი „სამხრეთის კარიბჭე“.

სოციალური მედიის ტრენინგები
პროგრამის ფარგლებში პარტნიორ საჯარო სკოლების მეცხრე და მეათე
კლასის მოსწავლეებს ჩუტარდათ სოციალური მედიის ტრენინგი.
მოსწავლეწებმა ტრენინგზე შექმნეს ბლოგები, ისწავლეს ბლოგებზე
მუშაობა და სამოქალაქო განათლების ვებ პორტალზე civics.ge-ზე
შეარჩიეს ბლოგისთვის ნომინაციები. ტრენინგი ჩატარდა: სვირის,
მუსხის, ფერსის საჯარო სკოლებში.
სოციალური მედიის ტრენინგი ხელს უწყობს მოსწავლეებმა ისწავლონ
პრობლემის მოგვარება სოციალური მედიის საშუალებების დახმარებით.
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ბლოგების კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოება
ბლოგების კონკურსი 2015 წლის თებერვალში გამოცხადდა და მასში აღმოსავლეთ საქართველოს
რეგიონებიდან 110-მა IX-X კლასელმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. აქედან ჟიურიმ 21
გამარჯვებული მოსწავლე გამოავლინა, რომლებმაც 6 სხვადასხვა
თემატურ ნომინაციაში I, II და III ადგილები გადაინაწილეს. ექვს
ნომინაციაში წარმოდგენილი ბლოგები მოიცავდა შემდეგ თემებს:
ახალგაზრდა მოხალისე, ახალგაზრდა ომბუდსმენი, ბუნების
დამცველი, მოქალაქე ჟურნალისტი, ჯანსაღი ცხოვრების ადვოკატი და
ახალგაზრდა განმანათლებელი.
პირველ და მეორე ადგილზე გასულ კონკურსანტებს სერტიფიკატები
და სამახსოვრო საჩუქრები ჟიურის საპატიო წევრებმა გადასცეს.
ჟიურის წარმოადგენდნენ: ნინო ერემაშვილი, სამოქალაქო განათლების ექსპერტი; ნატა
სულთანიშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო; მაია
ქობალია, „ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“; შალვა მეკრავიშვილი, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო; ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები და თიკო
ნაჭყებია, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.
ბლოგების კონკურსის სხვადასხვა თემატურ ნომინაციებში პირველი და მეორე ადგილები დაიკავეს
მოსწავლეებმა: ცოტნე ვანიშვილმა, მარიამ ზარიძემ, კარლო ხუციშვილმა, საბა ქოსაშვილმა, თამარ
ქურდაძემ, თინათინ გელაშვილმა, ლალი უჩიძემ, ლუკა ბაკუზანოვმა, საბა ბექაურმა, თეა უჩიძემ,
მერაბ წიკლაურმა და ქრისტინე ინასარიძემ.

მოსწავლეები სტაჟირების ხელშეწყობის მიზნით სოფელი მუსხის ხალხური რეწვის
მუზეუმში მესხური ნაკეთობების დაცვას სწავლობენ
2015 წლის მარტიდან სტაჟირების ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის
მუნიციპალიტეტის სოფელ მუსხში მცხოვრები ქალბატონი მარიამ
ჟუჟუნაძე 10 მოსწავლეს კვირის სამ დღეს (პარასკევი, შაბათი, კვირას) 2
საათის განმავლობაში მესხურ კულტურას გააცნობს და ისინი სახალხო
რეწვის მუზეუმში მესხური რეწვის ნაკეთობების დაცვას ისწავლიან.
„მარო ბებო“მ - (ასეა ცნობილი ქსოვის ხელმარჯვე ოსტატი. ) ქსოვა მე-2
კლასიდან დაიწყო, მრავალი ხალიჩის და ფარდაგის ავტორია.
ქალბატონი მარიამ ჟუჟუნაძე ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან
წლების მანძილზე თანამშრომლობს იგი მონაწილეა მრავალი რესპუბლიკური და საკავშირო
გამოფენისა. ქ-ნი მარიამი ზრუნავს მომავალი თაობის კულტურულ განათლებაზე, ასწავლის
მატყლის დამუშავების ტექნოლოგიასა და ქსოვის ტრადიციებს. მარიამ ჟუჟუნაძე ქართული
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დ აცვაში გამორჩეული ღვაწლისა და ახალგაზრდა
თაობებისთვის ტრადიციული ცოდნის გადაცემისთვის 2014 წლის 23 ოქტომბერს „ცოცხალი
საუნჯის“ წოდება მიენიჭა. მისი წყალობით გაიხსნა ახალციხის რაიონში
პირველი სკოლა–მუზეუმი.
სტაჟიორი მოსწავლეები სწავლობენ სოფელში არსებული სკოლამუზეუმში მუშაობის პრინციპებს.
უფრო ახლოს ეცნობიან მესხურ
კულტურას, სწავლობენ და ითვისებენ სხვადასხვა ხელსაქმეს .სტაჟირების
პროგრამა მოსწავლეებთან მარტის თვეში დაიწყო და 3 თვის განმავლობაში
გაგრძელდება, ხოლო მეორე ეტაპზე მოსწავლეთა ნაკადი შეიცვლება.
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„დედამიწის საათი“
23 მარტს, სამცხე-ჯავახეთის სკოლების (10 სკოლის) სამოქალაქო
კლუბების წევრების ინიციატივით, სხვადასხვა სახის ღონისძიებები
მოეწყო თემაზე: „დედამიწის საათი“.
სამოქალაქო კლუბის წევრებმა წარმოადგინეს თემატური სლაიდები
მოკლე მოხსენებებით, დედამიწის გარსი, მისი მნიშვნელობა და დაცვის
მექანიზმები. განიხილეს მსოფლიო მაგალითები, რაც დედამიწის
სიმდიდრედ ითვლება. წარმოდგენეს თემატური ნახატები. კლიმატის
ცვლილების და ენერგო ეფექტურობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების
მიზნით,
გეოგრაფიის, ასტრონომიისა და ბუნების პედაგოგებმა
მოსწავლეებს გააცნეს ყველა ის ინფორმაცია რაც დედამიწის დაცვის მექანიზმებს მოიცავდა. საუბრის
შემდეგ სოფელ მუსხის სკოლის ადმინისტრაცია შეუერთდა აქციას და 60
წუთით ელექტროენერგია გათიშა.
ღონისძიებას შეუერთდა
ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელთანაც
შეათანხმებით სოფელ
სვირის ერთ-ერთ უბანში ელექტრო ენერგია გათიშეს. ოკამის სამოქალაო
„განთიადის“
წევრებმა
დედამიწის
დღესთან
დაკავშირებით
პრეზენტაციები მოამზადეს თემებზე: მსოფლიო მოსახლეობის ზრდით
გამოწვეული პრობლემები; ეკოლოგიური პრობლემების ზოგადი
მიმოხილვა; ატმოსფეროს ეკოლოგიური პრობლემები; მსოფლიო
ოკეანის პრობლემები და ტექნოგენური კატასტროფები.
"დედამიწის საათი" მსოფლიოში ყველაზე ფართომაშტაბიან გარემოდაცვის აქციაა, რომელიც
ყოველწლიურად იმართება რაც გულისხმობს 60 წუთით, ელექტრო ენერგიის გათიშვას. დედამიწის
საათი, მსოფლიოს ყველა ადამიანს აერთიანებს.

„როგორ გვესმის გენდერული თანასწორება“
9 თებერვალს სოფელ მუსხის საჯარო სკოლაში სამოქალაქო განათლების პროგრამა „მომავლის
თაობის“ ფარგლებში სამოქალაქო კლუბის წევრმა: ქრისტინე ინასარიძემ თანატოლებს გაუზიარა
ცოდნა ,,გენდერული თანასწორობის“ შესახებ.
ღონისძიების მიზანი იყო მოსწავლეების ინფორმირება გენდერული
თანასწორობის შესახებ, ტრენინგის შემდეგ გაიმართა დისკუსია.
აღნიშნული საკითხის მიმართ საკუთარი აზრი დააფიქსირეს ღონისძიების
მონაწილე სამოქალაქო კლუბის წვერებმა; ,,გენდერი არის ჩარჩოებში
ჩასმული კანონები, რაც მიუღებელია ქართველებისთვის.“ - აღნიშნა
ტრენინგის მონაწილემ.
ამავე ღონისძიების სხვა მონაწილემ არგუმენტებით დაასაბუთა თავისი
მოსაზრება რომ : ,,მომხრეა გენდერული თანასწორობის და ეს კანონის სახით უნდა ჩამოყალიბდეს,
რომელიც ყველასთვის მისაღები უნდა იყოს „ .
ღონისძიება შეაჯამა მუსხის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების
პედაგოგმა მარინა ინასარიძემ; მოსწავლეები გენდერული საკითხით
არიან დაინტერესებულები, ქალისა და მამაკაცის საქმიანობის და
სამუშაო სფეროების შერჩევასთან დაკავშირებით გაიმართა დისკუსია;
უნდა იმუშაოს თუ არა ქალმა მაღალ თანამდებობაზე და რას ვერ
შეძლებს მაღალ თანამდებობაზე მომუშავე ქალი და რას შეძლებს კაცი.“
დისკუსიის
შემდეგ
მოსწავლეებში
გაჩდა
იდეა,
რომელიც
ითვალისწინებს მომავალში სასკოლო სამოქალაქო კლუბის წევრების სტუმრად მოწვევას ადამიანის
უფლებების შესახებ ცოდნის გაზიარებას თუ რა უნდა იცოდნენ საკუთარ უფლებების შესახებ.
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სვირის საჯარო სკოლაში თემის საჭიროებების კვლევის შედეგებზე იმსჯელეს
2015 წლის 13 თებერვალს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვირის საჯარო სკოლაში თემის
საჭიროების კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა. სამოქალაქო კლუბის ლიდერებმა ლალი და თიკო
უჩიძეებმა წარმოადგინეს კვლევის შედეგები. გამოვლინდა, რომ მოსახლეობისათვის ყველაზე მწვავე
პრობლემას სასმელი წყლის არა რეგულარული მიწოდება და
დაბალი ხარისხი, ინტერნეტის, ნაგავსაყრელის, ბუნებრივი აირის
არარსებობა წარმოადგენს. ხოლო მოსწავლეებმა შემოუღობავი
სკოლის ეზო, ბიბლიოთეკისათვის ფართის გამოყოფა, სოფელ
ბოგაში
მცხოვრები
მოსწავლეების
ტრანსპორტით
უზრუნველყოფის საკითხები დაასახელეს.
შეხვედრას
ესწრებოდნენ
ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს, სოფლის
ტერიტორიული
ორგანოს
წარმომადგენლები და ა/ო საზოგადოებრივი განვითარების ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი,
რომლებმაც აღნიშნეს, რომ თითოეულ საკითხზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან ისაუბრებენ და
კონკრეტულ ღონისძიებებს გაატარებენ ჩამოთვლილი პრობლემების მოსაგვარებლად.
მოსწავლეებმა მცირე გრანტის პროექტის მიზნებისა და სამომავლო გეგმების შესახებაც ისაუბრეს.
ა/ო საზოგადოებრივი განვითარების ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი ნუგზარ თათეშვილი
მოსწავლეებს მხარდაჭერას დაპირდა, რაც გულისხმობს გარემოს დაცვის საკითხებზე მათთვის
ინფორმაციის გაცნობას და სამომავლოდ ეკოლოგიურ ღონისძიებებში ჩართვას.
გადაწყდა, რომ სამოქალაქო კლუბის წევრები შუამდგომლობით მიმართავენ ადგილობრივ
თვითთმართველობას და შესაბამის უწყებებს პრობლემური საკითხებისა და მათი გადაჭრის
პროცესში თანამშრომლობის თაობაზე.

გურკელის სამოქალაქო კლუბი "იმედი" - გამწვანების აქციაში მოსწავლეთა მშობლები ჩაერთვნენ
სოფ. გურკელის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბ „იმედი“ წევრების
ინიციატივითა და მოსწავლეთა მშობლების მხარდაჭერით, სკოლის ეზოს
ტერიტორიაზე
გამწვანების აქცია მოეწყო, დაირგო ხეები,ღონისძიებებში
ჩაერთვნენ სკოლის თითქმის ყველა კლასის მოსწავლეები. მოამზადეს
საქართველოს რუკის მონი მაკეტი, რომლიც დედამიწის დღეს დაუკავშირეს.
„ერთადერთი გზა, რითაც დედამიწის მოვლა შეგვიძლია, არის გარემოს დაცვა.
უნდა შევეცადოთ, შევზღუდოთ ისეთი მოქმედებები, რითაც ზიანს ვაყენებთ
ჩვენს პლანეტას. სკოლაში მუდმივად ეწყობა დასუფთავდების აქციები,
სუფთავდება სკოლის მიმდებარე ტერიტორია, ირგვება ხეები. “ - ამბობს
გურკელის სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ნინო მახათაძე.

სოფელ ხულგუმოს საჯარო სკოლაში ქართული ენის დღე აღინიშნეს
14 აპრილს დედა ენის დღეა. სოფ. ხულგუმოს საჯარო სკოლის
სამოქალაქო კლუბმა აწარმოა საინფორმაციო კამპანია. “კლუბების ერთერთ საინფორმაციო შეხვედრაზე მოსწავლეებს დაგვებადა აზრი
დედაენის დღე აგვეღნიშნა და აქციაში სკოლის თითოეული მოსწავლე
ჩართულიყო, რაშიც სკოლის ადმინისტრაცია დაგვეხმარა“. - განაცხადა
კლუბის წევრმა.
აღნიშნული კამპანიის ფარგლებში სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებმა
შექმნეს დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ნამუშევარი. გააკეთეს
ლიტერატურული მოზაიკა, სადაც ქართველი და სომეხი პოეტების ლექსები გამოიყენეს, რომელიც
სკოლის ფოიეში განთავსდა.
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სამოქალაქო კლუბის წევრები იმედის გმირს მინდია შაინიძეს შეხვდნენ
24 თებერვალს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ
სვირის, ფერსის, ზიკილიის, მუსხის, გურკელისა და ზველის საჯარო სკოლებიდან სამოქალაქო
კლუბის 35 წევრი, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით, 2014 წლის იმედის გმირს
მინდია შაინიძეს შეხვდნენ. ღონისძიება ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორმა მარინე
სუდაძემ გახსნა, ნაჩვენები იყო „იმედის გმირების“
სიუჟეტი

მინდია

შაინიძის

შესახებ.

ადიგენის

მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანავის მკვიდრი მინდია
შაინიძე 2010 წლიდან, როგორც სამოქალაქო კლუბის
წევრი, თანამშრომლობდა ახალციხის ახალგაზრდულ
ცენტრთან, ერთვებოდა სამოქალაქო განათლებისა და
პედაგოგთა

გადამზადების

პროგრამის

განხორციელების პროცესში, მას პროგრამის ფარგლებში არაერთი ჯილდო და სერტიფიკატი მიუღია.
როგორც მან აღნიშნა პროგრამამ მის სამომავლო გეგმებსა და განვითარებაზე დიდი გავლენა იქონია.
მინდია პროექტ „მომავლის თაობის“ მონაწილეებს დეტალურად ესაუბრა საკუთარ მიღწევებზე, მისი
საქმიანობის მნიშვნელობასა და გავლენაზე თემში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის.

შეხვედრის

მონაწილეები, დაინტერესდნენ: თუ რა იყო სტიმული გაყოლოდა სპორტულ ცხოვრებას, რა ასაკიდან
იყო წარმატებული, როგორ უთავსებდა ერთმანეთს სწავლას და ვარჯიშს და როგორ იყენებდა
თავისუფალ დროს. იმედის გმირთან ერთად სამოქალაქო კლუბის წევრებმა სამომავლო გეგმების
დაისახეს, რაც გულისხმობს უახლოეს მომავალში სასკოლო სამოქალაქო კლუბის წევრების ჩართვას
საქველმოქმედო

აქციებში,

სპორტულ

და

საგანმანათლებლო

ღონისძიებებში.

დაიგეგმა

მასტერკლასები თავისუფალ ჭიდაობაში სამოქალაქო კლუბის წევრებისათვის სოფელ ზველსა და
მუსხში. დასასრულს ახალციხის ახალგაზრდულმა ცენტრმა მინდია შაინიძეს, სპეციალური
სერტიფიკატი გადასცა და საპატიო პარტნიორის წოდება მიანიჭა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ:
ახალციხის ადგილობრივი თვითთმართველობის კულტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
მაია სხირტლაძე, ადგილობრივი მედია ტელეკომპანია მე-9 არხი, რეგიონალური გაზეთი სამხრეთის
კარიბჭე. სამოაქალაქო კლუბის წევრები .

„მხიარული სტარტები“ - „დემოკრატიის კვალდაკვალ“
27 თებერვალს ასპინძის რაიონის სოფელ ზველის საჯარო სკოლაში
სამოქალაქო
კლუბის
ინიციატივით
სკოლის
ადმინისტრაციასთან
შეთანხმებით, სკოლის სხვადასხვა კლასის მოსწავლეების მონაწილეობით,
სპორტული შეჯიბრი ჩატარდა. „ღონისძიების მიზანი იყო, ბავშვებისათვის
დამსწრე საზოგადოებისათვის გვეჩვენებინა ცხოვრების ჯანსაღი წესი და თუ
რა დიდი როლი აკისრია სპორტს ადამიანის ჯამრთელობისათვის.“ -აღნიშნა
სამოქალაქო განათლების პედაგოგმა დარეჯან დიასამიძემ.
ახალციხის ახალგაზრდულმა ცენტრმა ღონისძიების ხელშეწყობის მიზნით
სპორტული ინვენტარი შეიძინა, ხოლო სოფელ ზველის სარიტუალო სახლის
მენეჯერმა ვახტანგ ზედგინიძემ უსასყიდლოთ დაუთმო დარბაზი.
აღნიშნულ ღონისძიებას ესწრებოდა ზველის საჯარო სკოლის ადმინისტრაცია, მოსწავლეთა
მშობლები, პედაგოგები, ასპინძის მუნიციპალიტეტის დეპუტატი ტარიელ ლონდარიძე, რომელიც
დაინტერესდა სამოქალაქო კლუბის ინიციატივით.
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„ჩემი თავისუფალი დრო“
18
მარტს,
სამოქალაქო
კლუბების
წევრების
ინიციატივით
ახალგაზრდული ფესტივალი „ჩემი თავისუფალი დრო“ გაიმართა, სადაც
მოსწავლეებმა და სამოქალაქო
საზოგადოების წარმომადგენლებმა
ერთობლივად იმსჯელეს ახალგაზრდების თავისუფალი დროის სწორად
გამოყენებაზე. თავდაპირველად, სამოქალაქო კლუბების წევრებმა მოაწყვეს
მსვლელობა, რომლის დროსაც ტრანსფარანტებისა
და საინფორმაციო ბუკლეტების საშუალებით
გააცნეს მოსახლეობას
ფესტივალის
მიზნები.
სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ფოიეში
მოეწყო
პარტნიორი სკოლების სამოქალაქო კლუბის წევრების ნახატების კონკურსი
თემაზე: „ჩემი თავისუფალი დრო“. კონკურსანტებმა მოწვეულ სტუმრებს
გააცნეს თემში არსებული პრობლემები, რაც ხელს უშლის ახალგაზრდებს
რაციონალურად
გამოყენონ
თავისუფალი
დრო. უნივერსიტეტის
საკონფერენციო დარბაზში საჯარო დებატების
სახით გაგრძელდა ფესტივალი, რომელსაც უძღვებოდა სამცხე-ჯავახეთის
სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის კოორდინატორი ნინო
ნადირაძე. შეხვედრას ესწრებოდნენ ფსიქოლოგი, ადგილობრივი მედიის,
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
გაიმართა გამარჯვებული ვიდეო რგოლების ჩვენება. ჟიურიმ, რომელსაც
ტელეკომპანია „მეცხრე არხისა“ და გაზეთ
„სამხრეთის კარიბჭის“ ჟურნალისტები წარმოადგენდნენ, გამოავლინეს
საუკეთესო ვიდეო–რგოლის ავტორები. 3 საუკეთესო ვიდეო რგოლისა და
3 საუკეთესო ნახატის ავტორები სპეციალური
პრიზებით დააჯილდოვეს. ასევე, ახალციხის
მუნიციპალიტეტის გამგეობამ, მერიამ და ა/ო
სამოქალაქო
საზოგადოების
ხელშეწყობის
ცენტრის დირექტორმა ნინო რუხაძემ მათ მიერ
შერჩეულ მოსწავლეებს სპეციალური პრიზები, ხოლო თითოეულ
მონაწილეს ფესტივალში აქტიური ჩართვისათვის სერთიფიკატები
გადასცეს.
დასასრულს,
უნივერსიტეტის
ეზოში,
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულგუმოს სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა ფლეშ მობი მოაწყვეს.

“ძალადობა დღეს”
25 თებერვალს სოფელ ოკამის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის
წევრებმა პირდაპირი და არაპირდაპირი ძალადობის შესახებ თემები
წარმოადგინეს, ისაუბრეს სოფელ ოკამის პრობლემებზე. რა არის
ძალადობა, ადამიანის უფლებები, ოჯახური ძალადობა ჩვენს ქვეყანაში,
ძალადობა ბავშვებზე, თემში არსებული სოციალური მდგომარეობა,
არაპირდაპირი ძალადობა და სიღატაკე ეს ის თემებია, რომელზეც
სამოქალაქო კლუბის წევრებმა იმსჯელეს.
„ჩვენს სოფელში ისეთი სიტუაციაა თითქოს 21-ე საუკუნემ გვერდით
ჩაიარა, არც ბუნებრივი გაზია და არც ინტერნეტი“ - აღნიშნა ღონისძიების მონაწილე მოსწავლემ.
სოფელი, რომელიც მოშორებულია ცენტრს, არ არის ინტერნეტი და ბუნებრივი გაზი, უდიდეს
პრობლემას უქმნის თემს, სოფლის მოსახლეობა სახელმწიფოს არაპირდაპირი ძალადობის
მსხვერპლია იმ ფონზე, როცა მეზობელ სოფელში უკვე წლებია ინტერნეტი და გაზი უკვე აქვთ.
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დებატების ტურნირი ,,გზა პარლამენტისაკენ"
4 აპრილს, ახალციხის N1 საჯარო სკოლის სააქტო დარბაზში ჩატარდა
დებატების ტურნირი ,,გზა პარლამენტისაკენ". დებატებს სამცხე–
ჯავახეთის რეგიონალური სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა
ფორუმის კოორდინატორი ნინო ნადირაძე უძღვებოდა, რომელსაც
ახალციხის N1 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის ,, ოცნებიდან
რეალობამდე" ლიდერების ეხმარებოდნენ. დებატებში მონაწილეობდა
სამოქალაქო განათლების პროგრამის პატრნიორი საჯარო სკოლები, ორი
ძველი (ვალე, აწყური) და ორი ახალი (სვირი, მუსხი) საჯარო სკოლის
სამოქალაქო კლუბის წევრები. აღნიშნული ტურნირი დაფინანსებულია ევრაზიის ფონდის მიერ და
მას ახალციხის ახალგაზრდული იდეის მონაწილეები ახორციელებენ,
რომლებიც ამავდროულად სამოქალაქო განათლების პროგრამის
კურსდამთავრებულები არიან.
მოსწავლეებს ეტაპობრივად მზადების პროცესში კონსულტაციას
უწვედნენ სამოქალაქო კლუბის ლიდერები. ფინალურ ტურში
ერთმანეთს შეხვდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სვირის საჯარო
სკოლა და ვალის N2 საჯარო სკოლა. მოსწავლეებმა იდებატეს
აქტუალურ
თემებზე:
,,საქართველო
უნდა
გაწევრიანდეს
ევროკავშირში".
ჟიურში მოწვეულნი იყვნენ პროგრამა ,,მომავლის თაობის" სამცხე–ჯავახეთის რეგიონალური
კოორდინატორი ქ. მზია ინასარიძე და სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი,
დებატების ტურნირის გამარჯვებული გიორგი ხმალაძე. ტურნირს ესწრებოდნენ ახალციხის
ახალგაზრდული იდეის წარმომადგენლები.
ფინალის ბოლოს დებატების მონაწილენნი დასაჩუქრდნენ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა
ფორუმის მიერ მოწოდებული წიგნებით ,,ჩემი უფლებები და მოვალეობები".
ჟიურიმ შეარჩია ოთხი ტოპსპიკერი, რომელთაც გადაეცათ წიგნები მხატვრული ლიტერატურის
საგანრურიდან, გამარჯვებულ გუნდს გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები და დებატების ყველა
მონაწილე სერტიფიკატებით დაჯილდოვდა.

მოქალაქე ჟურნალისტები გადაღებასა და მონტაჟს სწავლობენ
2015 წლის მარტიდან პროგრამის პარტნიორი სკოლების მოსწავლეები
სტაჟირებას გადიან რეგიონალური გაზეთ „სამხრეთის კარიბჭე“-ს
რედაქციაში. მათ უკვე ჟურნალისტური უნარ-ჩვევები და სტატიის წერისა და
ონლაინ სიუჟეტების მომზადების პრინციპები შეისწავლეს.
ამჟამად,
პროგრამის
მონაწილე
„მოქალაქე
ჟურნალისტები“
თეორიული
სწავლებიდან
პრაქტიკულ ნაწილზე გადავიდნენ. ახალგაზრდები
სიუჟეტის გადაღებასა და მონტაჟს სწავლობენ.
სტაჟიორ
მოსწავლეებს,
გაზეთის
„სამხრეთის
კარიბჭე“ ჟურნალისტები და მემონტაჟეები პროფესიული უნარ-ჩვევებისა და
პრაქტიკული გამოცდილების შესაძენად შესაბამის გაკვეთილებს უტარებენ.
„ჩემთვის დიდი პატივია გაზეთის რედაქციაში სტაჟირების პროგრამით
მონაწილეობა. ჟურნალისტიკა ძალიან მაინტერესებს. სტაჟირების დროს
დიდ და შრომატევად საქმეს შევეჭიდე – ვისწავლე გაზეთის დაკაბადონება და გამოსაცემად
მომზადება. ამჟამად კი, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს ვიძენ, ვსწავლობ ინტერვიუს აღების ტექნიკას.
მალე ჩემს პირველ სტატიასაც გამოვაქვეყნებ,“ -აღნიშნა სტაჟირების პროგრამის მონაწილემ,
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუსხის საჯარო სკოლის მოსწავლემ ქრისტინე ინასარიძემ.
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"ტურიზმი თემის ეკონომიკური განვითრების შესაძლებლობა"
21 მარტს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ფერსის საჯარო სკოლაში
მოწვეულმა სპეციალისტმა ფერსისა და ზიკილიის სასკოლო სამოქალაქო
კლუბების წარმომადგენლებთან ერთად დაგეგმა ტრენინგი თემაზე:
"ტურიზმი თემის ეკონომიკური განვითრების შესაძლებლობა".
რაც ხელს შეუწყობს შემდეგში თემში
ტურიზმის
განვითარებას.
ტრენინგის ბოლოს მოსწავლეებს ტრენერმა დავალება მისცა, რაც
გულისხმობდა 1 თვის მანძილზე საკუთარ სოფელში ღირსშესანიშნავი
ადგილების შესახებ ინფორმაციის და ფოტო მასალის მოპოვებას.
ტრენინგის ციკლის შემდეგ, დამზადდება რუკები, შეიქმნებ ბაზა, ბაზაზე განთავსდება ინფორმაცია
თითოეულ სოფლის შესახებ, რაც ტურისტს გაუადვილებს ადვილად მივიდესისტორიულ
ძეგლებამდე. უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება საკუთარი სოფელში არსებული ისტორიული
ძეგლებით. ტურიზმი თემის ეკონომიკური განვითრების შესაძლებლობაა.

ბლოგის პოპულარიზაციის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით
სოფ. ფერსის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბ „მუდამ ახლის ძიებაში“-ს
წევრმა და ბლოგერმა თინათინ გელაშვილმა, რომელსაც აქვს ბლოგი
ნომინაციით ჯანსაღი ცხოვრება, დაგეგმა და
ჩაატარა ღონისძიება
სახელწოდებით: „ბლოგი და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია“.
ღონისძიებაზე თინათინ გელაშვილმა, რიტა გოგოლაურმა, ჯუბიკო ლომიძემ
და სალომე კახიშვილმა ისაუბრეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის ირგვლივ
სხვადასხვა თემაზე რამაც საშუალება მისცა იქ მყოფ სტუმრებს ემსჯელათ
ჯანსაღ ცხოვრების ირგვლივ. მსჯელობის შემდეგ გაიმართა ამხანაგური
მატჩი სოფ. ზიკილიის და სოფ. ფერსის სკოლებს შორის.
„ დღეს ჩემ სკოლაში ჩავატარე ღონიძიება ჯანსაღ ცხოვრებაზე. მე და ჩემმა მეგობრებმა ვისაუბრეთ
ჯანსაღ და არაჯანსაღ ცხოვრებაზე, ვისაუბრეთ იმაზეც თუ რა
ვნებს და რა არგებს ჩვენს ორგანიზმს. ჩემ სკოლაში ჩავატარე
გამოკითხვა იმის შესახებ თუ რომელი სპორტი დაგვეხმარება
ყველაზე მეტად ჯანსაღ ცხოვრებაში. ბავშვების უმრავლესობამ
ფეხბურთი აირჩია, ამიტომ მოვიწვიე ჩვენი მეზობელი სკოლა
ზიკილიის საჯარო სკოლა და მათთან გავმართეთ ამხანაგური
მატჩი“ - აღნიშნა თინათინ გელაშვილმა.
მატჩში მონაწილე გუნდებს ახალციხის ახალგაზრდულმა ცენტრმა სიგელები გადასცა, ხოლო
გამარჯვებული გუნდი თვითმართველობამ თასით დააჯილდოვა.

გურკელის სამოქალაქო კლუბი „იმედი“ საქველმოქმედო აქცია ნინოწმინდის ობოლ და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სახლში
2 მაისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურკელის სამოქალაქო
კლუბი „იმედი“
ნინოწმინდის ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა სახლს ესტუმრა. მათ თანატოლებს პროდუქტები, ტკბილეული და
ტასაცმელი მიუტანეს.
საქველმოქმედო აქციის მონაწილეები ახალქალაქის დედათა მონასტერშიც
იმყოფებოდნენ, მონასტერის დედებს საკვები პროდუქტები და
ტკბილეული გადასცეს. ამის შემდეგ, „მეხუთე სახარებად“ წოდებული
უდიდესი ქრისტიანული რელიქვიის ტურინის სუდარის ზუსტი ასლი
მოინახულეს. აღნიშნული სიწმინდე ახალქალაქში, საგანგებოდ აშენებულ
ეკვდერშია დაბრძანებული და რაც მოსწავლეებისათვის საინტერესო იყო.
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სამოქალაქო კლუბის წევრების მოთხოვნის საფუძველზე
მინდია შაინიძე სოფელ მუსხს ესტუმრა
19 მაისს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანავის მკვიდრი, „იმედის გმირი“ მინდია შაინიძე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუსხის საჯარო სკოლას ესტუმრა, სადაც ასპინძის
მუნიციპალიტეტის სოფელი ზველის, ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელი ფერსისა და მუსხის საჯარო სკოლების
სამოქალაქო
სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის თაობა“ მონაწილე
კლუბის წევრებმა უმასპინძლეს.
„კლუბის წევრებს ვესაუბრე ზოგადად სპორტის მნიშვნელობაზე
ცხოვრებაში, ახალგაზრდებს ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ მოვუწოდე
და საკუთარი შეხედულებები გავაცნი ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრებაში.“-აღნიშნა მინდია შაინიძემ. იმედის გმირს სოფელ
ზანავიდან წამოყვანილი ჰყავდა თავისი პატარა მოსწავლეები,
რომლებმაც
თავისუფალ ჭიდაობის ილეთები უჩვენეს შეხვედრის
მონაწილეებს.
დღის ბოლოს შეჯამდა შეხვედრა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაციის მიზნით, სამოქალაქო კლუბის წევრებმა სამომავლო
გეგმები დაისახეს და მაისის ბოლოს გოგონათა ფეხბურთის შეჯიბრი
დაგეგმეს. მოსწავლეები ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის დახმარებით, ითანამშრომლებენ
ახალციხის სპორტ სკოლასთან, რომელიც მოსწავლეებს დაუთმობს სპორტ დარბაზს გოგონათა
საფეხბურთო მატჩის ჩასატარებლად.

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის მეოთხე წლიური კონფერენციაგამოფენა
16 მაისს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის მეოთხე წლიური
კონფერენცია-გამოფენა გაიმართა. კონფერენციის მონაწილეებს მიესალმნენ
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კავკასიის მისიის
დირექტორი, ბ-ნი სტივენ ჰეიკინი, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრი, ქ-ნი თამარ სანიკიძე და სამოქალაქო განათლების
პროგრამის დირექტორი, ქ-ნი მარინა უშვერიძე. ღონისძიებას ასევე
ესწრებოდნენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
მოადგილე
ლია
გიგაური,
მოწვეული
პედაგოგები
და
სხვა
დაინტერესებული პირები.
ფორუმის მონაწილე, საქართველოს ყველა რეგიონის 400 პედაგოგი
სამოქალაქო განათლების სფეროს სიახლეებსა და ინოვაციებს გაეცნო. მათ
ასევე, მიიღეს ინფორმაცია მასწავლებელთა საქმიანობის დაწყების,
პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის
შესახებ. ფორუმზე დასახელდა სამოქალაქო განათლების წლის საუკეთესო
პედაგოგები,
რეგიონის წლის საუკეთესო პედაგოგი ჯილდო მიიღო
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის N3 საჯარო სკოლის პედაგოგმა ჟანა
ხაჩატურიანმა, ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელი რუსთავის სკოლის
პედაგოგი შორენა ხიზაძეს კი წლის წარმატებული პედაგოგის ტიტული ერგო, ხოლო რეგიონის წლის
კლუბის მეურვის ჯილდო, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელი სვირის საჯარო სკოლის
პედაგოგმა ნუგზარ ლომიძემ.
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სამცხე-ჯავახეთის ახალგაზრდული ფორუმი - 2015“
24 მაისს, ახალციხეში „სამცხე-ჯავახეთის ახალგაზრდული ფორუმი 2015“ გაიმართა. ფორუმი სამოქალაქო განათლების პროგრამის
„მომავლის თაობა“, დემოკრატ მესხთა კავშირის, World Vision Georgia–ს
ინიციატივით
ჩატარდა.
ფორუმში
სამოქალაქო
განათლების
პროგრამის „მომავლის თაობა“ პარტნიორი სკოლების ხუთი სასკოლო
სამოქალაქო კლუბის 25 მოსწავლე მონაწილეობდა. დემოკრატ მესხთა
კავშირის წევრებმა, ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტების
პროგრამის „მომავლის თაობა“ პარტნიორი სკოლების მოსწავლეებს
დახმარება გაუწიეს მოემზადებინათ პროექტები 5 თემაზე - თანასწორობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი,
ეკოლოგია/გარემოს დაცვა და ტურიზმი, რომლებიც შემდგომ, სამუშაო ჯგუფებში განიხილეს და
დღის მეორე ნახევარში პოტენციურ დამფინანსებლებს წარუდგინეს.
„ფორუმზე ხუთი პროექტის პრეზენტაცია წარმოვადგინეთ: სკოლაში ბულინგის შემცირება,
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით თემში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
განვითარება და სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების მოწყობა, გარემოს დაცვის მიზნით სკვერების
გამწვანებისა და დასუფთავების აქციების ორგანიზება, ტურიზმის განვითარების მიზნით
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ისტორიული ძეგლების შესახებ საინფორმაციო ბანერების
დაბეჭდვა, გავრცელება და მოხალისეობის კულტურის დანერგვა. ეკოლოგიის დაცვისა და ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პროპაგანდის თემებზე წარმოდგენილ ორ პროექტს
გამოუჩნდა მხარდამჭერები, ახალი სასწავლო წლის დაწყებისთანავე
დავიწყებთ პროექტების განხორციელებას“ - სთქვა ფერსის სასკოლო
სამოქალაქო კლუბის წევრმა რიტა გოგოლაძემ.
ახალგაზრდების მიერ პროექტების წარდგენის შემდეგ, გარემოს
დაცვის მინისტრის მოადგილემ შესაბამის ჯგუფს გამწვანებასთან
დაკავშირებით, დახმარება შესთავაზა. ცხოვრების ჯანსაღი წესის
დამკვიდრების ინიციატივას კი მხარი დაუჭირა ფირმა „ლელას“
დირექტორმა დალი ქოზაშვილმა.
„ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ფორუმების გამართვა, რადგან
გამორიცხულია კაბინეტიდან მართო ეს საკითხები ადგილობრივი
თვითმმართველობის და მოსახლეობის გარეშე. მოვისმინე ახლგაზრდების
მიერ წარმოდგენილი პროექტები და მინდა ვთქვა, რომ გარემოს დაცვის და
ეკოლოგიის კუთხით მომზადებულ პროექტებს განვიხილავ და
შეძლებისდაგვარად, ახალგაზრდებს დავეხმარები“, – სთქვა საქართველოს
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილემ ბ-ნმა
ბესარიონ აბაშიძემ.
„World Vision –Georgia-ს“, ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის,
სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის თაობა“ და „ახალციხის დემოკრატ მესხთა კავშირის“
ორგანიზებით, მსგავსი მასშტაბის ფორუმი რეგიონში პირველად შედგა. ფორუმის მიზანს
ახალგაზრდების გააქტიურება, მათ მიერ პრობლემების კვლევა და პრობლემური საკითხების
გადაჭრის გზების ძებნა იყო.
ახალგაზრდული ფორუმის მუშაობას დაესწრნენ მოსწავლეები, სტუდენტები, პედაგოგები,
სამთავრობო, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესის წარმომადგენლები და სამოქალაქო
განათლების პროგრამის „მომავლის თაობა“ რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის
მენეჯერი. ფორუმის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი ხუთივე
პროექტი განხორციელდება.
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საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის გამგეობის თავმჯდომარე ანდრო ბარნოვი ახალციხის
მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო კლუბის წევრებს შეხვდა
28 მაისს ქ. ახალციხეში, ა/ო ტოლერანტში სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის გამგეობის
თავმჯდომარე,
მოძრაობა
„დამოუკიდებლობისა
და
ევროინტეგრაციისათვის“ დამფუძნებელმა და ლიდერმა, ანდრო
ბარნოვმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე: „ევროპული
დემოკრატია და ლიბერალიზმი“, სადაც სიღრმისეულად ისაუბრა
დემოკრატიული საზოგადოებების აღმშენებლობის მსოფლიო
გამოცდილებაზე, ხელშემწყობ და ხელისშემშლელ ფაქტორებზე, ამ
პროცესში განათლების როლზე და მოქალაქისა და სახელმწიფოს
პასუხისმგებლობებზე.
საჯარო ლექცია ესწრებოდნენ, ახალციხელი ახალგაზრდობა, რომელსაც შეუერთდნენ ახალციხის
მუნიციპალიტეტის პარტნიორი საჯარო სკოლების სამოქალაქო კლუბის წევრები. ლექციის
მსვლელობისას გამოიკვეთა კონკრეტული ახალგაზრდული ინიციატივები, რაც დემოკრატიული
საზოგადოების აღმშენებლობისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მატარებელია. დამსწრე
საზოგადოებას საშუალება ჰქონდა, მომხსენებელთან ერთად განეხილათ მრავალი თემა და
დაესახელებინათ გადაჭრის გზები.
შეხვედრის ბოლოს ბატონ ანდრო ბარნოვს გაუჩდა ახალგაზრდებთან შეხვედრის სურვილი და
შესთავაზა ვიზიტი საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის პარტნიორი სკოლების საჯარო სკოლების სამოქალაქო
კლუბის გოგონებს შორის მინი ფეხბურთში შეჯიბრი გაიმართა
26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს სამოქალაქო განათლების პროგრამა „მომავლის
თაობა“ სპორტული ღონისძიებით წარსდგა. პროგრამის ფარგლებში,
ქალაქ ახალციხის სასპორტო სკოლაში, სასკოლო სამოქალაქო კლუბის
გოგონებს შორის მინი ფეხბურთში შეჯიბრი გაიმართა.
ერთმანეთს ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსის, მუსხის და
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზველის საჯარო სკოლის გოგონათა
გუნდები დაუპირისპირდნენ. თამაში ფესრსისა და მუსხის საჯაროს
სკოლის გოგონათა ერთობლივი საფეხბურთო გუნდის გამარჯვებით,
ანგარიშით 3-2 დასრულდა.
მონაწილე გუნდებს ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლამ უმასპინძლა,
რომელმაც გამარჯვებულ ფერსისა და მუსხის გოგონათა გუნდს სპორტული თასი გადასცა.
ახალციხის
ახალგაზრდული
ცენტრის
წარმომადგენლებმა
კი,
გამარჯვებისათვის
და
მონაწილეობისათვის, ორივე საფეხბურთო გუნდს სიგელები გადასცა.
„სამოქალაქო კლუბების გოგონათა საფეხბურთო ტურნირი სოფელ მუსხში „იმედის გმირის“
მინდია შაინიძის სტუმრობის შემდეგ დაიგეგმა, სადაც შეხვედრის მონაწილეებს ჯანსაღი ცხოვრების
პოულარიზაციაზე გვესაუბრა.
ტურნირს ესწრებოდნენ ახალციხის სასპორტო სკოლის წარმომდგენლები, ახალციხის
ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლები, ახალციხისა და ასპინძის
მუნიციპალიტეტის
პარტნიორი საჯარო სკოლის სპორტის პედაგოგები, მოსწავლეთა მშობლები და მოსწავლეები.
ბიულეტენი შექმნილია სამოქალაქო განათლება „მომავლის თაობა“ ფარგლებში
ქ. ახალციხე, ახალციხის ახალქაზრდული ცენტრი, კოსტავას ქ. 79. ტელ: 0 (365) 22 08 77
Email: icyakhaltsikhe@yahoo.com ბლოგი: Akhaltsikheyouthcenter.wordpress.com
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