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დრონის  წევრები  2019!

ამ თვეში ახალგაზრდულმა ასოციაცია  
„დრონი“-მ გამოაცხადა ახალი, ადგილობრივი 
მოხალისეების მიღება. წევრების შერჩევა 
მოხდა შევსებული აპლიკაციებისა და 
გასაუბრების საფუძველზე. მალე , მათი 
პირველი საერთო შეხვედრა გაიმართება და 
ასევე დაიწყება  ტრენინგების ციკლი, რის 
შემდეგაც ახალგაზრდები ჩვენი ორგანიზაციის 
სრულფასოვანი წევრები გახდებიან. 
ამ წლისთვის, ეს მოხალისეების შერჩევის 
პირველი ეტაპი იყო, რომელიც 27 იანვარს 
დასრულდა.    
 
 

თამარ ტყემალაძე

მთავარი  

თემები

დაბრუნება თბილისი 
ზღვის სკოლაში!
 
 
მალბორკის ზღაპრები
 
ბედნიერი ახალი წელი
 
 

დრონი  ნიუსი



დაბრუნება  თბილისი  ზღვის  

სკოლაში!

დრო მოვიდა , თბილისის 
ზღვის სკოლაში მივესალმოთ 
ახალ 2019 წელს!
 
საშობაო შესვენების შემდეგ 
„დრონის“ მოხალისეები - 
დელია სიმონი, სარა ჯიავარა 
და სოფია ადამეკი 
დაუბრუნდნენ სკოლას და 
ბავშვებს მათი 
ვორქშოფებით.
ოთხშაბათს, 23 იანვარს, 
მოსწავლეებმა გამოიღვიძეს 
ზამთრის ძილისგან 
სხვადასხვა საინტერესო 
თამაშებისა და აქტოვობების 
დახმარებით.
ინგლისურის ცოდნის 
გაუმჯობესებასთან ერთად 
მოსწავლეები სწავლობენ 
ჯგუფურ მუშაობას  ჯანსაღი 
კონკურენციის საშუალებით.
 

ახალი წელი , ახალი ენერგია!

იმიტომ, რომ  საუკეთესო გზა ისწავლო, ეს არის - 

გართობა!



ახალგაზრდების  განვითარება  

მათი  ზრდისთვის

25-28 იანვარს , ორგანიზაციამ „დრონი“ 
უმასპინძლა ტრანსნაციონალურ ღონისძიებას 
-  პარტნიორების შეხვედრა KA2 პროექტის 
შესახებ - ახალგაზრდების განვითარება მათი 
ზრდისთვის.  ეს  პროექტის მეორე სამუშაო 
შეხვედრა იყო , სადაც პარტნიორებმა  , 
შუალედური ფაზის აქტივობების შედეგები 
განიხილეს .
აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს 
გაზარდოს მცირე შესაძლებლობების მქონდე 
ახალგზარდების ჩართულობა ერასმუს+ 
მოხალისეობრივ აქტივობებში და ევროპის 
სოლიდარობის კორპუსის პროექტებში.
„დრონი“  პასუხისმგებელია შექმნას ვებ - 
გვერდი , იმ ორგანიზაციების 
გასაერთინებლად, რომლებიც მუშაობენ 
აღნიშნულ საკითხებზე. GAINetwork.org 
საიტი, მალე იქნება ხელმისაწვდომი ფართო 
მასებისთვის.
 
გვადევნეთ თვალყური!
 ქეთევან ჯინორიძე



დრონის  წევრები  

საზღვარგარეთ

ევროპის მოხალისეობრივ სერვისში 
ჩართვა, ვფიქრობ ერთ-ერთი სწორი  
გადაწყვეტილებაა რომელიც ბოლო 
დროს მიმიღია. მოკლედ რომ 
აღგიწეროთ ჩემი ყოველდღიური 
საქმიანობა, ასე გამოიყურება : 
ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვა 
ქყვეყანაში ცხოვრების გამოცდილების 
დროს არის საჭირო გარემო, რომელიც 
მნიშვნელოვნად ხელშემწყობია ყველა 
მომავალი წარმატებული საქმიანობის. 
როგორც მოხალისე ვმუშაობ ქალაქში 
ყველაზე ჯადოსნურ და ჭკვიან 
დაწესებულებაში ყველა პატარასთვის 
და მოზარდისთვის. ძალიან კრეატიულ 
და შრომისმოყვარე გუნდთან ერთად, 
ყოველდღიურად ვცდილობ აქტიური 
მონაწილეობა მივიღო ღონისძიებებში 
, რომლებსაც პატარებისთვის და 
ზრდასრულებისთბისაც კი ვაწყობთ.  
როგორიცაა:  ზღაპრების კითხვის 
საშუალებით წიგნებთან დაახლოება, 
პატარებისთბის სხვადასხვა 
საინტერესო თემებზე ვორქშოფების 
მომზადება, სადაც ყველანი ერთად 
ვსწავლობთ კეთებით. ასევე, საბაზისო 
კომპიუტერული უნარების კურსები 
ზრდასრულებისთვის და კულტურული 
კვირეულების ფარგლებში ქართული 
კულტურის გაცნობა დაინტერესებული 
აუდიტორიისთვის და ყოველკვირეული 
შეხვედრები ინგლისური ენის 
სალაპარაკო კურსის ფარგლებში. რაც 
შეეხება ტექნიკურ საკითხებს 
,სიმოვნებით ვიყენებ წარსულ 
გამოცდილებას ბიბლიოთეკის 
ოფიციალური გვერდის ფოტო-ვიდეო 
კონტენტით მომარაგებისას.

ასევე მნიშვნელოვანი როლი აქვს 
პოლონური ენის სასწავლო კურსებს 
ჩემთვის, რომელსაც ძალიან დიდი 
სერიოზულობით ვეკიდები. 
ადგილობრივებთან სწრი კომუნიკაციის 
ფორმად ვხედავ მათსავე მშობლიურ 
ენაზე საუბარს. დასაწყისისთვის კი 
საუბრის მცდელობას, რომელიც ძალიან 
ბუნებრივად მაახლოვებს აქაურ 
კულტურასთან. 
მეგობრებს, რომლებიც ამ სამი თვის 
განმავლობაში შევიძინე , ასევე , 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვთ 
ჩემთვის. ინფორმაციების გაცვლის 
პროცესში, ყოველდღიურად ვსწავლობთ 
ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ 
ჩვევებს, ტრადიციებს და კულტურას. 
განსაკუთრებით აქტიური თვე მაქვს 
ამჟამად უკვე დაგეგმილი უამრავი 
საინტერესო და შემეცნებითი  
აქტივობითა და თეატრალური 
წარმოდგენებით. 
ყოველთვიურად უფრო მეტად 
ვრწმუნდები რომ საჭირო ადგილას 
საჭირო საქმეს ვაკეთებ 
თვითგანვითარებისთვის და 
ადგილობრივი კულტურისთვის მცირე 
სიახლის შეთავაზებით.

მალბორკის ზღაპრები

მარიამ ფედროვ



დრონის  წევრები  

საზღვარგარეთ



გილოცავთ  დაბადების  

დღეს  !

რაც უფრო გემატება წლები , მით უფრო უკეთესი ხდები!

ანა  დათიაშვილი

ბაჩი  კურტანიძე

ირაკლი  ჩანტლაძე

ირაკლი  ხეხელაშვილი

ჯაბა  ქურთიშვილი

ხატია  თანდილაშვილი

ლანა  ჭაჭავა

მარიამ  რაზმაძე

ნინი  ქოსიაშვილი

რატი  კუპატაძე

ნინო  კაკულია

თათია  ტოგონიძე



ბედნიერი  ახალი  

წელი!

როგორც იქნა დადგა 2019 წელი !

ალბათ, არ გაქვთ 
სინანული, რომ ტოვებთ 
ძველს და ალბათ , 

გიხარიათ შეხვდეთ ახალს.
გისურვებთ ყოველივე 
საუკეთესოს ახალ 2019 

წელს!
 

            - დრონის გუნდი


