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ახალგაზრდული მუშაობის ძირითადი
ცნებები
რა არის არაფორმალური განათლება?
განათლება არის სწავლის პროცესი, რომელიც ეხმარება ადამიანს უნარების, ცოდნის,
რწმენის, ფასეულობების შეძენასა და დასახული მიზნის მიღწევაში. სწავლა (განათლების
მიღება) უწყვეტი პროცესია, იგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში მიმდინარეობს - ბავშვები
განათლების მიღებას ადრეული ასაკიდან სახლში იწყებენ და მთელი ცხოვრება აგრძელებენ.
განათლება ადამიანის ცხოვრების ხარისხის განსაზღვრისა და უკეთესობისკენ შეცვლის ერთერთი საუკეთესო საშუალებაა. ის, პრაქტიკულად, განსაზღვრავს ადამიანის დასაქმების
შესაძლებლობას, კომპეტენციის შესაფერისი სამუშაოს შოვნასა და სამუშაო ბაზარზე
სათანადოდ ინტეგრირებას. 1948 წლის „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით“
ოფიციალურად მოხდა განათლების ადამიანის ძირითად და ფუნდამენტურ უფლებად
აღიარება, რაც თავისთავად გულისხმობს, რომ განურჩევლად რასის, სქესის, რელიგიის,
ეროვნების, ეთნიკური კუთვნილების, სექსუალური ორიენტაციის, პოლიტიკური ხედვისა და
შეზღუდული შესაძლებლობებისა, ყველა ადამიანმა უნდა მიიღოს, სულ მცირე, დაწყებითი
განათლება. ნელსონ მანდელას თქმით: „განათლება ყველაზე ძლიერი იარაღია, რომელიც
შეგიძლია გამოიყენო მსოფლიოს შეცვლისთვის“. უდავოა, განათლება ეფექტიანი და
გადამწყვეტი საშუალებაა სიღარიბისა და გენდერული უთანასწორობის შესამცირებლად,
საერთაშორისო მშვიდობის, კეთილდღეობის, ეკონომიკური ზრდისა და მდგრადი
განვითარების მისაღწევად მთელ მსოფლიოში.
განათლება სამ ტიპად იყოფა: ფორმალური, არაფორმალური და ფორმალურს გარე
განათლება. ფორმალურ განათლებას ადამიანს სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო
დაწესებულება
აძლევს,
მაგალითად:
სკოლები,
უნივერსიტეტები,
კოლეჯები,
სპეციალიზებული პროგრამები, საგანმანათლებლო ცენტრები, რომლებიც დაინტერესებულ
პირებს პროფესიულ ტრენინგებს სთავაზობენ. აღნიშნული დაწესებულებები, როგორც წესი,
გასცემენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ ხარისხისა და კვალიფიკაციის ამსახველ
დოკუმენტებს: დიპლომებს, სერტიფიკატებს და ა.შ. ფორმალური სწავლება ოფიციალური და
სტრუქტურირებულია. იგი გვხვდება ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემაში და აღიარებულია
შესაბამისი სახელისუფლებო ორგანოს მიერ ადგილობრივ დონეზე. ფორმალურ განათლებას
აქვს წინასწარ განსაზღვრული მიზნები და მეთოდოლოგიები და მიჰყვება ოფიციალურ
სასწავლო გეგმას. შრომითი ბაზრისა და საზოგადოების კონკურენტუნარიანობის სწრაფი
ზრდის პირობებში ადამიანს უმეტეს სფეროში სწორედ ფორმალური განათლებისა და
შესაბამისი ხარისხის მიღება ესაჭიროება.
ფორმალურს გარე განათლება არის განათლების ტიპი, რომელიც უკავშირდება ადამიანის იმ
გამოცდილებას, ღირებულებებს, უნარებსა და ცოდნას, რომელთაც ის იღებს ყოველდღიური
ცხოვრებიდან შემთხვევით ან წინასწარი განზრახვით. ფორმალურს გარე განათლების

სასწავლო პროცესი არ არის წინასწარ განსაზღვრული. ამ ტიპის განათლების მიღება
შესაძლებელია ისეთი აქტივობებით, როგორებიცაა: ლიტერატურისა და საგანმანათლებლო
ჟურნალ-გაზეთების კითხვა, ინტერნეტისა და ტელევიზიის საშუალებით შემეცნებითი
გადაცემების ყურება, მუზეუმებისა და საგანმანათლებლო გამოფენების მონახულება,
სხვადასხვა ყოველდღიური აქტივობები სახლში, მეგობრებთან ინტერაქცია და ა.შ. როგორც
ზემოთქმულიდან ჩანს, ფორმალურს გარე განათლება დაფუძნებულია სხვადასხვა რესურსისა
და ადგილმდებარეობის გამოყენებით დამოუკიდებლად სწავლასა და გამოცდილების
მიღებაზე. ფორმალურს გარე განათლების პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს მთელი ცხოვრება,
რაც ადამიანს აძლევს შესაძლებლობას, განუწყვეტლივ მიიღოს ცოდნა და გაეცნოს იმ
სპეციფიკური ინფორმაციას, რომელიც სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღების გარეშე ხელს შეუწყობს მის პიროვნულ
განვითარებას.
არაფორმალური განათლება იმ ტიპის განათლებაა, რომელიც მიმდინარეობს ფორმალური
სისტემის გარეთ სხვადასხვა უნარის განვითარებისა და გაუმჯობესების მიზნით. იგი საჭიროა
პროფესიული ზრდის, კარიერული წინსვლისა და ყოველდღიური ცხოვრებისთვის.
არაფორმალურ განათლებას დიდი წვლილი შეაქვს ინდივიდის პიროვნული, პროფესიულ და
სოციო-კულტურულ განვითარებაში, ამასთან, არაფორმალური განათლება ფორმალურ
განათლებაზე ბევრად მოქნილი და ინდივიდზე მორგებულია. განათლების ეს ტიპი ეხმარება
ადამიანს, შეისწავლოს საკუთარი თავი, დააკვირდეს გარშემომყოფთ, გაიზიაროს მათი
უნიკალური და მრავალფეროვანი გამოცდილება, უკეთ შეიმეცნოს სამყარო, რომელშიც ის
ცხოვრობს. არაფორმალური განათლება ყველასთვისაა. მასში შესაძლოა ჩართული იყვნენ
ადამიანები სხვადასხვა ჯგუფიდან, მათ შორის ადამიანები კულტურული სხვაობებით,
სოციალური და ეკონომიკური სირთულეებით და სხვა. არაფორმალურ განათლებას არ აქვს
ასაკობრივი შეზღუდვა, ის განკუთვნილია ნებისმიერისთვის, როგორც ახალგაზრდებისთვის,
ასევე ზრდასრულთათვის. არაფორმალური განათლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან
მახასიათებლად მიიჩნევა ის, რომ ადამიანი არაფორმალური განათლების სფეროში
ორგანიზებულ აქტივობებში ერთვება არა ვალებულების, არამედ საკუთარი სურვილის გამო,
ამასთან, ინდივიდს შეუძლია ჩაერთოს იმ კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაში,
რომელიც, ერთი მხრივ, სრულად აკმაყოფილებს მის ინტერესსა და სურვილს, ხოლო, მეორე
მხრივ, აძლევს საშუალებას სრულყოს თავისი ცოდნა მისთვის მნიშვნელოვან და საჭირო
სფეროში.
არაფორმალური განათლების უპირატესობად შეიძლება ჩაითვალოს ისიც, რომ ამ ტიპის
განათლებისთვის შეცდომების დაშვება მისაღებია, ამასთან, ადამიანს შეუძლია დაუთმოს
დრო მათ ანალიზსა და გამოსწორებას. ის ასევე ეფექტიანია იმითაც, რომ ამაღლებს ადამიანთა
ცნობიერებას აქტიურ მოქალაქეობაზე, ზრდის დასაქმების შანსს და შესაფერისი სამსახურის
პოვნის შესაძლებლობებს. არაფორმალური განათლების სფეროს აქტივობებს დიდი
მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან დიდ გავლენას ახდენს საზოგადოების პროგრესზე როგორც
განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებში.

არაფორმალური განათლების აქტივობები ისეა დაგეგმილი, რომ მათი შეცლა მარტივადაა
შესაძლებელი ინდივიდის ან ჯგუფის საჭიროებებიდან გამომდინარე. არაფორმალური
განათლების აქტივობები არ გრძელდება დიდ ხანს და უმეტეს შეთხვევაში დაბალი
ინტენსივობისაა. არაფორმალური განათლება განსაკუთებით იყენებს ისეთი სახის
აქტივობებს, როგორებიცაა: სემინარები, ტრენინგ-კურსები, სამუშაო შეხვედრები,
ახალგაზრდული გაცვლები და სხვა. ამასთანავე, ყველა ეს აქტივობა ორგანიზებულია
არაფორმალურ და მეგობრულ გარემოში. არაფორმალური განათლების ფარგლებში
განხილული თემები მრავალფეროვანია და მოიცავს მეწარმეობას, ახალგაზრდების
გაძლიერებას, გარემოს საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებას, წიგნიერების ტრენინგს,
ადამიანის უფებების სფეროს, უმცირესობათა ინტეგრაციას, სამსახურზე ორიენტირებულ
ტრენინგს, თემის განვითარებას და ა.შ. ამ ტიპის განათლება ადამიანებს აძლევს საშუალებას
აიმაღლონ ცნობიერება, განივითარონ ისეთი უნარები და კომპეტენციები, როგორებიცაა:
ლიდერობა, ჯგუფური მუშაობა, ინტერკულტურული ცნობიერება, კრიტიკული აზროვნება,
პრობლემების გადაჭრა, დროის მენეჯმენტი, დაგეგმვა და ორგანიზება და სხვა.
არაფორმალური განათლება ინდივიდისთვის ხელმისაწვდომია სხვადასხვა სახის
ორგანიზაციების, ასოციაციების, ახალგაზრდული ცენტრებისა თუ საზოგადოებრივი
ჯგუფების საშუალებით.
არაფორმალური განათლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ატრიბუტია სწავლა
კეთებით, რომელიც გამოცდილებით სწავლას ეფუძნება. ამ მეთოდის მიხედვით, ადამიანს არ
სჭირდება ტრენერისა თუ ფასილიტატორის ხშირი მეთვალყურეობა. სწავლის პროცესში
ჩართულობა მას საშუალებას აძლევს, გაიღრმავოს ცოდნა და შეიძინოს გამოცდილება, თუმცა,
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მიდგომა ძალიან ინდივიდუალურია, ვინაიდან პრობლემების
გადაჭრა და აქტივობებში ჩართულობა დამოკიდებულია თავად ინდივიდზე.
რა არის ახალგაზრული მუშაობა?
ახალგაზრდული მუშაობა გულისხმობს სხვადასხვა სახის სოციალურ, საგანმანათლებლო,
კულტურულ, გარემოსთან დაკავშირებულ, პოლიტიკურ, სპორტულ და ფიზიკურ
საქმიანობას არაფორმალური და ფორმალურს გარე განათლების გამოყენებით. აქტივობები
ორგანიზებულია
ახალგაზრდებთან
ერთად
ან
ახალგაზრდებისთვის,
როგორც
ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად, ეფუძნება ნებაყოფლობით მონაწილეობას და
განსხვავებულია ორგანიზაციის ტიპისა და მონაწილე ინდივიდთა ჯგუფების მიხედვით.
შედეგად, ახალგაზრდული მუშაობა საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს შექმნან უკეთესი
მომავლის შესაძლებლობები და გაზარდონ აქტიური მონაწილეობა, პერსონალური, ეთიკური
და სოციალური განვითარება, სოციალიზაცია, სოციალური ერთიანობა, საერთაშორისო
თანამშრომლობა, ინტეგრაცია და ინკლუზია საზოგადოებაში. ახალგაზრდული მუშაობა
ეხმარება ახალგაზრდებს გამოიჩინონ ინიციატივა და იპოვონ საკუთარ თავში ძალა, რათა
მოახდინონ საზოგადოებისთვის სასარგებლო ცვლილებები. ახალგაზრდული მუშაობის
შედეგად ახალგაზრდებს უჩნდებათ მეტი სურვილი ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესსა და ახალგაზრდულ პოლიტიკაში. ახალგაზრდული მუშაობა ხელმისაწვდომია
ყველასთვის, თუმცა ფოკუსირებულია ახალგაზრდებზე, მათ სურვილებსა და პრობლემებზე.

ახალგაზრდული მუშაობისას მკაცრად კონტროლდება ჩატარებულ თუ ჩასატარებელ
აქტივობათა ხარისხი, თუმცა გვხვდება ექსპერიმენტები და ახალი მიდგომები. ამასთანავე,
ახალგაზრდული მუშაობა ხელს უწყობს სოლიდარობას ინდივიდებს შორის და ამაღლებს
ცნობიერებას კულტურათაშორის კომუნიკაციაში. შედეგად, ახალგაზრდული მუშაობა
საშუალებას აძლევს ახალგზარდებს იპოვონ არაფორმალური განათლების შესაძლებლობები,
რომლებიც რელევანტურია, შეესაბამება მათ ინტერესსა და საჭიროებებს, აუმჯობესებს მათ
უნარებსა და კომპეტენციებს. ახალგაზრდული მუშაობა ეხმარება ახალგაზრდებს გააკეთონ
თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმუმი. არაფორმალური განათლების აქტივობები
უსაფრთხო და სახალისოა. ხშირად ახალგაზრდულ მუშაობას საგანმანათლებლო მიზნები
აქვს, ამიტომ ის იყენებს არაფორმალურ განათლებას, მისი ყველა მახასიათებლითა და
მეთოდოლოგიით, ამის გარდა, ის შეიძლება მოიცავდეს ექსპერიმენტულ სწავლებას,
მენტორინგს, მხარდაჭერას და ა.შ.
ახალგაზრდული მუშაობის სამიზნე ჯგუფს, რა თქმა უნდა, წარმოადგენენ ახალგაზრდები,
თუმცა ქვეყნების მიხედვით ასაკობრივი ზღვარი განსხვავებულია. ახალგაზრდული
მუშაობის კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი შეიძლება განსხვავდებოდეს აქტივობების ტიპისა და
მიზნების მიხედვით, ამის მიუხედავად, აქტივობები შეიძლება იყოს უნივერსალური და
რელევანტური ახალგაზრდების ყველა ჯგუფისთვის. ახალგაზრდული მუშაობის სამიზნე
ჯგუფი შეიძლება იყვნენ ბავშვები და ზრდასრულებიც.
ახლგაზრდული მუშაობა ხორციელდება ახალგაზრდული მუშაკების მიერ, რომლებიც
შეიძლება იღებდნენ ანაზღაურებას ან ჩართულნი იყვნენ მოხალისეებად. ისინი შეიძლება
იყვნენ პროფესიონალი ახალგაზრდული მუშაკები ან ჰქონდეთ ახალგაზრდებთან მუშაობის
პრაქტიკული გამოცდილება არაფორმალური და ფორმალურს გარე სწავლების მეთოდების
გამოყენებით. მოცემულ სახელმძღვანელოში ახალგაზრდული მუშაკების შესახებ უფრო
დეტალურ ინფორმაციას გაეცნობით მომდევნო თავებში.
ახალგაზრდული მუშაობის ფორმები
ახალგზარდული
მუშაობის
ცნობილი
ფორმებია:
ახალგაზრდული
ცენტრები,
„დითეჩთ“/„აუთრიჩ“ ახალგაზრდული მუშაობა, სკოლაში დაფუძნებული ახალგაზრდული
მუშაობა, ახალგაზრდული პროექტები, ინფორმალური ახალგაზრდული ჯგუფები,
ახალგაზრდული ბანაკები, ახალგაზრდული ორგანიზაციები, ახალგაზრდული მოძრაობები,
ახალგაზრდული ინფორმაცია და სათემო ახალგაზრდული მუშაობა. ორგანიზაციები,
რომლებიც გვთავაზობენ ახალგაზრდულ მუშაობას, მრავალგვარია, კერძოდ: ასოციაციები,
არასამთავრობო ორგანიზაციები, კლუბები, ცენტრები, სოციალური კეთილდღეობის
დეპარტამენტები და ა.შ.
ახალგაზრდული ცენტრები ახალგაზრდების სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში ჩასართველად
ყველა საჭირო რესურსით უზრუნველყოფილი დაწესებულებებია. ამ ტიპის ცენტრებში
არსებული გარემო, გარდა იმისა, რომ კომფორტული და მეგობრულია, საუკეთესოა
პიროვნული თუ პროფესიული ზრდა-განვითარებისთვის. ახალგაზრდული ცენტრები
აღჭურვილია სოციალური ინტერაქციისთვის საჭირო ყველა საშუალებით და გვთავაზობს

როგორც შიდა, ისე გარე სივრცეს აქტივობებისთვის. ცენტრებში ორგანიზებული აქტივობები,
როგორც წესი, არ არის სტრუქტურირებული, თუმცა ახალგაზრდებისთვის უსაფრთხო
გარემოს შექმნის მიზნით მკაცრად კონტროლდება.
ახალგაზრდული ცენტრები ქმნიან საუკეთესო პირობებს ახალგაზრდებისთვის, აძლევენ
მათ საშუალებას, ირწმუნონ საკუთარი შესაძლებლობების, მაქსიმალურად გამოავლინონ
თავიანთი პოტენციალი და განივითარონ ან დახვეწონ ის უნარები, რომლებიც ასე საჭიროა
ჩვენს სინამდვილეში. სოციალური, ემოციური, ფიზიკური თუ კოგნიტური უნარების
გაუმჯობესებასთან ერთად ახალგაზრდული ცენტრები ახალგაზრდებს სპეციალურად
მათთვის ორგანიზებული მრავალფეროვანი სახელოვნებო-შემოქმედებითი პროგრამების
მეშვეობით არტისტული უნარების ჩამოყალიბებაშიც ეხმარება. გარდა ამისა, ცენტრებში
შეიძლება იყოს სამეცნიერო, სპორტული პროგრამები ან გაიმართოს კლუბის შეხვედრები
სოციალიზაციის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდების გასართობ-შემეცნებითი თამაშებში
ჩართვის მიზნით.
ახალგაზრდული ცენტრები სხვადასხვა ტიპის აქტივობებისა თუ შეხვედრების საშუალებით
ახალგაზრდებს ეხმარება მათი ყოველდღიური პრობლემების იდენტიფიცირებაში, გადაჭრის
ალტერნატიული გზების ძიებასა და მათგან არსებული სირთულის აღმოსაფხვრელად
საუკეთესოს არჩევაში. ახალგაზრდული ცენტრები საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს
სრულად მიიღონ და გამოიყენონ არაფორმალური და ფორმალურს გარე განათლების ის
შესაძლებლობები, რომლებიც შეიძლება მათი კეთილდღეობისა და წარმატებული ცხოვრების
გარანტი გახდეს.
„დითეჩთ“ ახალგაზრდული მუშაობა წარმოადგენს ახალგაზრდული მუშაობის იმ ტიპს,
რომელიც არ იყენებს სპეციფიკურ ადგილებსა და წინასწარ ორგანიზებულ აქტივობებს
ახალგაზრდებთან სამუშაოდ და ხორციელდება იქ, სადაც ახალგაზრდები არიან როგორც
ფიზიკურად, ისე მენტალურად. „დითეჩთ“ ახალგაზრდული მუშაობის სამიზნე ჯგუფს
წარმოადგენენ ახალგაზრდები მოწყვლადი ან სოციალურად მარგინალიზებული
ჯგუფებიდან.
„დითეჩთ“
ახალგაზრდული
მუშაობა
ხორციელდება
„დითეჩთ“
ახალგაზრდული მუშაკების მიერ, რომლებიც ახდენენ ახალგაზრდების საჭიროებებისა და
პრობლემების იდენტიფიცირებას (მათ შორის უსახლკარობის, ემოციური ჯანმრთელობის,
ნარკოტიკების/ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენების და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის)
და ეხმარებიან მათ. ახალგაზრდული მუშაკები, ძირითადად, დადიან იმ ადგილებში, სადაც,
სავარაუდოდ, ახალგაზრდები არიან შეკრებილები და სადაც ისინი შეიძლება
მონაწილეობდნენ რისკის შემცველ საქმიანობაში. ისინი ცდილობენ მოიპოვონ
ახალგაზრდების ნდობა და პატივისცემა და დაეხმარონ მათ პრობლემების მოგვარებაში.
„დითეჩთ“ ახალგაზრდული მუშაკები თავიანთ საქმიანობაში იყნებენ ფორმალურს გარე და
სოციალური განათლების მეთოდებს.
„აუთრიჩ“ ახალგაზრდული მუშაობა ახალგაზრდებს მიეწოდებათ იმ ადგილას, სადაც ისინი
ფიზიკურად იმყოფებიან და მოუწოდებს ჩაერთონ ცენტრში არსებულ ახალგაზრდულ
მუშაობაში. „აუთრიჩ“ ახალგაზრდული მუშაკები აწვდიან ახალგაზრდებს ინფორმაციას
საზოგადოებაში არსებული შესაძლებლობების შესახებ და აძლევენ მოტივაციას ჩაერთონ და

მიიღონ სრული სარგებელი სხვადასხვა ახალგაზრდული პროგრამებიდან. ამასთანავე,
ახალგაზრდების საჭიროებების იდენტიფიცირების შემდეგ ახალგაზრდული მუშაკები მათ
სთავაზობენ სერვისებს, რომლებიც კონკრეტულად მათთვისაა ორგანიზებული. „აუთრიჩ“
ახალგაზრდული მუშაობის სამიზნე ჯგუფია გარიყული ახალგაზრდები, რომლებიც
მიუწვდომელი არიან სხვა ყველა ტიპის ახალგაზრდული მუშაკებისთვის და რომლებიც არ
არიან ჩართული სხვადასხვა არაფორმალურ და ფორმალურს გარე სწავლების პროგრამებში.
„დითეჩთ“ და „აუთრიჩ“ ახალგაზრდული მუშაობის მიზანია ახლგაზრდების
კეთილდღეობაზე კონცენტრირება, მათი სოციალური ურთიერთობებსა და ცხოვრების
ხარისხის გაუმჯობესება. „დითეჩთ“ და „აუთრიჩ“ ახალგაზრდული მუშაკების მიზანია
ახალგაზრდების გაძლიერება, მათი თავდაჯერებულობისა და თვითგაგების გაზრდა, რაც მათ
მომავალში დაეხმარება გახდენენ დამოუკიდებელნი და შეამცირებს რისკის შემცველი
აქტივობებისადმი მისწრაფების ტენდენციას. შედეგად, სავარაუდოა, რომ ახალგაზრდები
იქნებიან უფრო გათვითცნობიერებული და წარმატებული, მეტიც, ბევრად გაიზრდება მათი
სოციუმთან ინტეგრაციისა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის ალბათობაც.
სკოლაში დაფუძნებული ახალგაზრდული მუშაობა ხორციელდება სკოლებში, რათა
პოზიტიური გავლენა მოახდინოს ახალგაზრდების კეთილდღეობაზე და დაეხმაროს მათ იმ
პრობლემების გადაჭრაში, რომლებიც შეიძლება ცხოვრებაში შეხვდეთ. სკოლაში
დაფუძნებული ახალგაზრდული მუშაობის მიზანია, წაახალისოს ახალგაზრდების აქტიური
მონაწილეობა და აქტიური მოქალაქეობა, განავითაროს მათი ღირებულებები და გაზარდოს
მოტივაცია. სკოლაში დაფუძნებული ახალგაზრდული მუშაობის დახმარებით მატულობს
ახალგაზრდების თავდაჯერებულობა, რაც ზრდის მათ შანსს, მიაღწიონ წარმატებას.
ახალგაზრდული მუშაკები და სკოლა ერთად იღვწიან ახალგაზრდების განვითარებისთვის
სხვადასხვა კლუბისა და წრეების ორგანიზებით. ჩვეულებრივ ახალგაზრდულ მუშაობასთან
შედარებით სკოლაში დაფუძნებული ახალგაზრდული მუშაობის აქტივობები ტარდება
სკოლაში და არა ახალგაზრდების თავისუფალ დროს.
სკოლა დაფუძნებულია ფორმალურ განათლებაზე და აქვს წესები, რომლებსაც მოსწავლეები
უნდა დაემორჩილონ, რაც ქმნის გარემოს, რომელშიც მოსწავლეები შეიძლება არ იყვნენ
ბოლომდე გულახდილი საკუთარ მასწავლებლებთან. ზემოთქმულის საპირისპიროდ,
ახალგაზრდულ მუშაკებს საქმიანობა არაფორმალურ გარემოში უწევთ, რაც ზრდის
კეთილგანწყობასა და ნდობას მათსა და ბავშვს შორის, გასათვალისწინებელია
ახალგაზრდული მუშაკების მზაობაც - მხარი დაუჭირონ ბავშვებს ნებისმიერ ვითარებაში
ყოველგვარი განსჯის გარეშე.
ახალგაზრდულ მუშაკებს გააჩნიათ ახალგაზრდებთან მუშაობის მნიშნელოვანი უნარები და
გამოცდილება ისინი იყენებენ განსხვავებულ მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს არაფორმალური
და ფორმალურს გარე განათლებიდან, რაც სწავლის პროცესს უფრო მხიარულს, დინამიკურსა
და საინტერესოს ხდის. ახალგაზრდული მუშაკების არსებობა სკოლაში საშუალებას აძლევს
მასწავლებლებს კონცენტრირდნენ კონკრეტული დისციპლინის სწავლებაზე და შეასრულონ
სამუშაო ყოველგვარი შეფერხების გარეშე, მაშინ, როდესაც ახალგაზრდული მუშაკები
თავიანთ დროს დაუთმობენ მოწყვლადი ახალგაზრდების დახმარებას და შეამცირებენ მათ

გარიყვას
თანატოლებისგან.
ახალგაზრდული
მუშაკები
სკოლაში
მოუწოდებენ
ახალგაზრდებს ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და გახდნენ საზოგადოების
აქტიური წევრები.
ახალგაზრდული პროექტები ახალგაზრდებს უქმნიან მრავალფეროვან და საინტერესო
შესაძლებლობებს. პროექტებში ჩართულობა მათ აძლევს იმის საშუალებას, შეიძინონ ახალი
უნარები, კომპეტენციები და გამოცდილება არაფორმალური და ფორმალურს გარე
განათლების დახმარებით. ახალგაზრდულ პროექტებს დადებითი გავლენა აქვს როგორც
ორგანიზაციაზე, ისე მონაწილეებზე. ახალგაზრდული პროექტები საშუალებას აძლევს
ახალგაზრდებს აიმაღლონ საზოგადოებრივი ცნობიერება და გაიუმჯობესონ ისეთი უნარები,
როგორებიცაა: კრიტიკული აზროვნება, გადაწყვეტილების მიღება, ლიდერობა, გუნდური
მუშაობა, პრობლემის გადაწყვეტა, კომუნიკაცია, დროის მენეჯმენტი და სხვა.
ახალგაზრდული პროექტები მონაწილეებს წინასწარ შედგენილ, სახალისო, შემეცნებით და
მონაწილეების შესაძლებლობებს მორგებულ აქტივობებს სთავაზობენ, ახალგაზრდული
პროექტების ტიპები მრავალფეროვანია: ტრენინგ კურსები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები,
სასწავლო ვიზიტები, ახალგაზრდული გაცვლები და ა.შ. როგორც წესი, ახალგაზრდული
პროექტები ორგანიზებულია გარკვეული საერთო სტანდარტის მიხედვით. პროექტების
მნიშვნელოვანი მახასიათებლებიდან უნდა გამოიყოს ნებაყოფლობითი მონაწილეობა და
არაფორმალური და ფორმალურს გარე განათლების მეთოდების გამოყენება. ახალგაზრდული
პროექტები ტარდება ტრენერების, ფასილიტატორების, ახალგაზრული მუშაკების,
ექსპერტების მიერ მრავალფეროვან ატმოსფეროში, როგორც შიდა, ისე გარე სივრცეში.
ზოგიერთი აქტივობა, ტრენერებისა და ფასილიტატორების გარდა, შეიძლება განახორციელონ
პროექტის მონაწილეებმაც. ჩვეულებრივ, ორგანიზაციების მოხალისეები და ახალგაზრდული
მუშაკები ჩართულნი არიან პროექტის ყველა ფაზაში: ინიცირებაში, დაგეგმვაში,
განხორციელებასა და შეფასებაში.
ახალგაზრდულ პროექტებში მონაწილეობა საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს აიმაღლონ
ცოდნა სპეციფიკურ თემებსა და საკითხებში, აძლიერებს ისეთ ღირებულებებს, როგორებიცაა:
თანაბარი შესაძლებლობები, ტოლერანტობა, თავისუფლება, სოლიდარობა, ადამიანის
უფლებების პატივისცემა და ა.შ. თუკი ახალგაზრდული პროექტი საერთაშორისოა და
მონაწილეები სხვადასხვა ქვეყნის ან კულტურის წარმომადგენლები არიან, ისინი სწავლობენ
კულტურათაშორის ატმოსფეროში მუშაობას. გარდა ამისა, ისინი იგებენ მეტ ინფორმაციას
სხვადასხვა კულტურის, მათი წეს-ჩვეულებების შესახებ და სწავლობენ ერთმანეთისგან.
ჩვეულებრივ, ახალგაზრდული პროექტების აქტივობები ინტერაქტიულია, რადგან
მონაწილეები არიან აქტიური მსმენელები, რომლებიც უზიარებენ ერთმანეთს საკუთარ
იდეებს და პატივს ცემენ სხვების შეხედულებებს. გარდა ამისა, მონაწილეები ჩართულნი არიან
პროექტის შესაფასებელ აქტივობებში, რაც მათ საშუალებას აძლევს დააკვირდნენ თავიანთი
სწავლის პროცესსა და შედეგს.
ინფორმალური ახალგაზრდული ჯგუფი შექმნილია ახალგაზრდების მიერ, რათა თავად
შეძლონ სხვადასხვა აქტივობის ორგანიზება და ხელი შეუწყონ ახალგაზრდულ ჩართულობასა
და არაფორმალურ და ფორმალურს გარე განათლებას. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი

ფაქტია ის, რომ „ინფორმალური ახალგაზრდული ჯგუფი“ არ არის ფორმალური და არ აქვს
განსაზღვრული სტრუქტურა, ამიტომაც ამ ტიპის ჯგუფები არ არიან ახალგაზრდული
ორგანიზაციებისა თუ სხვა ოფიციალური სააგენტოების ზედამხედველობის ქვეშ და არ
იმართებიან მათ მიერ. ამასთანავე, თუ ფორმალურ ჯგუფებსა და ორგანიზაციებში
ინფორმაციის გავრცელება ხდება ზემოდან-ქვემოთ სტრატეგიით, რაც ნიშნავს, რომ
მმართველი პირები უზიარებენ ინფორმაციას მათ დაქვემდებარებულ პირებს, ინფორმალურ
ჯგუფებში წევრებს შორის ინფორმაციის გაზიარება თანაბრად ხდება თითოეული წევრის
მიერ.
ინფორმალური ახალგაზრდული ჯგუფების მიერ ორგანიზებული აქტივობები და
პროგრამები სახალისო, საინტერესო და შემოქმედებითია, ატარებს შთამაგონებელ ხასიათს
და სთავაზობს არაერთ გამოწვევას მასში ჩართულებს, სწორედ ამიტომ ისინი ზრდიან
მონაწილეთა თავდაჯერებულობას და ხელს უწყობენ პერსონალურ და კარიერულ
განვითარებას, ამასთან, მონაწილეობა საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს განავითარონ
უნარები და კომპეტენციები, რომლებიც აუცილებელია მათი წარმატებული ცხოვრებისთვის.
ინფორმალური ახალგაზრდების ჯგუფის აქტივობებში ჩართულობა საშუალებას აძლევს
ინდივიდებს იურთიერთონ ერთმანეთთან, სასიამოვნოდ გატარონ დრო თანატოლებთან,
ისწავლონ ერთმანეთის გამოცდილებიდან და იყვნენ საზოგადოების აქტიური წევრები.
ახალგაზრდებისთვის შექმნილი პროგრამები ადვილად ხელმისაწვდომი და უსაფრთხოა.
ახალგაზრდების ჩართულობა ინფორმალურ ახალგაზრდულ ჯგუფებში წევრებად და
მონაწილეობის მიღება აქტივობებში ნებაყოფლობითია.
რა არის ინფორმალური ახალგაზრდული ჯგუფების შექმნის მეზეზი? გეოგრაფიული
სიახლოვე საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს მოახდინონ სოციალიზაცია და ინტერაქცია,
რაც ზრდის მათ შანსებს გაერთიანდნენ მსგავსი ინტერესებისა და მიზნებისთვის და
გამოთქვან აზრები, რომლებიც სხვა შემთხვევაში უგულებელყოფილი იქნებოდა. არც ისაა
გამორიცხული, გაერთიანებასა და ჯგუფის შექმნისკენ ახალგაზრდებს გამოცდილების,
დამოკიდებულებათა, ფასეულობების, ქმედებების მსგავსებამ უბიძგოს.
ახალგაზრდული ბანაკები მოიცავს პროგრამებს, რომლებიც შექმნილია ბავშვებისა და
მოზარდებისთვის და ზედამხედვლეობის ქვეშაა. ახალგაზრდული ბანაკები შესაძლებლობას
აძლევს ახალგაზრდებს ჩართულნი იყვნენ საგანმანათლებლო აქტივობებში, რომლებიც
უმეტესად სახალისოა. ახალგაზრდულ ბანაკებში ორგანზებული აქტივობები ტარდება
როგორც დახურულ შენობაში, ისე ღია სივრცეში და უზრუნველყოფს უსაფრთხო გარემოს
ახალგაზრდებისთვის. ახალგაზრდული ბანაკები შექმნილია კონკრეტულ თემაზე
(მაგალითად, აკადემიური ან არააკადემიური საგნები) და აქვს სპეციფიკური, წინასწარ
განსაზღვრული მიზნები და შედეგები. ბანაკის თემატიკა, ჩვეულებრივ, მრავალფეროვანია და
მოიცავს ღონისძიებებს სხვადასხვა მიმართულებით (სპორტული აქტივობები, მუსიკა,
ხელობა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ხატვა, ცეკვა, თეატრალური წარმოდგენები),
ბანაკის
ლიდერები
შეიძლება
იყვნენ
ახალგაზრდული
მუშაკები,
ტრენერები,
ფასილიტატორები, ორგანიზაციის მოხალისეები და სხვა. მათი ვალდებულება ბანაკის
ზედამხედველობა, აქტივობების ფასილიტაცია და პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფაა.

ახალგაზრდულ ბანაკებში მონაწილეობას, იქ მიღებულ ცოდნა-გამოცდილებას ბევრი
უპირატესობა აქვს, რომელმაც შეიძლება სარგებელი მოუტანოს ახალგაზრდებს როგორც
სკოლაში, ისე ცხოვრებაში. უპირველეს ყოვლისა, ახალგაზრდული ბანაკები საშუალებას
აძლევენ მონაწილეებს გაიუმჯობესონ სოციალური უნარები, ისწავლონ მუშაობა და
კომუნიკაცია არა მხოლოდ თანატოლებთან, არამედ უფროსებთანაც. ბანაკში ახალგაზრდები
თავიანთი კომფრტის ზონის გარეთ არიან, რაც მათ უბიძგებს, გახდნენ უფრო
დამოუკიდებლები, შესაბამისად, საგრძნობლად იზრდება მათი თავდაჯერებულობა,
თვითიდენტურობა და თვითშეფასება. ზოგიერთი აქტივობა შეიძლება გამოწვევებით სავსე
იყოს და ახალგაზრდებს შეხვდეთ გარკვეული დაბრკოლებები, თუმცა აქტიურობა,
მაქსიმალური ჩართულობა, სირთულის გასამკლავებლად ადეკვატური გზების დასახვა და
მისი წარმატებით გადაჭრა წარმატების განცდას აღძრავს მათში. ჩვეულებრივ,
ახალგაზრდული ბანაკები ხელს უწყობენ ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას,
შესაბამისად, ახალგაზრდებს უწევთ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ფიზიკურ აქტივობაში.
ამასთანავე, ბანაკში არსებული ჯანსაღი კვების შედეგად მათ, სავარაუდოდ, ჯანსაღი კვების
ჩვევები ჩამოუყალიბდებათ. ღია სივრცეში ჩატარებულ აქტივობები, თავის მხრივ, ეხმარება
მათ, გააკეთონ ახალი აღმოჩენები, შეიყვარონ ბუნება და ისწავლონ, როგორ მოუფრთხილდნენ
მას, ნაცვლად იმისა, რომ დიდი დრო გაატარონ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან.
ახალგაზრდული ბანაკები საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს შეხვდნენ თავიანთ
თანატოლებს და დაუმეგობრდნენ იმათ, ვისი მსგავსი ინტერესები, შეხედულებები და
გემოვნება აქვთ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდებს უყალიბდებათ ჯგუფში
მუშაობის კულტურა, სწავლობენ საერთო მიზნის დასახვას, მიზნის მისაღწევი ყველაზე
ადეკვატური გზის ძიებას, სხვისი აზრის გათვალისწინებას, გუნდურ მუშაობასა და
ერთმანეთის პატივისცემას. ახალგაზრდული ბანაკები საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს
განავითარონ პერსონალური უნარები, რომლებიც დაეხმარება მათ წარმატებას მიაღწიონ
ცხოვრებაში.
ახალგაზრდული ორგანიზაციები იქმნება ახალგაზრდების მომსახურებისა და მათთვის
სხვადასხვა შესაძლებლობის შეთავაზების მიზნით. ახალგაზრდული ორგანიზაციები
რამდენიმე ტიპისაა: არასამთავრობო, არაკომერციული, მოხალისეობრივი და ა.შ.
ახალგაზრდული ორგანიზაციების სამუშაო სფერო შეიძლება იყოს კულტურული,
სოციალური, პოლიტიკური, გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული, რელიგიური, ეთნიკური,
სპორტული და სხვა. ახალგაზრდული ორგანიზაციების აქტივობები ადგილობრივი,
რეგიონალური, ეროვნული ან საერთაშორისოა. ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ
ორგანიზებული პროექტები მრავალფეროვანია და მოიცავს ტრენინგ კურსებს, სემინარებს,
სამუშაო შეხვედრებს, „ფლეშმობებს“, შეჯიბრებებს, საქველმოქმედო აქციებსა და სხვა
საზოგადოებრივ ღონისძიებებს. ორგანიზაციის დამფუძნებლები და მმართველები შეიძლება
იყვნენ ის ახალგაზრდები ან ზრდასრულები, რომელთაც აქვს საერთო ინტერესები და
ვალდებულებები. თითოეულ ახალგაზრდულ ორგანიზაციას აქვს წესდება, რომელშიც
განსაზღვრულია ორგანიზაციის მიზნები და სამუშაო სფერო. ახალგაზრდული
ორგანიზაციები შეიძლება შეიქმნას რამდენიმე ან მრავალი წევრისგან, რომლებიც მუშაობენ
სხვადასხვა დეპარტამენტსა და ფილიალში. ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიზანია, ერთი
მხრივ, ახალგაზრდების პერსონალური და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, ხოლო,

მეორე მხრივ, მათი სოციალურ-პოლიტიკური აქტიურობის უზრუნველყოფა და წახალისება.
ახალგაზრდული ორგანიზაციები ხელს უწყობენ არაფორმალურ და ფორმალურს გარე
განათლებას და შესაძლებლობას აძლევენ ახალგაზრდებს ჩაერთონ სხვადასხვა
მოხალისეობრივ აქტივობებში განსხვავებული როლებით, მაგალითად: ორგანიზატორებად,
მონაწილეებად, ფასილიტატორებად და ა.შ. აქტივობთა თემები განსხვავდება ახალგაზრდათა
ინტერესების მიხედვით და მოიცავს ადამიანის უფლებებს, აქტიურ მოქალაქეობას,
კულტურათაშორის დიალოგს ან ახალგაზრდებისა და საზოგადოების ისეთ პრობლემებს,
როგორებიცაა: ბულინგი, სეგრეგაცია, არატოლერანტული ქცევა, ემიგრანტებთან ან ეთნიკურ
უმიცრესობებთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა.
ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს დიდი სარგებელი მოაქვთ როგორც კონკრეტული
ინდივიდებისთვის, ისე მთელი საზოგადოებისთვის. ახალგაზრდული ორგანიზაციის
წევრობა საშუალებას აძლევს ადამიანს განავითაროს სხვადასხვა აუცილებელი უნარები და
კომპეტენციები. ის ეხმარება ინდივიდებს გააუმჯობესონ ისეთი პერსონალური და
ინერპერსონალური უნარები, როგორებიცაა: კრიტიკული აზროვნება, პრობლემების გადაჭრა,
ჯგუფური მუშაობა, ლიდერობა, გადაწყვეტილებების მიღება და ა.შ. წევრებს აქვთ
შესაძლებლობა გააუმჯობესონ სხვადასხვა ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული უნარები:
პროექტების მენეჯმენტი, სტრატეგიული დაგეგმვა, პრობლემების იდენტიფიცირება,
მიზნების დასახვა და სხვა. ახალგაზრდული ორგანიზაციები ქმნიან გარემოს, სადაც წევრებს
აქვთ საშუალება დაამყარონ კომუნიკაცია, იმუშაონ და ითანამშრომლონ ადამიანთა ფართო
სპექტრთან, როგორც საკუთარი ქვეყნიდან, ისე უცხოეთიდან. თუ ახალგაზრდული
ორგანიზაცია ჩართულია საერთაშორისო აქტივობებში, ეს საშუალებას აძლევს წევრებს
დაამყარონ საერთაშორისო თანამშრომლობა და იმუშაონ კულტურათაშორის ატმოსფეროში.
რაც შეეხება უპირატესობას ადგილობივ დონეზე, ორგანიზაციის წევრობით ახალგაზრდები
იწყებენ პროექტების ორგანიზებასა და მათში მონაწილეობას, მას შემდეგ რაც ახალგაზრდები
აქტიურები ხდებიან ადგილობრივ დონეზე, ისინი ინტერესდებიან გადაჭრან ის პრობლემები,
რომლებიც მათ გარშემო შეიძლება არსებობდეს. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ
ორგანიზაციასა და საზოგადოებაში აქტიურად ჩართულ ახალგაზრდებს ადამიანები
სოციუმის კეთილდღეობისთვის გადამწყვეტი როლის მქონეებად აღიარებენ.
ახალგაზრდული ინფორმაცია წარმოადგენს ახალგაზრდული მუშაობის ფორმას, რომელიც
ახალგაზრდებს აწვდის საიმედო და განახლებულ ინფორმაციას და ეხმარება მათ
გადაწყვეტილების მიღებაში. ახალგაზრდების მიერ ბავშვობიდან ზრდასრულობაში
გადასვლისას მიღებულ გადაწყვეტილებებს დიდი გავლენა აქვს მათ მომავალ ცხოვრებაზე.
ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტი ინფორმაციის ქონა ისეთ საკითხებში სწორი
გადაწყვეტილების მისაღებად, როგორებცაა: კარიერული შესაძლებლობები, ცხოვრების
სტილი, პირადი კეთილდღეობა და სხვა. ახალგაზრდული ინფორმაციის მუშაკები ეხმარებიან
ახალგაზრდებს მიიღონ ინფორმაცია სტიპენდიების, გაცვლითი პროგრამებისა და
მრავალფეროვანი ახალგაზრდული აქტივობების შესახებ. სხვადასხვა შესაძლებლობის
შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ ახალგაზრდებს შეუძლიათ შეაფასონ არსებული
ვარიანტები, შეადარონ ალტერნატივები და საბოლოოდ გააკეთონ არჩევანი თავიანთი

უნარების, შესაძლებლობებისა და ინტერესების შესაბამისად. ეს მათ დაეხმარება სამომავლო
განვითარებაში.
ახალგაზრდული ინფორმაციის მიზანს, ახალგაზრდებისთვის პირდაპირი ინფორმაციის
მიწოდების გარდა, წარმოადგენს სხვადასხვა წყაროზე წვდომის უზრუნველყოფა და მათი
დახმარება ინფორმაციის ხარისხისა და საიმედოობის განსაზღვრაში. ამასთანავე,
ახალგაზრდული ინფორმაციის მუშაკები უნდა დარწმუნდნენ იმაში, რომ ახალგაზრდები
ინფორმირებულნი არიან თავიანთი უფლებებისა და მათთვის ხელმისაწვდომი სერვისების
შესახებ. ახალგაზრდული ინფორმაცია ხელს უწყობს ინფორმაციულ და მედია წიგნიერებას,
რაც აუცილებელია მრავალი მიზეზის გამო. ციფრულ ეპოქაში ცხოვრება აადვილებს
ინფორმაციის მოძიებას, თუმცა ამავდროულად საშუალებას აძლევს ადამიანებს, გამოაქვეყნონ
ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება არ იყოს ზუსტი. აქედან გამომდინარე, თანამედროვე
ცხოვრებაში საჭიროა სხვადასხვა მეთოდისა და ტექნიკების ცოდნა ინფორმაციის
შესაფასებლად და მისი სანდოობის დასადგენად.
ადგილობრივ დონეზე საზოგადოების განვითარებისთვის აუცილებელია ახალგაზრდული
ინფორმაციის ცენტრების ფუნქიონირება. მოცემული ცენტრები ეხმარებიან თითოეულ
ახალგაზრდას ყოველგავრი შეზღუდვის გარეშე, სრული კონფიდენციალურობის დაცვით.
ყველა ცენტრი მუშაობს იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს ახალგაზრდების საჭიროებები.
ამასთანავე, ახალგაზრდული ინფორმაციის მუშაკების აქვთ შესაბამისი უნარები და
კომპეტენციები ახალგაზრდებთან სამუშაოდ და აქვთ კავშირები იმ სერვისებთან, რომლებიც
შექმნილია ახალგაზრდებისთვის.
ზემოთქმული ცხადყოფს, რომ ახალგაზრდული ინფორმაცია ახალგაზრდული მუშაობის
მნიშვნელოვანი ელემენტია. მისი ძირითადი მიზანი ახალგაზრდებზე ფოკუსირება, მათი
საჭიროებებისა და ინტერესების იდენტიფიცირება, შესაბამისად მოქმედება და მათ პირად და
პროფესიულ განვითარებაში მონაწილეობაა.
სათემო
ახალგაზრდული
მუშაობა
დაკავშირებულია
თემის
განვითარებასთან
ახალგაზრდების გაძლიერების გზით და მათი აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფით
ისეთი საკითხების გადაწყვეტაში, რომელთაც გავლენა აქვს ახალგაზრდებზე. სათემო
ახალგაზრდული მუშაობა ხორციელდება სამთავრობო სააგენტოებში, არასამთავრობო
ორგანიზაციებში, ეკლესიებში, სკოლებში, უნივერიტეტებში, საზოგადოებრივ ცენტრებსა და
სხვა ინფორმალურ გარემოში. ადამიანებს, რომლებიც ჩართულნი არიან ამ ტიპის სამუშაოში,
სათემო ახალგაზრდული მუშაკები ეწოდებათ. ისინი, ჩვეულებრივ, არიან არაფორმალური
განათლების სხვადასხვა აქტივობაში ჩართული ახალგაზრდები და ზრდასრულები,
რომელთა უმთავრესი მიზანი აქტივიზმისა და სათემო ღირებულებების ხელშეწყობაა.
სათემო ახალგაზრდული მუშაკები ყველა ასაკის ადამიანების საჭიროებების
გათვალისწინებით გეგმავენ და ახორციელებენ სხვადასხვა ტიპის პროექტებს, მაგალითად,
ისინი იღებენ ინიციატივას გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებით, თემის
ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლების მიზნით აწყობენ ხეების დარგვის აქციებს,
ორგანიზებას უწევენ ნარჩენების გადამუშავების აქტივობებს და ხელს უწყობენ ამ საკითხის

მნიშვნელობის წამოწევას საზოგადოებაში. ამასთანავე, ისინი ამზადებენ სხვადასხვა
აქტივობებს ხანში შესული მოქალაქეების, მიუსაფარი ცხოველების, უსახლკაროებისა და სხვა
მოწყვლადი ჯგუფების დასახმარებლად.
სათემო ახალგაზრდული მუშაობის დახმარებით ახლგაზრდებსაც და ზრდასრულებსაც
აქვთ შესაძლელობა აქტიური და მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივ
საქმიანობაში და პოზიტიური წვლილი შეიტანონ თემის წინსვლა-განვითარებაში.
ინდივიდებს, რომლებიც მონაწილეობენ სხვადასხვა აქტივობაში, აქვთ შესაძლებლობა
მიიღონ გამოცდილება, გაიუმჯობესონ სოციალური და პროფესიული უნარები და ჩაერთონ
მოხალისეობრივ სამუშაოში, რასაც მრავალი უპირატესობა აქვს. სათემო ახალგაზრდულ
მუშაობაში მონაწილეობა ზრდის ცხოვრებით კმაყოფილების ხარისხს, რადგან სხვა
ადამიანების დახმარება მოხალისეობასთან ერთად იწვევს პოზიტიურ განცდებს. ადამიანები
სწავლობენ, როგორი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეთ ამა თუ იმ სოციალური საკითხის
მიმართ, როგორ მოაგვარონ არსებული პრობლემები და გახდნენ საზოგადოების უფრო
პასუხისმგებლიანი და სოციალურად გაცნობიერებული წევრები.
ვინ არის ახალგაზრდული მუშაკი?
ახალგაზრდული მუშაკი არის პირი, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდებთან იმისათვის, რომ
დაეხმაროს მათ პერსონალურ, სოციალურ, პროფესიულ, კულტურულ და საგანმანათლებლო
განვითარებაში არაფორმალური განათლებისა და ფორმალურს გარე განთლების
გამოყენებით. ახალგაზრდული მუშაკების ახალგაზრდებთან მუშაობის ორი გზა არსებობს.
ერთ-ერთი მიდგომა ახალგაზრდებთან პირდაპირი მუშაობა, მათი საჭიროებების
იდენტიფიცრება და შემდგომ სათანადო მხარდაჭერაა. ამასთანავე, ახალგაზრდული მუშაკები
ეხმარებიან ახალგაზრდებს მათ წინაშე არსებული პრობლების გამოვლენაში, ანალიზისა და
გადაჭრაში. ახალგაზრდული მუშაკები მზად არიან, გაესაუბრონ ახალგაზრდებს და
დაეხმარონ ცხოვრებისეული მიზნების განსაზღვრაში. მეორე მიდგომა არაფორმალური და
ფორმალურს გარე განათლების გამოყენებით სხვადასხვა ტიპის პროექტების დაგეგმვა და
განხორციელებაა. პროექტის თემები ძალზე მრვალფეროვანი და ახალგაზრდების
ინტერესებისა და საჭიროებების შესაბამისია. პროექტების საერთო მახასიათებელია ის
სარგებელი, რომელსაც ახალგაზრდები იღებენ მათში მონაწილეობით, მათ შორის არის
ინფორმაციის მიღება და ცოდნის სრულყოფა კონკრეტულ სფეროებში, საჭირო უნარების
განვითარება პერსონალური და პროფესიული ცხოვრებისთვის, საკუთარი თავის გამოხატვა,
გამოცდილების მიღება და ერთმანეთისგან სწავლა.
ახალგაზრდული მუშაკები მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ახალგაზრდულ
ცენტრებში, სკოლებში, საზოგადოებრივ ცენტრებში, ეკლესიებში, ახალგაზრდულ კლუბებში,
„დითეჩთ“ და „აუთრიჩ“ პროგრამებსა და სხვა ჯანდაცვისა და საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში. ახალგაზრუდული მუშაკები ახალგაზრდებს სთავაზობენ სხვადასხვა
შესაძლებლობას, რომელთა შესახებ შეიძლება ინფორმაცია მათ დამოუკიდებლად ვერ
მიეღოთ, ამიტომაც, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ახალგაზრდული მუშაკები აძლიერებენ
ახალგაზრდებს. ახალგაზრდული მუშაკები ეხმარებიან ახალგაზრდებს თავდაჯერებისა და
საკუთარი თავის რწმენის გაზრდაში. ისინი ეხმარებიან ახალგაზრდებს პერსონალური და

სოციალური პრობლემების გამკლავებასა და რისკების შეფასების უნარის ჩამოყალიბებაში,
რაც, თავის მხრივ, აუცილებელია სხვადასხვა სოციალური სიტუაციის ეფექტიანად
მართვისთვის. ახალგაზრდული მუშაკები უზრუნველყოფენ, რომ სამუშაო გარემო იყოს
პოზიტიური და მეგობრული და ახალგაზრდებს არ ჰქონდეთ არანაირი ბარიერი, რაც მათ
თვითგამოხატვაში ხელს შეუშლიდა. ისინი მონაწილეობას იღებენ ახალგაზრდების
თვალსაწიერის გაფართოებასა და წარმატებაზე ორიენტირებულობის განვითარებაში.
ახალგაზრდების
მხარდაჭერის
გარდა,
ახალგაზრდულ
მუშაკებს
ევალებათ
ადმინისტრაციული დავალებების შესრულებაც. ისინი, როგორც წესი, პროექტის ბიუჯეტის
შექმნასა და მართვასთან ერთად, გეგმავენ, ახორციელებენ და მონიტორინგს უწევენ
სხვადასხვა ახალგაზრდულ პროექტს ან მცირე აქტივობებს. ახალგაზრდების საჭიროებების
იდენტიფიცირების შემდეგ ისინი იძიებენ სხვადასხვა წყაროს პროექტის ჩატარებისა და
საჭირო თანხის მობილიზებისთვის, წერენ პროექტის აპლიკაციებს და შეაქვთ საპროექტო
განაცხადები დაფინანსების მოსაპოვებლად. პროექტისა და აქტივობების განხორციელების
შემდეგ ახალგაზრდული მუშაკები ადგილობრივ დონეზე პროექტის შედეგებს ავრცელებენ
მედიის სხვადასხვა წყაროს - სოციალური მედიის პლატფორმების, ვებ-გვერდების, ჟურნალგაზეთების, სატელევიზიო პროგრამების - მეშვეობით. გარდა ამისა, ისინი აწარმოებენ
კონფიდენციუალურ ჩანაწერებს, რომლებიც მოიცავს ინფორმაციას იმ ახალგაზრდებზე,
რომლებთანაც მუშაობენ.
ახალგაზრდული მუშაკები ჩართულნი არიან სამუშაო ადგილზე მოხალისეების შერჩევის,
ტრენინგისა და მენტორობის პროცესში. ისინი თანამშრომლობენ ახალგაზრდულ
ორგანიზაციებთან, ახალგაზრდულ ცენტრებთან, სკოლებთან და სხვა ახალგაზრდულ
ჯგუფებთან ახალგაზრდებისთვის მრავალფეროვანი შესაძლებლობების შეთავაზების, დიდ
აუდიტორიასთან მისაწვდომობის, აქტივობებში მეტი ახალგაზრდის ჩართვისა და
ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდის მიზნით. ახალგაზრდულ მუშაკებს აქვთ კავშირები
ზემოთ ხსენებულ დაწესებულებებთან ადგილობრივ, რეგიონულ, ეროვნულ და
საერთაშორისო დონეზე.
რა უნარები სჭირდებათ ახალგაზრდულ მუშაკებს?
ახალგაზრდული
მუშაკები
მუშაობენ
სხვადასხვა
გარემოში
მრავალფეროვანი
გამოცდილების
მქონე
ახალგაზრდებთან,
ამდენად,
სამუშაოს
სრულყოფილად
შესრულებისთვის სჭირდებათ სპეციფიკური უნარები. ახალგაზრდული მუშაკის
პროფესიონალად ჩამოყალიბებისთვის საჭიროა:









ბრწყინვალე კომუნიკაციის უნარი;
აქტიური მოსმენის უნარი;
სტრესულ სიტუაციებში სიმშვიდის შენარჩუნების უნარი;
კარგი ორგანიზაციული უნარები;
ემპათიურობის უნარი;
მოულოდნელ პრობლემებთან გამკლავების უნარი;
ძლიერი ინტერპერსონალური უნარები;
ახალგაზრდების მრავალფეროვან ჯგუფებთან მუშაობის უნარი;












ახალგარდებთან სანდო ურთიერთობების ჩამოყალიბების უნარი;
ახალგაზრდებთან შესაბამისი მიდგომების გამოყენების უნარი;
ინიციატივის წარმოჩენის უნარი;
ახალგაზრდებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნის უნარი;
ლიდერული უნარ-ჩვევები;
გუნდული მუშაობის უნარ-ჩვევები;
ახალგაზრდების გაგებისა და მხარდაჭერის უნარი;
თანამშრომლობის უნარი;
ადაპტაციისა და მოქნილობის უნარი;
დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი.

იმისათვის, რომ ახალგაზრდული მუშაკები ჩამოყალიბდნენ პროფესიონალებად, მათ
სჭირდებათ სპეციფიკური პიროვნული მახასიათებლები, რომლებიც საჭიროა ყოველდღიური
საქმიანობის შესრულებაში. ახალგაზრდული მუშაკისთვის აუცილებელი ზოგიერთი
მახასიათებელია:









ენერგიულობა და ენთუზიაზმის ქონა;
თვითმოტივირებულობა;
არაგანსჯადი და სამართლიანი დამოკიდებულებები;
ახალგაზრდებზე ორიენტირებულობა;
ხელმისაწვდომობა;
პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
შთამაგონებლობა;
თანაგრძნობა.

გარდა ზემოხსენებული უნარებისა და მახასიათებლებისა, ახალგაზრდულ მუშაკებს უნდა
ჰქონდეთ გარკვეული ცოდნა, რომელიც აუცილებელია მათი საქმიანობისთვის. მაგალითად,
ახალგაზრდებისთვის უსაფრთხო გარემო უზრუნველსაყოფად ახალგაზრდულ მუშაკს უნდა
ჰქონდეს ჯანმრთლობასა და უსაფრთხოების პროცედურებთან დაკავშირებული
ელემენტარული ცოდნა. ყველა ახალგაზრდულ მუშაკს აქვს პასუხისმგებლობა, რომ იზრუნოს
ახალგაზრდებზე და შეაფასოს და მართოს ნებისმიერი შესაძლო რისკი, თუმცა ეს არ ეხება
მხოლოდ ახალგაზრდულ მუშაკს, მთელ ორგანიზაციას თავისი პერსონალითა და
მოხალისეებით გააზრებული უნდა ჰქონდეს ეს პასუხისმგებლობები და წვლილი შეიტანოს
ახალგაზრდებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაში. უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად
ყველა ორგანიზაცია მიჰყვება ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ იმ
პოლიტიკას, რომლიც დამტკიცებულია მის ქვეყანაში. ერთ-ერთი საყურადღებო საკითხია
პერიოდულად დაკვირვება და პრობლემების იდენტიფიცირება და მოწყობილობების
უსაფრთხოების შემოწმება იმ ადამიანების მიერ, რომლებსაც ევალებათ მონიტორინგი. გარდა
ამისა, ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვის პროცესში რისკების შეფასება
წინასწარ ხდება. უსაფრთხოების მაქსიმალური ზომების მისაღებად ახალგაზრდულ მუშაკებს
გააზრებული აქვთ კონფიდენციალურობის, ბავშვთა დაცვის, ანტიბულინგისა და სხვა
საკითხები.

იმისათვის, რომ ახალგაზრდულმა მუშაკებმა შეძლონ სხვადასხვა აქტივობის სათანადოდ
ჩატარება, მათ უნდა ჰქონდეთ ცოდნა სხვადასხვა მეთოდოლოგიისა და სწავლების სტილის
შესახებ, უნდა მოიძიონ ინოვაციური პრაქტიკები, შეარჩიონ შესაბამისი აქტივობები,
საჭიროებისას მოახდინონ მათი მოდიფიცირება და გამოიყენონ პრაქტიკაში, გარდა ამისა,
ახალგაზრდულ მუშაკებს უნდა ჰქონდეთ არაფორმალური და ფორმალურს გარე სწავლების
პრინციპების შესახებ ინფორმაცია.
ახალგაზრდულ მუშაკები ჩართულები არიან პროექტების მართვის სრულ პროცესში,
მონაწილეობას ღებულობენ არა მხოლოდ პროექტის მონიტორიგსა და კონტროლში, არამედ
ინიცირებს, დაგეგმვის, განხორციელებისა და დახურვის პოცესებში, სწორედ ამიტომ
აუცილებელია მათ შეეძლოთ პროექტის მენეჯმენტი. მათვე უნდა მართონ ხარისხი პროექტის
სხვადასხვა ასპექტთან მიმართებით და დარწმუნდნენ, რომ პროექტი ასრულებს
განსაზღვრულ მიზნებს, ამოცანებს და აღწევს სასურველ შედეგებს. გარდა ამისა, ისინი
მონწილეობას იღებენ გავრცელების ფაზაში და უბიძგებენ ახალგაზრდებს თავიანთ თემში
პროექტის შედეგების გავრცელებისკენ. ასევე, ახალგაზრდულ მუშაკებს აქვთ ინფორმაცია
ფინანსური მენეჯმენტისა და სახსრების მოძიების მეთოდების შესახებ. ამ ცოდნას ისინი
იყენებენ საჭიროებისამებრ პროექტისთვის თანხების მობილიზებაში.
ახალგაზრდულ მუშაკებს აქვთ „თიმბილდინგის“ ცოდნა და აქვთ უნარი, გააუმჯობესონ
ახალგაზრდების აქტივობებში ჩართულობა ინდივიდუალური და ჯგუფური მიდგომებით.
მათ იციან ქოუჩინგის სხვადასხვა მეთოდი და თავიანთ საქმიანობაში იყენებენ დროულად და
სათანადოდ. ახალგაზრდულ მუშაკებს მოეთხოვებათ კონფლიქტის მენეჯმენტის ცოდნა,
რათა შეეძლონ კონფლიქტების დროულად იდენტიფიცირება და პრევენცია. უნდა იცნობდნენ
მრავალფეროვან და სხვადასხვა გამოცდილების მქონე ახალგაზრდულ ჯგუფებთან
მუშაობისთვის საჭირო სტრატეგიებს, მეთოდებსა და მიდგომებს. გარდა ამისა,
ახალგაზრდულ მუშაკებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია იმ ხერხების შესახებ, რომლებიც
საჭიროა ეფექტური უკუკავშირის მიცემასა და მიღებისთვის.
ამდენად, აუცილებელია, ახალგაზრდული მუშაკი კარგად იყოს გათვითცნობიერებული
სახელმწიფო ახალგაზრდულ პოლიტიკაში, ამასთან იგი ვალდებულია სისტემატურად
გაეცნოს ამ მიმართულებით დაგეგმილ სიახლეებს. ახალგაზრდულ მუშაკს უნდა ჰქონდეს
საფუძვლიანი ცოდნა ადამიანის უფლებების შესახებ, თავისი სამუშაოს სპეციფიკიდან
გამომდინარე, პატივს სცემდეს ახალგაზრდების უფლებებს და იცავდეს მათ. ახალგაზრდულ
მუშაკებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ როგორ გამოიყენონ საინფორმაციო და
კომუნიკაციური ტექნოლოგიები და მედია და ციფრული არხები ახალგაზრდული მუშაობის
წინწაწევისთვის.
ახალგაზრდული მუშაობის ღირებულებები და პრინციპები, რომლებიც ახალგაზრდულმა
მუშაკებმა უნდა გაითვალისწინონ
ახალგაზრდული მუშაკები მონაწილეობას იღებენ ახალგაზრდების პერსონალურ და
პროფესიულ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ცლილებების განხორციელებაში. პიროვნული და
სოციალური განვითარება გულისხმობს ცოდნის ამაღლებას, თვითშემეცნებას და

თვითგაგებას, სწორედ ასე შეუძლიათ ახალგაზრდებს სხვებთან ურთიერთობების დამყარება.
ახალგაზრდული მუშაკები ახალგაზრდებს უზრუნველყოფენ უამრავი შესაძლებლობით,
ხელს უწყობენ გახდნენ საზოგადოების აქტიური წევრები და სძენენ პოზიტივსა და ხალისს
მათ ცხოვრებას. აქედან გამომდინარე, ახალგაზრდული მუშაკის როლი მთელ ამ პროცესში
გადამწყვეტია. იმისთვის, რომ წარმატებით შეასრულონ თავიანთი სამუშაო და მიაღწიონ
დასახულ მიზნებს, ახალგაზრდულმა მუშაკებმა უნდა იცონენ ახალგაზრდული მუშაობის
პრინციპები და ღირებულებები.
პირველი, რაც არსებითი და მნიშვნელოვანია, ისაა, რომ ახალგაზრდული მუშაობა უნდა
იყოს მრავალფეროვანი, რათა მასზე სრული წვდომა ჰქონდეთ ახალგაზრდებს სხვადასხვა
ჯგუფებიდან. ახალგაზრდული მუშაობა საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს ჩამოაყალიბონ
პოზიტიური
დამოკიდებულება
და
ჯანსაღი
შეხედულებები
მრავალფეროვანი
გამოცდილების მქონე, სოციალურად, კულტურულად, რასობრივად, რელიგიურად,
სექსუალური ორიენტაციით განსხვავებული ადამიანების მიმართ. მრავალფეროვანი გარემოს
გარდა, ახალგაზრდული მუშაობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ინკლუზია, მისი
ხელშეწყობა და ისეთი ატმოსფეროს შექმნა, რომელშიც ადამიანებს თავიანთი
მრავალფეროვანი გამოცდილებით ექნებათ აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლობა,
თავისუფლად ჩართვა და მათი აზრები დაფასებული და მიღებული იქნება.
ახალგაზრდული მუშაობა დაფუძნებულია ახალგაზრდების საჭიროებებსა და ინტერესებზე,
აღიარებს მათ პოტენციალს და, შესაბამისად, სთავაზობს მათზე მაქსიმალურად მორგებულ
შესაძლებლობებს. ახალგაზრდული მუშაკები აღიარებენ და პატივს სცემენ იმ ფატს, რომ
ახალგაზრდები არიან მრავალფეროვანი უნარის მქონე ინდივიდები, გააჩნიათ ავტონომია,
პირადი ცხოვრება, უნიკალური ხასიათი, საკუთარი შეხედულებები და ხელს უწყობენ მათ
გამოხატონ საკუთარი თავი ღიად და ავთენტურად. ახალგაზრდული მუშაობის ერთ-ერთი
მთავარი ღირებულებაა სამართლიანობა და ურთიერთდამოკიდებულება. სამართლიანობა
გულისხმობს
მიუკერძოებელობას,
რომლის
მიხედვითაც,
ადამიანებისადმი
დამოკიდებულება დაფუძნებულია მათ საჭიროებებზე. ურთიერთდამოკიდებულება
გულისხმობს დაკავშირებას, ერთმანეთისადმი ნდობას და საერთო მიზნისთვის კოლექტიურ
მუშაობას.
ახალგაზრდული მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ემყარება ნებაყოფლობით
მონაწილეობას.
ახალგაზრდები არაფორმალური და ფორმალურს გარე განათლების
აქტივობების ყველა პროცესში (ინიცირება, დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება) საკუთარი
ამბიციისა და ინტერესის გათვალისწინებით აქტიურად არიან ჩართული. რადგან
ჩართულობა არ არის სავალდებულო, ახალგაზრდების ენთუზიაზმი მნიშვნელოვნად
იზრდება. მეტიც, ისინი მეტად მოტივირებულნი ხდებიან, აქტიური მონაწილეობა მიიღონ და
იყვნენ პროდუქტიული იმ სფეროებში, რომლებიც მათ აინტერესებთ. ამასთანავე,
ახალგაზრდების პასუხისმგებლობის გრძნობა იმატებს იმ ჯგუფისადმი, რომელთანაც ისინი
მუშაობენ და მათი თავდაჯერებულობა და თვითშეფასება იზრდება.
ახალგაზრდული მუშაობა აღიარებს, რომ ყველა ახალგაზრდას აქვს საკუთარი უფლებები და
ეხმარება მათ ცნობიერების ამაღლებასა და ადამიანის უფლებების პატივისცემაში. გარდა

ამისა, ახალგაზრდული მუშაკები მზად უნდა იყვნენ ახალგაზრდების უფლებების
ადვოკატირებისთვის. ახალგაზრდული მუშაობა აძლიერებს ახალგაზრდებს და ეხმარება მათ
გახდნენ სოციალურად აქტიურები თავიანთ თემში. ის ხელს უწყობს ახალგაზრდებს
წამოიწყონ ინიციატივები, დაიცვან საკუთარი და სხვების სიცოცხლე და მიიღონ ზომები იმ
პირადი თუ სოციალური პრობლემების გადასჭრელად, რომლებმაც შეიძლება გავლენა
მოახდინოს მათი ცხოვრების ხარისხზე. მეტიც, ახალგაზრდული მუშაობა ემყარება
ახალგაზრდების უსაფრთხოების, დაცვისა და კეთილდღეობის პრინციპს, მათ შორის
ფსიქიკურ, ფიზიკურ და ემოციურ ჯანმრთელობას.
ახალგაზრდული მუშაობა დაფუძნებულია ახალგაზრდებთან ღირებულ და ნდობაზე
დაფუძნებულ ურთიერთობებზე, თუმცა ახალგაზრდულ მუშაკებსა და ახალგაზრდებს შორის
არსებულ ურთიერთობებს უნდა ჰქონდეს კონკრეტული საზღვრები, რომლებიც
ახალგაზრდებს წინასწარ უნდა ჰქონდეთ გააზრებული. ახალგაზრდული მუშაკები ადგენენ
და ხელს უწყობენ ახალგაზრდებს დაიცვან წესები, რომლებიც ეხმარება მათ გააცნობიერონ
შესაძლო შედეგები და გაზარდონ პასუხისმგებლობის გრძნობა. ამასთანავე, ახალგაზრდულმა
მუშაკებმა უნდა შექმნან სასიამოვნო, არაგამკიცხავი გარემო, რომელიც დაფუძნებული იქნება
მეგობრულ ურთიერთობებზე.
ახალგაზრდული მუშაობის ეთიკური სტანდარტები
ეჭვგარეშეა, რომ ახალგაზრდული მუშაკები უნდა მოქმედებდნენ ეთიკური ჩარჩოს
ფარგლებში და მიჰყვნენ პროფესიული ეთიკის კოდექსს. მიუხედავად იმისა, რომ
ახალგაზრდულმა მუშაკებმა შეიძლება შეასრულონ თავიანთი საქმე ეთიკურად ეთიკის
კოდექსის გარეშე, მნიშვნელოვანია, რომ მათ ჰქონდეთ წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც
დაეხმარება თავის პროფესიონალ კადრად იდენტიფიცირებასა და შესასრულებელი სამუშაოს
კარგად გააზრებაში. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ეთიკის კოდექსი შეიძლება მივიჩნიოთ
ახალგაზრდებთან მუშაობის ზოგად მიდგომად. ეთიკური სტანდარტების გათვალისწინება
ახალგაზრდულ მუშაკს დაეხმარება სწორ გზაზე დადგომაში, პასუხისმგებლობის
გაანალიზებისა და პერსონალური და პროფესიული განვითარებაში.
ახალგაზრდული მუშაობის სფერო ძალიან მრავალფეროვანია და ეთიკის კოდექსიდან
გამომდინარე საჭიროებს გარკვეულ წესებს. ძირითად წესებში მოიაზრება ახალგაზრდების
პატივისცემა, ღირსეული მოქცევა და მათთვის უხერხული მდგომარეობის თავიდან აცილება.
ახალგაზრდულმა მუშაკებმა არ უნდა მოახდინონ ახალგაზრდების დისკრიმინაცია
რელიგიის, ეთნიკურობის, ეროვნების, სექსუალური ორიენტაციის, გონებრივი და ფიზიკური
შესაძლებლობის, პოლიტიკური იდეოლოგიის და სხვა ფაქტორების საფუძველზე.
ახალგაზრდულმა მუშაკებმა პატივი უნდა სცენ ახალგაზრდებს და დაიცვან
კონფიდენციალურობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ახალგაზრდებისგან აქვთ თანხმობა ან
საფრთხე ემუქრებათ ახალგაზრდებს ან სხვა ინდივიდების და მოითხოვს გარკვეული
ინფორმაციის გავრცელების საჭიროებას. გარდა ამისა, ახალგაზრდულმა მუშაკებმა უნდა
დაიცვან ახალგაზრდების უფლებები, მხარი დაუჭირონ მათ გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში და შეატყობინონ ყველა პრობლემური საკითხის შესახებ, რომლებიც შეიძლება
უკავშირდებოდეთ მათ.

ახალგაზრდული მუშაკები პასუხისმგებლები არიან ახალგაზრდების უსაფრთხოებასა და
კეთილდღეობაზე ნებისმისმიერი აქტივობისას, რომელიც ორგანიზებულია ახალგაზრდული
მუშაობის სფეროში. მათ უნდა დაიცვან უსაფრთხოების წესები აქტივობების ჩატარებისას და
შეაფასონ რისკები წინასწარ. თუკი არის ისეთი ვითარება, რომელსაც ახალგაზრდული
მუშაკები ჩათვლიან საფრთხის შემცველად, მათ უნდა გააფრთხილონ უფლებამოსილი
პირები. გარდა ამისა, ახალგაზრდულმა მუშაკებმა თავი უნდა აარიდონ რისკის შემცველ
აქტივობებს, თუმცა უნდა შეძლონ ახალგაზრდების მოტივირება და გამოწვევებით სავსე
სასწავლო აქტივობებში ჩართვა. ახალგაზრდებთან მუშაობის დაწყებამდე ახალგაზრდული
მუშაკები ღრმად უნდა იყვნენ დარწმუნებული, რომ მათ აქვთ სათანადო კომპეტენციები და
არიან სათანადოდ მომზადებული, რათა აიღონ პასუხისმგებლობა ახალგაზრდებზე.
ახალგაზრდულ მუშაკებს წვლილი შეაქვთ ახალგაზრდებისთვის თანასწორობის,
თანასწორი დამოკიდებულებებისა და სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებაში. მათ
ახალგაზრდების ან თუნდაც თავიანთი თანამშრომლების მხრიდან დისკრიმინაციულ
ქმედების აღმოჩენისას უნდა გადადგან ქმედითი ნაბიჯები მის აღსაკვეთად. ახალგაზრდული
მუშაკები ფოკუსირებულები უნდა იყვნენ და საჭირო შემთხვევბში ძალისხმევა არ დაიშურონ
იმ პოლიტიკური კურსების შესაცვლელად, რომლებიც შეიძლება იყოს ახალგაზრდების
მიმართ უსამართლო ან დისკრიმინაციული. ამასთანავე, მათ მუდამ უნდა ჰქონდეთ მზაობა,
რომ გააუმჯობესონ ახალგაზრდების პირობები.
ახალგაზრდული მუშაკების ეთიკის ერთ-ერთი საყურადღებო ასპექტი პირად ცხოვრებასა
და სამსახურს შორის საზღვრის გავლების გააზრებაა. მიუხედავად იმისა, რომ
ახალგაზრდული მუშაკები მუდამ უნდა იყვნენ მზად, რომ იზრუნონ და მხარი დაუჭირონ
ახალგაზრდებს, მათ უნდა შეინარჩუნინ გარკვეული დისტანცია და ჰქონდეთ პროფესიული
ურთიერთობა მათთან. ახალგაზრდულმა მუშაკებმა არ უნდა დაამყარონ რომანტიკული და
ინტიმური ურთიერთობები იმ ახალგაზრდებთან, რომელთანაც მუშაობენ, რადგანაც მათი
ქმედებები შეიძლება ჩაითვალოს ექსპლუატატორულად ან კანონსაწინააღმდეგოდ,
განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევებში, თუკი ახალგაზრდები არასრულწლოვნები არიან.
არაეთიკურია პირად სარგებელზე ორიენტირება და საკუთარ ინტერესებზე კონცენტრირება
სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას. ახალგაზრდულმა მუშაკებმა არ უნდა
მოახვიონ ახალგაზრდებს პირადი რწმენა, დამოკიდებულებები და შეხედულებები, პირად და
პროფესიულ საკითხებთან მიმართებით უნდა შეინარჩუნონ პატიოსნება. გარდა ამისა,
ახალგაზრდულმა მუშაკებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ მათმა სამსახურის გარეთ
ქმედებებმა არ უნდა ავნოს ახალგაზრდებს.
მნიშვნელოვანია,
ახალგაზრდულმა
მუშაკებმა
გააანალიზონ,
რომ
ისინი
ანგარიშვალდებული არიან ადამიანთან ფართო ჯგუფის, მათ შორის ახალგაზრდების, მათი
მშობლების ან კანონიერი მეურვეების, ზედამხედველების ან საზოგადოებაში არსებული იმ
ხალხის წინაშე, რომლებიც პირდაპირ არიან მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულნი. მათ უნდა
გააცნობიერონ, რომ გარკვეული ჯგუფის ადამიანების წინაშე ანგარიშვალდებულებასა და
თავდადებას შეიძლება თან ახლდეს ინტერესთა კონფლიქტები. ასეთი შემთხვევის დროს
ახალგაზრდულმა მუშაკებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა, იპოვონ პრობლემების გადაჭრის

გზები და გადადგან ქმედითი ნაბიჯები კონფლიქტური სიტუაციის დასაბალანსებლად.
გარდა ამისა, ახალგაზრდულმა მუშაკებმა უნდა უზრუნველყონ ახალგაზრდების
ინფორმაციასთან წვდომა, განსაკუთრებით იმ ტიპის ინფორმაციასთან, რომელიც
უკავშირდება არაფორმალურ სფეროში ორგანიზებულ აქტივობებს. ისინი მუდამ უნდა იყვნენ
დარწმუნებული, რომ ყოველი საქმე, რომელსაც ისინი აკეთებენ თავიანთი პროფესიული
ცხოვრების განმავლობაში, არ არის კანონსაწინააღმდეგო. როგორც კი ახალგაზრდულ
მუშაკებს დაევალებათ რესურსების გადანაწილება, მათ უნდა გაიაზრონ, რომ არ შეიძლება
მიკერძოებული ქმედება და სოციალურ-ეკონომიკური რესურსები უნდა მოახმარონ სამიზნე
ჯგუფის ინტერესებს. ახალგაზრდული მუშაკები მუდამ უნდა იყვნენ დარწმუნებული, რომ
მაქსიმალურ ძალისხმევას დებენ თავიანთი საქმის შესრულებაში, თუმცა ისეთ სიტუაციებში,
როცა ეს შესაძლებელი არ არის, უნდა მიმართონ შესაბამის სპეციალისტებსა და სააგენტოებს.
ამასთანავე, ახალგაზრდული მუშაკები უნდა აცნობიერებდნენ, რომ ისინი პასუხისმგებლები
არიან საკუთარ ქმედებებზე, გადაწყვეტილებებსა და იმ შედეგებზე, რომლებამდეც შეიძლება
მივიდნენ.
მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდულ მუშაკებს ჰქონდეთ შესაბამისი უნარ-ჩვევები, ამიტომ
მათ მუდმივად უნდა ჰქონდეთ მზაობა, გაიზარდონ პროფესიულად და შეიძინონ ახალი
კომპეტენციები. მათ არ უნდა შეასრულონ ის საქმეები და აიღონ პასუხისმგებლობა იმ
დავალებებზე, რომელთა შესასრულებლად სათანადო კომპეტენცია არ აქვთ. უნდა ეძიონ და
ჩაერთონ ისეთ პროგრამებში, რომლებიც დაეხმარებათ გარკვეულ საკითხებზე ცოდნის
სრულყოფასა და სამსახურთან დაკავშირებული უნარების გაუმჯობესებაში. თავიანთი საქმის
შეფასებისა და მონიტორნგის მიზნით კი უნდა იყვნენ ორიენტირებული, რომ მიიღონ
უკუკავშირი კოლეგებისგან, ზედამხედველებისა და იმ ახალგაზრდებისგან, რომლებთანაც
მუშაობენ.
ახალგაზრდული მუშაკების ეთიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია სხვა
ახალგაზრდული მუშაკებისა და თანამშრომლების მხარდაჭერა და წახალისება.
ახალგაზრდული მუშაკები ერთმანეთს უნდა ექცეოდნენ პატივისცემით და უნდა დაამყარონ
ჯანსაღი პროფესიული ურთიერთობები. მათ უნდა გამოთქვან მზადყოფნა, რომ მხარი
დაუჭირონ და რჩევები მისცენ დამწყებ ახალგაზრდულ მუშაკებს და მათ, ვინც პირველ
ნაბიჯებს დგამს ამ სფეროში. გარდა ამისა, ისინი უნდა მოერიდონ თავიანთი მოსაზრებების
საზოგადოებაში ღიად დაფიქსირებას ან სოციალური მედია პლატფორმის გამოყენებას
თავიანთი პროფესიის დისკრედიტაციისა და კოლეგების რეპუტაციის შელახვის მიზნით.
საბოლოოდ, ახალაგაზრდულმა მუშაკებმა უნდა შეინარჩუნონ პროფესიული ეთიკა
სამსახურში.
ეჭვგარეშეა, რომ ახალგაზრდული მუშაკები არიან ინდივიდები განსხვავებული პირადი
დამოკიდებულებებით, შეხედულებებით, გამოცდილებით, ამან შეიძლება გავლენა
მოახდინოს მათ სამუშაოზე. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდული მუშაკებისა და
ახალგაზრდების ღირებულებები შეიძლება განსხვავდებოდეს, ახალაზრდულმა მუშაკებმა
უნდა გაანალიზონ და მიიღონ მათ ღირებულებებს შორის განსხვავება. მსგავსი
შემთხვევებისას ახალგაზრდულმა მუშაკებმა უნდა გააცნობიერონ ეს მდგომარეობა და არ

განსაჯონ ახალგაზრდები. ამის მიღწევის მიზნით კი მათ მუდამ უნდა დაუთმონ დრო
თვითანალზსა და შეფასებას და თავადაც ჩაერთონ ისეთ აქტივობებში, რომლებიც პირადი და
პროფესიული განვითარების შესაძლებლობას მისცემს.
როგორ უნდა გახდე ახალგაზრდული მუშაკი?
მას შემდეგ, რაც ინდივიდი შეაფასებს საკუთარ უნარებსა და კომპეტენციებს და გადაწყვეტს,
რომ შეუძლია და სურს გახდეს პროფესიონალი ახალგაზრდული მუშაკი, მას გაუჩნდება
კითხვა, თუ როგორ განახორციელოს ეს. ამ კითხვის სიმარტივის საპირისპიროდ,
ახალგაზრული მუშაკობისკენ მიმავალი გზა სავსეა დაბრკოლებებითა და ცვლილებებით.
ამის მიზეზი უმაღლესი განათლების მიღების შეუძლებლობა და მთავრობის მიერ
აღიარებული ოფიციალური სერტიფიცირების ნაკლებობაა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი
პრობლემაა ამ საქმიანობის საერთო სტრუქტურის არარსებობა. ყველა ქვეყანას არ აქვს
სათანადო პოლიტიკა ახლგაზრდულ მუშაობასთან დაკავშირებით და ის შეიძლება არც
კანონით რეგულირდებოდეს. მეტიც, ქვეყანას შეიძლება არ ჰქონდეს ახალგაზრდული
მუშაობის მარეგულირებელი აქტი ან კონკრეტული რესურსი. აღსანიშნავია ისიც, რომ
ზოგიერთი ქვეყანა ირჩევს ახალგაზრდული მუშაობის საგანმანათლებლო ან ჯანდაცვის
სისტემაში ჩართვის სტრატეგიას.
ახალგაზრდულ მუშაობაში არსებობს ცოდნის ამაღლების, კომპეტენციებისა
გამოცდილების მიღების სხვადასხვა გზა. ალტერნატივები შემდეგია:





და

უნივერსიტეტის დიპლომი;
პრაქტიკის გავლა;
სხვადასხვა ორგანიზაციაში მოხალისეობა;
პირდაპირი გზით ახალგაზრდულ მუშაკად გახდომა.

უნივერსიტეტის ვარიანტი
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ყველა ქვეყანაში არ არსებობს უნივერსიტეტის პროგრამები
ახალგაზრდული
მუშაობისთვის.
თუმცა,
ახალგაზრდული
მუშაობის
შესწავლა
შესაძლებელია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში: ინგლისში, ირლანდიაში, შვედეთში, ფინეთში
და ა.შ. როდესაც ადამიანი უნივერსიტეტში იწყებს ახალგაზრდული მუშაობის დარგის
შესწავლას, ახალგაზრდული მუშაობის სრული პროგრამის გარდა, მან შეიძლება ისწავლოს
სათმო მუშაობა. სტუდენტებს ასევე აქვთ შესაძლებლობა შეისწავლონ ისეთი აკადემიური
მიმართულებები, როგორებიცაა ფსიქოლოგია, კონსულტაცია, ინკლუზიური განათლება,
კულტურული კვლევები, პროექტის მენეჯმენტი, სტრატეგიული კომუნიკაცია და სხვა. ამ
სფეროების შესწავლიდან მიღებული ცოდნა დაეხმარება მათ ახალგაზრდულ მუშაობაში
სათანადო უნარებისა და კომპეტენციების შეძენაში და საშუალებას მისცემს საფუძვლიანად და
ზუსტად შეასრულონ სამუშაო. აკადემიური სწავლების გარდა, უნივერსიტეტი საშუალებას
აძლევს სტუდენტებს პრაქტიკაში გამოიყენონ მიღებული ცოდნა და უზრუნველყოფს მათ
სტაჟირებას სხვადასხვა ორგანიზაციაში, ცენტრსა თუ სააგენტოში. მათ შეუძლიათ დარჩნენ
ორგანიზაციებში და მიიღონ ანაზღაურებადი სამუშაო; საბოლოოდ, ეს გაზრდის მათ

კარიერულ შანსებს და დაეხმარება ღირსეული
დამთავრების შემდეგ.

სამუშაოს პოვნაში უნივერსიტეტის

პრაქტიკის გავლის ვარიანტი
პრაქტიკის გავლა არის ახალგაზრდულ მუშაკად გახდომის კიდევ ერთი გზა, რომელიც
მოიცავს ანაზღაურებად სამუშაო ტრენინგებს. მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკის დასაწყისში
ანაზღაურება შეიძლება არ იყოს მაღალი, ის შეიძლება გაიზარდოს სხვადასხვა შემთხვევაში,
მაგალითად, პრაქტიკის გარკვეული დონის დასრულების შემდეგ ან პიროვნებასა და
დამსაქმებლებს შორის დადებული ხელშეკრულების თანახმად.
პრაქტიკა შეიძლება
გაგრძელდეს ერთიდან ექვს წლამდე. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკის გავლა
შესაძლებლობას აძლევს ინდივიდებს განავითარონ აუცილებელი უნარები, კომპეტენციები
და ცოდნა, რომელიც დაკავშირებულია სამუშაოსთან, მიიღონ გამოცდილება და გაზარდონ
საკუთარი კარიერული შესაძლებლობები.
მოხალისეობის ვარიანტი
კიდევ ერთი ალტერნატივა ადამიანისთვის, რომელსაც სურს გახდეს ახალგაზრდული
მუშაკი, არის იმ ორგანიზაციებში, ცენტრებში ან სააგენტოებში მოხალისეობა, რომლებიც
მუშაობენ ახალგაზრდულ სფეროში. მოხალისეობა საკმაოდ სასარგებლოა, რადგან ქმნის
შესაძლებლობებს სასურველ სფეროში უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებისთვის.
ორგანიზაციაში მოხალისედ გახდომით ინდივიდს ეძლევა შესაძლებლობა ისწავლოს
ახალგაზრდული მუშაობა პრაქტიკული საქმიანობით და სხვადასხვა არაფორმალური და
ფორმალურს გარე განათლების აქტივობებში ჩართულობით. პროექტში ჩართულობა
შეიძლება მოიცავდეს როგორც მათში მონაწილეობის მიღებას, ისე ორგანიზებისა და
განხორციელების პროცესში ჩართვას. აუცილებელი უნარების განვითარებისთვის
ახალგაზრდული მუშაკები მონაწილეობენ სხვადასხვა ტრენინგ-კურსში როგორც
ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. მათ შეიძლება ჰყავდეთ მენტორები, რომლებიც
მხარს დაუჭერენ, რჩევა-დარიგებებს მისცემენ და დააკვირდებიან მათ განვითარებას. სხვა
გამოცდილ და პროფესიონალ ახალგაზრდულ მუშაკებზე დაკვირვებით მოხალისეები
სწავლობენ ახალგაზრდების მოტივირებას და გაძლიერებას, ხელს უწყობენ მათ, გადაწყვიტონ
საერთო პრობლემები, ქმნიან უსაფრთხო და მეგობრულ გარემოს, იღებენ აქტიურ
მონაწილეობას, ეხმარებიან ადგილობრივ საზოგადოებას და ჩართულები არიან სხვა
ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ აქტივობებში. ამასთანავე, გამოცდილების შეძენის გზით
ისინი ავითარებენ სასარგებლო სამუშაო უნარებს და ზრდიან კარიერულ შანსებს. გარდა ამისა,
ვინაიდან მოხალისეობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია მოხალისეების
ენთუზიაზმი და მზაობა იმ სამუშაოსადმი, რომელსაც ასრულებენ, ეს მათ საშუალებას მისცემს
განავითარონ პოზიტიური დამოკიდებულება ახალგაზრდებთან მუშაობისას და წაახალისონ
მსგავსი დამოკიდებულება ახალგაზრდებში.
პირდაპირი გზით ახალგაზრდულ მუშაკად გახდომის ვარიანტი
პირდაპირი გზით ახალგაზრდულ მუშაკად გახდომა შეიძლება ჩაითვალოს კიდევ ერთ
ალტერნატივად. თუ ადამიანს აქვს ცოდნა, გამოცდილება და კომპეტენციები ისეთ

სფეროებში, როგორებიცაა სწავლება, მენტორინგი, თემის განვითარება, სოციალური სამუშაო
ან ფსიქოლოგია, მას შეუძლია პირდაპირ შეიტანოს განაცხადი ახალგაზრდული მუშაკის
სამუშაოზე, თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ მსურველებს უნდა ჰქონდეთ ახალგაზრდებთან
მუშაობის სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება. საჭირო უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები
ზემოთ ჩამოთვლილ სფეროებში მეტ-ნაკლებად მსგავსი და რელევანტურია ახალგაზრდული
მუშაობისთვის. აქედან გამომდინარე, ამ დარგების სპეციალისტებს შეუძლიათ
ახალგაზრდული სამუშაოს ამოცანების შესრულება და პრაქტიკული გამოცდილების მიღების
შემდეგ ახალგაზრდულ მუშაკებად გახდომაც.

ახალგაზრდების დაცვა და კეთილდღეობა
საზოგადოების
მთავარი
ვალდებულებაა
ახალგაზრდების
კეთილდღეობის
უზრუნველყოფა, ხელსაყრელი პირობების შენარჩუნება, განვითარება და მათში ინვესტიცია,
ევროკავშირის მთელ ტერიტორიაზე.
ახალგაზრდების მდგომარეობა და მათი ადგილი სოციუმში საზოგადოების ერთ-ერთი
მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს, საჭიროებების შესახებ მიზანმიმართული პოლიტიკის
დადგენასთან ერთად. იმისთვის, რომ ახალგაზრდული პოლიტიკა წარმატებული იყოს,
აუცილებელია მკაფიო კოორდინაცია ახალგაზრდულ საკითხებზე მომუშავე ყველა
დაწესებულებას შორის. ახალგაზრდულ სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკა ემყარება
ეროვნული პროგრამისა და სტრატეგიული დოკუმენტების პრიორიტეტებს, აგრეთვე
ევროკავშირის დაწესებულებებსა და ორგანოების მიერ მიღებულ აქტებში მითითებულ
პრინციპებსა და სახელმძღვანელო მითითებებს.
მოცემული სახელმძღვანელო ხანგრძლივად იქნება გამოყენებული, ვინაიდან იგი ადგენს
ძირითად ჩარჩოს, ასახავს ახალგაზრდების განვითარების ხედვას, მიზნებსა და
პრიორიტეტებს. აღიარებულია კომპლექსური ქმედებების საჭიროება, რომლებიც
მიმართული იქნება ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავების, ადამიანის სრულფასოვანი
განვითარების, აქტიური მოქალაქეობის პოპულარიზაციისა და ახალგაზრდებისთვის
თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფისკენ განათლებისა და შრომის ბაზრის
სფეროში.
ამ
ქმედებების
განხორციელება
უზრუნველყოფს
დაინტერესებული
დაწესებულებების მოქმედებების სინქრონულობას და მნიშვნელოვნად გაზრდის მათი
მოქმედებების ეფექტურობას.
ყურადღება უნდა მიექცეს კომპეტენტური და მეწარმე ახალგაზრდების განვითარებას და
მათი აქტიური საზოგადოებრივი ცხოვრებისკენ მიმართვას. დღესდღეობით საზოგადოების
წინაშე მდგარი ძირითადი გამოწვევები დაკავშირებულია სამსახურის პოვნასთან,
შემოსავლის ოდენობასა და სამუშაო პირობებთან. ეს არის ის სფეროც, რომლის შესახებ
ახალგაზრდებს ყველაზე კარგად აქვს გააზრებული ეკონომიკური კრიზისის შედეგები. ამ
სახელმძღვანელოს შექმნის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმ მექანიზმების ნაკლებობაა,
რომლებიც განაპირობებდა ახალგაზრდების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში. ევროკავშირის ყველა დაწესებულების პასუხისმგებლობაა შექმნას ჩართულობის
ისეთი შესაძლებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების სრულფასოვან
განვითარებას და მათი აქტიური მოქალაქეობის ჩამოყალიბებას. ამ გზით მათ შესაძლებლობა
ექნებათ გამოხატონ თავიანთი საჭიროებები, პრობლემები და გამოიჩინონ მზაობა, რომ
მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.
ახალგაზრდებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის
რეალიზება. რა თქმა უნდა, ეს ეხება ყველას, თუმცა ფოკუსირება უნდა მოხდეს
უმცირესობებსა და მოწყვლად ჯგუფებზე. ეს ხედვა ემყარება დუალისტურ მიდგომას:





ინვესტიცია ახალგაზრდებში: მეტი რესურსის მიწოდება იმ პოლიტიკის
შემუშავებისთვის, რომელიც გავლენას მოახდენს ახალგაზრდების ყოველდღიურ
ცხოვრებაზე და გააუმჯობესებს მას;
შესაძლებლობების
მიწოდება:
ახალგაზრდებისთვის
შესაძლებლობების
უზრუნველყოფა მათი პოტენციალის რეალიზებისთვის და ამრიგად გავლენის
მოხდენა საზოგადოების განვითარებაზე.

თანამედროვე ახალგაზრდული პოლიტიკის ფუნდამენტური პრინციპია უკეთესი
ურთიერთკავშირის დამყარება მასსა და სხვადასხვა - განათლება, დასაქმება, ინკლუზია და
ჯანმრთელობა - სფეროს შორის,
ამის შესრულება შესაძლებელია ახალგაზრდების
აქტივობისა და ძალისხმევის საშუალებით.
ზემოაღნიშნული მხოლოდ მკაფიოდ განსაზღვრული მიზნების მიღწევის შემდეგ არის
შესაძლებელი. მათ შორისაა:
მიზანი 1: ახალგაზრდების როლის გაზრდა სამოქალაქო საზოგადოებაში, რაც აუცილებლად
მოიცავს:






დაწესებულებებსა და ახალგაზრდებს შორის კომუნიკაციის შესაძლებლობების
უზრუნველყოფას;
ახალგაზრდების ინსიტუციონალურ მხარდაჭერას მათი უფლებების დასაცავად;
ახალგაზრდების მონაწილეობას ადგილობრივ მმართველობაში ახალგაზრდული
პრობლემების გადასაჭრელად;
ახალგაზრდა ლიდერების ტრენინგს;
ერთობლივი პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელებას ახალგაზრდებსა და
ადგილობრივ მთავრობას შორის.

მიზანი 2: რეგიონალური ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება






ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, სკოლებში, სპორტულ კლუბებში,
თეატრებისა და სხვა დაწესებულებებში ჩართულ ადამიანთა უნარების გაუმჯობესება.
კულტურული კლუბების, საზოგადოებრივი ცენტრების და ადგილობრივი
პარტნიორების ერთობლივი პროექტების განვითარება, დაფინანსება და მენეჯმენტი;
ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების განვითარების დაგეგმვაში ახალგაზრდული
სამოქალაქო სტრუქტურების ჩართვა პარტნიორების, კონსულტანტების და სხვა სახით;
სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდებს შორის გამოცდილების გაცვლის ხელშეწყობა;
ახალგაზრდების მოხალისეობის განვითარება და ხელშეწყობა.

მიზანი 3: ფიზიკური აქტივობის გაზრდა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისება





არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალის შექმნა;
სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება ნარკომანიის, ალკოჰოლზე
დამოკიდებულებისა და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების თავიდან
აცილების მიზნით;
ინვესტიციები ჯანმრთელობის სერვისების განვითარებასა და გაუმჯობესებისთვის;



ჯანსაღი ცხოვრების წესის საგანმანათლებლო სისტემებში დანერგვა.

მიზანი 4: ახალგაზრდების განათლებისა ხარისხის გაუმჯობესება და ცნობიერების ამაღლება







საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ტექნიკური აღჭურვილობის განახლების,
შეკეთებისა და მოდერნიზაციის გაგრძელება და მათში ენერგოეფექტურობის
გაუმჯობესება;
სწავლის შესაძლებლობების შექმნის სახით, სკოლის ადრეული მიტოვების თავიდან
აცილება;
მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლისა და პროფესიული სწავლების პროგრამების
განხორციელება;
პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის მოქნილი სისტემების დანერგვა რეგიონულ
ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისად;
პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება.

მიზანი 5: მოწყვლადი ჯგუფების სიღარიბისა და სოციუმიდან გარიყვის პრევენცია.





ახალგაზრდული ცენტრების სრული პოტენციალის რეალიზება და მათი გამოყენება
ინკლუზიისათვის;
ახალგაზრდების კულტურათშორისი ცნობიერების ამაღლება;
ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა პოლიტიკის შემუშავებაში, რომელიც
მიზნად ისახავს სოციალური გარიყულობის თავიდან აცილებას;
მოწყვლადი ახალგაზრდა ოჯახების მხარდაჭერა.

მიზანი 6: ახალგაზრდებში დასაქმების ზრდა და შრომის ბაზარზე მათი ინტეგრაცია




დამწყები მეწარმეებისა და თვითდასაქმებულთა დახმარება პროფესიული
ტრენინგების საშუალებით;
ახალგაზრდებისთვის დასაქმების გამოფენების ორგანიზება ადგილობრივი ბიზნესის
წარმომადგენლებთან ერთად;
ახალგაზრდული ბიზნეს ცენტრების, ბიზნეს პარკების, საგამოფენო დარბაზების
შექმნა.

დასახული მიზნების მიღწევის ძირითადი პრინციპები ემყარება შემდეგს:





დაინტერესებულ დაწესებულებებს შორის კონსენსუსს: კონსენსური საჭიროა
ერთობლივი მიდგომის ფორმირებისა და განხორციელებისთვის ახალგაზრდების
განვითარების მიზნით, რადგან მათი მდგომარეობა პრიორიტეტული საკითხია,
რომლის მოგვარებაც მოითხოვს ყველა პასუხისმგებელი მოქმედი პირის ერთობლივ
ძალისხმევას;
მდგრად განვითარებას - მიღწეული შედეგები უნდა ემყარებოდეს საზოგადოებრივი
საქმიანობისა და მუნიციპალური და სახელმწიფო პოლიტიკის შერწყმის პრინციპს;
ევროპულ მახასიათებელს - ახალგაზრდებთან მუშაობის ევროპული პრინციპების,
ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისობა და გამოყენება;




საკანონმდებლო დადგენილებას, რომელიც მუშავდება და ხორციელდება
რეგულაციების შესაბამისად;
ინფორმაციულ დადგენილებას - დოკუმენტს აქვს საჯარო ხასიათი და მიზნად ისახავს
მაქსიმალურად ფართო აუდიტორიაზე წვდომას.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ - ახალგაზრდებისთვის
სრულყოფილი განვითარების შესაძლებლობის შექმნა, მათი აქტიური მოქალაქეობა,
პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზება, პრობლემებსა და საჭიროებებზე ღიად საუბრის
შესაძლებლობის მიცემა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის სურვილის
დაუბრკოლებლივ გამოხატვა უნდა გახდეს საზოგადოების ყველა დაინტერესებული
დაწესებულების პასუხისმგებლობა.
როგორ დავიცვათ ახალგაზრდები არასათანადო განვითარებისგან
თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალგაზრდების სრულყოფილი განვითარება არის
პოზიტიური გამოცდილების, ურთიერთობებისა და გარემოს კომბინაციის შედეგი, მაშინ
შეიძლება დავასკვნათ, რომ არასათანადო განვითარება მათი ნაკლებობითაა გამოწვეული.
არასათანადო განვითარება შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ ახალგაზრდებს არ
მიეცათ შესაძლებლობა დამეყარებინათ ურთიერთობა წარმატებულ ხალხთან თავიანთ თემში,
შეექმნათ და განევითარებინათ კავშირები თავიანთ სკოლებში, ორგანიზაციებში, თანატოლთა
ჯგუფებსა და ოჯახებში პროდუქტიული და კონსტრუქციული გზით.
არასათანადო განვითარება შეიძლება იყოს ზრდასრულების (მშობლების, მასწავლებლების,
მენტორების და ა.შ.) მხირდან ახალგაზრდის ძლიერი მხარეების ვერ ამოცნობისა და ვერ
განვითარების შედეგი, როდესაც ისინი ახალგაზრდებს არ აძლევენ შესაძლებლობას
გაიღმავონ ცოდნა და გაიუმჯობესონ უნარები.
ჩვენი მომავლის სათანადო განვითარება ჩვენს ხელშია და ფსიქოლოგიურ სფეროში ცოდნის
ნაკლებობა, მათ შორის სხვადასხვა ტიპის ინტელექტისა და პიროვნული თვისებების
გაუთვალისწინებლობა უზარმაზარი ხარვეზია სწავლების არსებულ მეთოდებში.
იმისმა ცოდნამ, თუ რა სახის ინტელექტი აქვს თითოეულ მოსწავლეს, შეიძლება შეცვალოს
ახალგაზრდების სათანადო და არასათანადო განვითარება. კითხვაზე თუ რატომ არის ეს
გამოსავალი, პასუხი შემდეგია: მოსწავლის ინტელექტის ტიპის ცოდნა კონკრეტული ბავშვის
წახალისების, სწავლებისა და რეალურ მენტორად ყოფნის საშუალებას იძლევა.
ახალგაზრდული მუშაკი არის ადამიანი, რომელმაც უნდა იპოვოს სწორი გზა მათ გონებამდე,
სწორად მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია და გაითვალისწინოს, რომ თითოეულ ადამიანს აქვს
ინტელექტის განვითარების განსხვავებული ეტაპები.
იმისათვის, რომ ფსიქოლოგია უკეთ გავიგოთ, უნდა დავაკვირდეთ ინტელექტის სხვადასხვა
ტიპს და მათ განვითარებას.

როგორ ხდება ინტელექტის კლასიფიკაცია
რა არის „ინტელექტი“?
„ძალიან ზოგადი გონებრივი შესაძლებლობა, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავს
მსჯელობის, დაგეგმვის, პრობლემების გადაჭრის, აბსტრაქტული აზროვნების, რთული
იდეების გააზრების, სწრაფად სწავლისა და გამოცდილებიდან სწავლის უნარს. ეს არ არის
უბრალოდ წიგნიდან სწავლა, ვიწრო აკადემიური ან ტესტის ჩაბარების უნარი. ის ასახავს
გარემოს წვდომის უფრო ფართო და ღრმა შესაძლებლობას - საკითხების გააზრებას ან იმის
მიხვედრას, რა უნდა გააკეთო.“
ან ...
„ცოდნისა და უნარების შეძენისა და გამოყენების შესაძლებლობა“
რამდენიმე კითხვა, რომლებიც საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ სკოლასთან დაკავშირებით,
არის:
1. რომელი იყო თქვენი საყვარელი საგანი?
2. რომელი იყო თქვენთვის ყველაზე რთული საგანი?
შეგიმჩნევიათ, რომ სკოლაში მასწავლებლები
უპირატესობას და სხვა ტიპებს არც კი აფასებენ?

ერთი

ტიპის

ინტელექტს

ანიჭებენ

ზოგადად მიჩნეულია, რომ თუ მათემატიკა და ქიმია სრულყოფილად გამოგდით, მაღალი
დონის ინტელექტი გაქვთ და ხალხიც ბევრს მოელის თქვენგან. ამ დროს დიდი წნეხის ქვეშ
ხართ, რადგან მოგეთხოვებათ ყველაფერში სრულყოფილი და გამორჩეული იყოთ. პატარა
შეცდომაც კი სერიოზული კრიტიკის მიზეზი ხდება.
შეიძლება ადამიანებს, რომლებსაც კარგად ესმით მეცნიერება და მათემატიკა, ცუდი
შედეგები ჰქონდეთ ხელოვნებასა და ლიტერატურაში.
ზოგადად, ადამიანებს აქვთ ერთნაირი წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა არის ინტელექტი.
ადამიანთა საკმაოდ დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ მაღალი ინტელექტი, ნიშნავს ბევრი საჭირო
(და არასაჭირო) ცოდნა- უნარების ქონას და მათი გამოყენების შესაძლებლობას.
სახალისო ფაქტი: ადამიანები ფიქრობენ, რომ ზოგადი და შემთხვევითი ინფორმაციის
შესახებ ცოდნისა და უანრების ქონა ინტელექტის ნიშანია. ეს ასე არ არის! ეს ზოგადი ცოდნაა.
ინტელექტის ტიპები
1983 წელს ამერიკელმა ფსიქოლოგმა ჰოვარდ გარდნერმა აღწერა 9 ტიპის ინტელექტი:
1.
2.
3.
4.
5.

ნატურალისტური (ბუნების შეცნობის უნარი);
მუსიკალური (მუსიკის აღქმისა და შექმნის უნარი);
ლოგიკურ-მათემატიკური (გამოთვლებისა და ლოგიკური აზროვნების უნარი);
ეგზისტენციალური (ცხოვრების შეცნობის უნარი);
ინტერპერსონალური (ადამიანთა შეცნობისა და გაგების უნარი);

6.
7.
8.
9.

სხეულებრივ-კინესთეტიკური (სხეულის მართვისა და კონტროლის უნარი);
ლინგვისტური (ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი);
ინტრაპერსონალური (საკუთარი თავის შეცნობისა და გაგების უნარი);
ვიზუალურ-სივრცითი (სამყაროს აღქმის და ვიზუალურად გადმოცემის უნარი).

ჰორვარდ გარდნერის შეხედულებით, ის, რასაც სხვა მეცნიერები უბრალო პიროვნულ
უნარებად მიიჩნევდნენ (მაგალითად, პიროვნების ინტერპერსონალური უნარები),
სინამდვილეში ინტელექტის ტიპებია. მან გააცნობიერა, რომ არსებობს მრავალი სახის
ინტელექტი.
თუ არ იცი მათემატიკა, შეიძლება ვერ გამოთვალო, რა სისწრაფით ფართოვდება სამყარო,
თუმცა თქვენ, სავარაუდოდ, გაქვთ უნარი იპოვოთ ადამიანი, რომელსაც ეს შეუძლია.
1. ლოგიკურ-მათემატიკური ინტელექტი
ლოგიკურ-მათემატიკური ინტელექტი არის გამოთვლის, რაოდენობრივი შეფასების,
წინადადებებისა და ჰიპოთეზების განხილვისა და სრული მათემატიკური ოპერაციების
განხორციელების უნარი. ის საშუალებას გვაძლევს დავამყაროთ ურთიერთობები და
კავშირები და გამოვიყენოთ აბსტრაქტული, სიმბოლური აზროვნება.
ლოგიკური ინტელექტი, როგორ წესი, კარგად აქვთ განვითარებული მათემატიკოსებს,
მეცნიერებსა და გამომძიებლებს. ახალგაზრდები მაღალი ლოგიკური ინტელექტით
დაინტერესებულნი არიან კანონზომიერებით, კატეგორიებითა და ურთიერთობებით. მათ
იზიდავთ არითმეტიკული პრობლემები, სტრატეგიული თამაშები და ექსპერიმენტები.
ლოგიკურ-მათემატიკური ინტელექტის მქონე ადამიანების სწავლის სტილი გულისხმობს
თავდაპირველად ცნებების შესახებ თეორიული ცოდნის მიღებას და შემდეგ კი დეტალებზე
ყურადღების გამახვილებას.
2. ლინგვისტური ინტელექტი
ლინგვისტური ინტელექტი გულისხმობს სიტყვებით აზროვნების უნარს და ენის
გამოყენებით რთული მნიშვნელობების გამოხატვასა და შეფასებას. ლინგვისტური
ინტელექტი საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ სიტყვათა წყობა და მნიშვნელობა. ის გვეხმარება
მეტალინგვისტური უნარების ჩვენს ენაზე ასახვაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
ლინგვისტური ინტელექტი გულისხმობს უნარს გადმოსცე სიტყვებით ის, რასაც ფიქრობ.
ლინგვისტური ინტელექტი ადამიანის ყველაზე გავრცელებული კომპეტენციაა, იგი
ყველაზე მეტად გამოხატულია პოეტებში, მწერლებში, ჟურნალისტებსა და ორატორებში. ამ
ტიპის ინტელექტის მქონე ახალგაზრდებს უყვართ წერა, კითხვა, ამბების მოყოლა ან
კროსვორდების შევსება.
3. ვიზუალურ-სივრცითი ინტელექტი
სივრცითი ინტელექტი არის სამ განზომილებაში აზროვნების უნარი. ამ ტიპის ინტელექტის
ძირითადი მახასიათებელი ვიზუალური სამყაროს სწორად აღქმაა, რაც გულისხმობს: ჩვენ

გარშემო არსებული ობიექტების გონებაში წარმოსახვას, სივრცულ მსჯელობას, ვიზუალურად
მსგავს გამოსახულებებს შორის პატარა განსხვავების შემჩნევას, გრაფიკულ და მხატვრულ
უნარ-ჩვევებს და აქტიურ წარმოსახვას.
მეზღვაურები, მფრინავები, მოქანდაკეები, მხატვრები და არქიტექტორები სივრცითი
ინტელექტით გამოირჩევიან.
4. ნატურალისტური ინტელექტი
ბუნების და მასში არსებული ყველა ცოცხალი არსების „წაკითხვა“ და გაგება ასევე
ინტელექტის სახეობაა. ბუნების ყველა ცოცხალი და არაცოცხალი ელემენტისადმი
მგრძნობელობა ნატურალისტური ინტელექტის ქონის ნიშანია.
ნატურალისტური ინტელექტის მქონე ადამიანები საუკეთესოდ მუშაობენ, ბოტანიკოსებად,
სოფლის მეურნეობაში, ტყის და პარკის მცველებად.
5. მუსიკალური ინტელექტი
ინტელექტის ეს სახეობა გვაძლევს მუსიკის ამოცნობის, შექმნისა და გადაკეთების
საშუალებას, ინტელექტის ეს ტიპი განვითარებული აქვთ კომპოზიტორებს, დირიჟორებს,
მუსიკოსებს, ვოკალისტებსა და უბრალოდ კარგი სმენის მქონე ინდივიდების.
ამ სახის ინტელექტის მქონე ახალგაზრდები, ჩვეულებრივ, მღერიან და იყენებენ
მუსიკალურ ინსტუმენტებს. მათ, როგორც წესი, კარგად ესმით ისეთი მუსიკალური
დეტალები, რომლებიც სხვებისთვის გაუგებარია.
6. ეგზისტენციალური ინტელექტი
ამ ტიპის ინტელექტი გულისხმობს მაღალ მგრძნობელობასა და შესაძლებლობას ადამიანი
გაუმკლავდეს ღრმა ფილოსოფიურ კითხვებს ადამიანის არსებობის შესახებ, მაგალითად, რა
არის ცხოვრების აზრი, ვინ ვართ, რატომ ვკვდებით ან როგორ მოვხვდით აქ.
ეგზისტენციალური ინტელექტის მქონე ადამიანებითვის ყველაზე შესაფერისი სამუშაოა
ფსიქოლოგია და თეოლოგია.
7. სხეულებრივ-კინესთეტიკური ინტელექტი
სხეულებრივ-კინესთეტიკური ინტელექტი არის ობიექტებით მანიპულირებისა და
სხვადასხვა ფიზიკური შესაძლებლობების გამოყენების უნარი. ეს ინტელექტი ასევე
გულისხმობს დროის შეგრძნებას და უნარების სრულყოფას გონება-სხეულის კავშირის
საშუალებით.
სპორტსმენები, მოცეკვავეები, ქირურგები და სხვადასხვა ხელობის მქონე ადამიანები
ავლენენ კარგად განვითარებულ სხეულებრივ-კინესთეტიკურ ინტელექტს.

8. ინტერპერსონალური ინტელექტი
ინტერპერსონალური ინტელექტი გულისხმობს სხვისი გრძნობების, შეგრძნებისა და მათი
მოტივების მიხვედრის უნარს. ითვლება, რომ საშუალო დონის ინტერპერსონალური უნარები
გულისხმობს კარგ ან ძალიან კარგ, ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის უნარს.
ადამიანები მაღალი ინტერპერსონალური ინტელექტით არინ ძალიან კარგი მასწავლებლები,
სოციალური მუშაკები და პოლიტიკოსები. თეატრისა და კინოს მსახიობები იყენებენ
ინტერპერსონალურ ინტელექტს მათთვის სასურველი პერსონაჟის განსასახიერებლად.
9. ინტრაპერსონალური ინტელექტი
ინტელექტის ფორმაა თვითშემეცნებაც. თუ გესმის საკუთარი თავის, იცი, რას გრძნობ და
რატომ გრძნობ და თუ იცი, ზუსტად რა და რატომ გჭირდება, მაშინ შეიძლება
დანამდვილებით ითქვას, რომ გაგაჩნია ინტრაპერსონალური ინტელექტი.
მაღალი დონის ინტრაპერსონალური ინტელექტის მქონე ადამიანები არიან სულიერი
ლიდერები, ფსიქოლოგები, რჩევების კონსულტანტი და ფილოსოფოსებიც კი.
შესაძლებელია ფლობდე ცხრავე სახის ინტელექტს?
დიახ, ამის ალბათობა დიდია.
თუმცა ზოგიერთი ფსიქოლოგის მტკიცებით, ჩვენ, ყველას, გარკვეულწილად, ცხრავე ტიპის
ინტელექტი გვაქვს.
საქმე მხოლოდ ისაა, რომ ინტელექტის ზოგიერთი ტიპი უფრო ძლიერი ან უფრო მეტად
გამოვლენილია, ვიდრე სხვები.
ახალგაზრდების სათანადო განვითარება
ახალგაზრდების სათანადო განვითარების პრინციპები შეიძლება დაიყოს რამდენიმე
კომპონენტად:
1. დემოგრაფიული პროცესები ახალგაზრდებში
ბოლო ათწლეულის განმავლობაში დემოგრაფიული პროცესების განვითარების დინამიკა
და მოსახლეობის სტრუქტურის ცვლილებები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საზოგადოების
ისეთ
ძირითად
სისტემებზე,
როგორებიცაა:
ეკონომიკური,
საგანმანათლებლო,
ჯანმრთელობის დაზღვევისა და სოციალური დაცვის სისტემები. ბოლო წლების
განმავლობაში ახალგაზრდებში (განსაკუთრებით 20-დან 29 წლამდე) ემიგრაციის სურვილი
გაიზარდა. ევროკავშირში ახალგაზრდების მეოთხედზე მეტი - ძირითადად, სამუშაო
კვალიფიკაციის არმქონე ადამიანები - დაინტერესებულნი არიან დროებითი შრომითი
მიგრაციით ქვეყნების დიდ ქალაქებში და საზღვარგარეთ. ეს ტენდენცია უარყოფით გავლენას
ახდენს დემოგრაფიულ ბალანსზე, რაც გამოიხატება იმით, რომ ხდება შრომისუნარიანი
ახალგაზრდების ქვეყნიდან გადინება და იზრდება ასაკოვანი მოსახლეობის წილი.

2. საგანმანათლებლო სტრუქტურა ახალგაზრდებისთვის
საზოგადოების უარყოფითი დემოგრაფიული ტენდენციების გამოსასწორებლად და
პროფესიონალი კადრების გასაზრდელად აუცილებელია განათლების სისტემის
გაუმჯობესება.
ახალგაზრდებისთვის
საგანმანათლებლო
სტრუქტურის
არსებობა
აუცილებელია ნებისმიერი საზოგადოების განვითარებისათვის. ახალგაზრდების ემიგრაცია
დიდწილად დამოკიდებულია შრომით ბაზარზე, მათ მობილობაზე, უკეთესი ანაზღაურების
გარანტიაზე, ცხოვრების მაღალი დონისა და ხარისხის შენარჩუნებაზე. დასაქმებული
ახალგაზრდების კვლევა გვიჩვენებს, რომ განათლება ხშირად არ არის დაკავშირებული
სამუშაოსთან. დასაქმებულთა 52%-ისთვის განათლებას არაფერი აქვს საერთო მუშაობასთან.
ეს არის არაპირდაპირი მაჩვენებელი იმისა, რომ ახალგაზრდებს ან არ ჰქონდათ მკაფიო
წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთება სურდათ განათლების არჩევისას, ან ჯერ კიდევ
ვერ იპოვეს სამუშაო საკუთარი სპეციალობით. დასაქმებულთა მხოლოდ მეოთხედია
ჩართული საკუთარი განათლების შესაბამის საქმიანობაში. შრომის ბაზარს ჯერ კიდევ არ
შეუძლია ადეკვატური განათლებისა და ტრენინგების სისტემის შექმნა ახალი ეკონომიკური
პირობების დასაკმაყოფილებლად. უმუშევრობის პერიოდში საწარმოებში კვალიფიციურ
თანამშრომელთა ნაკლებობაა, რაც, თავისთავად, ისეთ პრობლემებან ერთად, როგორებიცაა:
ასაკოვანი მოსახლეობის ზრდა, ნელი ეკონომიკური განვითარება და საგანმანათლებლო
რეფორმები, მიიჩნევა მნიშვნელოვან დაბრკოლებად ეკონომიკური ზრდისა და
თანამშრომლების დაინტერესებისთვის.
3. ახალგაზრდების დასაქმება
უმუშევრობის დონე განსაკუთრებით მაღალია ახალგაზრდებსა და ქალებში, ისინი,
ძირითადად, დასაქმებულნი არიან დაბალანაზღაურებად სამსახურებში, ამის ერთ-ერთი
მიზეზი შრომის დისციპლინის სიმცირეა. არასაკმარისი პროფესიული უნარები, ადრეული
ასაკიდან სტუდენტთათვის პროფესიის არჩევის შეუძლებლობა ხშირად აიძულებს ზოგიერთ
სკოლადამთავრებულს, დაიწყოს მუშაობა მომსახურებისა და გაყიდვების სფეროში.
უმუშევრობა, როგორც პრობლემა, ეხება არა მხოლოდ იმ ახალგაზრდებს, რომელთაც
სრულებით არ მიუღიათ განათლება ან მხოლოდ საშუალო განათლება აქვთ, არამედ
უმაღლესი განათლების მქონე ინდივიდებსაც. უმუშევრობა და სამუშაოზე არათანასწორი
წვდომა ნორმალური ცხოვრების სტანდარტის გარანტიის ძირითადი პრობლემაა. დასაქმების
ხელმისაწვდომობა ყველაზე შეზღუდულია უმუშევართა რამდენიმე კონკრეტული
ჯგუფისთვის: საშუალო განათლების და განათლების არ მქონე პირების, უმუშევარი
ახალგაზრდების, საპენსიო ასაკის ადამიანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირებისათვის. საზოგადოების მიზანი უნდა იყოს მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება
მათ მიერ შეძენილი სპეციალობის/პროფესიის სფეროში სამუშაოს ან სტაჟირების
შესაძლებლობის შექმნით. ეს ხელს შეუწყობს განათლების მიღების შემდეგ სამუშაოს
დასაწყებად საჭირო ღირებული პროფესიული გამოცდილების დაგროვებას და სამსახურის
დაწყებას, რაც საბოლოოდ მნიშვნელოვნად შეამცირებს ახალგაზრდების უმუშევრობის
დონეს.

პროექტებში გამოვლენილი კარგი პრაქტიკისა და შექმნილი მოდელების მიუხედავად,
მეწარმეობის კულტურა ახალგაზრდებში კვლავ განუვითარებელია. მათ სჭირდებათ
დახმარება დამოუკიდებელი ბიზნესის წამოწყებასა და განვითარებაში. მეწარმეობის შესახებ
არსებობს სხვადასხვა წარმოდგენა. აქვე, ასევე აღსანიშნავია, ამ სფეროში არსებული
შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა. მეწარმეობაში ახალგაზრდების დაბალი
აქტივობა, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია საკუთარი ბიზნესის დასაწყებად
საკმარისი ცოდნის, გამოცდილებისა და რესურსის არქონით. საკუთარი ბიზნესის წამოწყების
მსურველთა უმრავლესობას ურჩევნია, შეიძინოს ცოდნა და პროფესიონალური გამოცდილება
არჩეულ სფეროში და მოძებნოს საჭირო საწყისი კაპიტალი. ახალგაზრდები, რომლებსაც სურთ
საკუთარი ბიზნესის წამოწყება, მეწარმეობას პირადი იდეების რეალიზებისა და
დამოუკიდებლობის მოპოვების შესაძლებლობად მიიჩნევენ. 2019 წელს ჩატარებული
გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებაზე უარის თქმის მიზეზთა
პროცენტული მაჩვენებელი შემდეგნაირად ნაწილდება: სახსრების ნაკლებობა (50%), კარგი
ბიზნეს კლიმატის არარსებობა (38%) და ზოგადი შეფასება, რომ ბიზნესის წამოწყება რთულია
(30%). ახალგაზრდების შეხედულებით, არსებული სირთულის აღმოსაფხვრელად საჭიროა
კომპლექსური სამუშაოების გატარება, კერძოდ,
ინდივიდუალურ საქმიანობებთან
დაკავშირებით ნებართვის გაცემის ბიუროკრატიული პროცედურების გამარტივება,
შეღავათიანი პირობებით ახალგაზრდა მეწარმეების ფინანსური მხარდაჭერის გაძლიერება,
ახალგაზრდებისთვის განათლების სფეროში საინტერესო და მიმზიდველი პროგრამების
დანერგვა და მეწარმეობასა და ბიზნესთან დაკავშირებული პროექტებისა და პროგრამების
შესახებ ინფორმაციის განმტკიცება.
4. სამოქალაქო აქტივობა
ახალგაზრდების
სოციო-პოლიტიკურ
აქტივობებში
ჩართულობა
გამოიხატება
არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური და სხვა სამოქალაქო ასოციაციების
წევრობით. მათში ახალგაზრდები ერთიანდებიან თავიანთი კონკრეტული ინტერესებიდან
გამომდინარე, მიღებული წესების შესაბამისად და სხვადასხვა ინიციატივით. მონაწილეობენ
ახალგაზრდების, ეთნიკური ჯგუფებისა და დაუცველი მოსახლეობის პრობლემების
მოგვარებაში. მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში, ადმინისტრაციებსა და სხვა
დაწესებულებებში თავიანთი წარმომადგენლების ყოლა ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს
უშუალოდ
იყვნენ
ჩართულები
ქვეყნის
სოციალურ-პოლიტიკურ
ცხოვრებაში.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ქმნიან ახალგაზრდების ყოველდღიური ცხოვრების
პროდუქტიულად გატარების მოდელს და ცდილობენ, მოიზიდონ დაფინანსება მრავალი
ახალგაზრდული პროგრამისა და პროექტისთვის. ახალგაზრდებს ურჩევნიათ საკუთარი
შეხედულებები გამოხატონ არაფორმალურ წრეში, სადაც ისინი განიხილავენ თემებს,
რომლებიც მათთვის აქტუალურია და გავლენას ახდენს მათი სამართლიანობის განცდაზე.
Flash Eurobarometer-ის კვლევის Youth on the Move 2019-ის თანახმად, 59000 ევროპელ
ახალგაზრდას შორის, ახალგაზრდების თითქმის ნახევარი (48%) სპორტული და
ახალგაზრდული კლუბების ან ახალგაზრდული და კულტურული ორგანიზაციების აქტიური
წევრია.

მონაწილეობა
ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე ახალგაზრდების მონაწილეობა გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში, ძირითადად,
ადგილობრივ და ეროვნულ ხელისუფლებასთან
თანამშრომლობის
გზით
ხდება.
ევროკავშირის
ტერიტორიაზე
არსებული
მუნიციპალიტეტების 30% -ზე მეტში შეიქმნა მუნიციპალური ახალგაზრდული საბჭოები და
ბავშვთა პარლამენტები, რომლებიც ახალგაზრდებთან მუშაობის ერთ-ერთი ყველაზე
გამორჩეული ფორმაა, ამ გზით განიხილება ახალგაზრდების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები
და საზოგადოებაში არსებული აქტუალური საკითხები. ახალგაზრდების კრიტიკული
აზროვნება და აქტიური წვლილი წახალისებულია დემოკრატიული ღირებულებებით
გათვალისწინებულ სხვადასხვა საშუალება-შესაძლებლობზე შეუზღუდავი წვდომითა და
საზოგადოების ყველა დონეზე მონაწილეობით, ამასთან, ახალგაზრდები უშუალოდ არიან
ჩართულები ადმინისტრაციის მუშაობაში, არჩეულ თანამდებობებზე მყოფი ახალგაზრდების
(35 წლამდე) საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი დაახლოებით 6-7%-ია, ზოგან კი 20% -ს
აღემატება, თუმცა, საწუხაროდ, არსებობს დასახლებებიც, სადაც არჩეულ თანამდებობაზე,
პრაქტიკულად, არ არიან ახალგაზრდები.
2019 წელს წელს ჩატარებული Flash Eurobarometer-ის კვლევის თანახმად, ევროპელ
ახალგაზრდებს ურჩევნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ადგილობრივ ასოციაციებში
იყვნენ აქტიურები, ვიდრე - პოლიტიკურ პარტიებში. პოლიტიკური პარტიის
წარმომადგენლებთან შედარებით ორჯერ მეტი რესპოდენტი აღნიშნავდა, რომ ისინი
ჩართულნი იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაში, რაც მიზნად ისახავდა
ადგილობრივი საზოგადოების ან გარემოს გაუმჯობესებას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ახალგაზრდების ჩართულობა არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რადგან აქ ისინი იძენენ
ისეთ მნიშვნელოვან პრაქტიკულ უნარებს, რომლებიც მათ საკუთარი მომავლის უკეთ
დაგეგმვასა და მიზნების განხორციელებაში შეუწყობს ხელს. ისინი იღებენ ისეთ ცოდნაგამოცდილებას, რომლის შეძენაც შეუძლებელია მხოლოდ განათლების სისტემის
ფორმალური მოდელით.
სხვადასხვა ინიციატივაში აქტიური მონაწილეობა საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს,
აიღონ პასუხისმგებლობა თავიანთ ადგილობრივ თემზე, იზრუნონ ერთმანეთზე და
იმოქმედონ, როდესაც საკუთარი აზრი აქვთ რაიმე საკითხთან დაკავშირებით. ბოლო
რამდენიმე წლის განმავლობაში ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების რიცხვი
გარკვეულწილად
გაიზარდა,
აქტიურ
ორგანიზაციებში
შეიმჩნევა
გაზრდილი
შესაძლებლობები
როგორც
სხვადასხვა
პროგრამის
ფარგლებში
პროექტების
განხორციელებისას,
ასევე
საზოგადოების
კონკრეტული
პრობლემის
შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობისას. ახალგაზრდული პოლიტიკის
მართვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის
მნიშვნელოვანი წინაპირობა ახალგაზრდული წარმომადგენლობითი ორგანოს შექმნაა.
ახალგაზრდული მუშაობა არის ფართო და უნივერსალური კონცეფცია, რომელიც მოიცავს
სოციალური, კულტურული, საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის, იურიდიული თუ პოლიტიკური
ხასიათის ფართო სპექტრის საქმიანობას, რომელსაც ახორციელებენ ახალგაზრდები

ახალგაზრდებთან ერთად და ახალგაზრდებისთვის. ახალგაზრდული მუშაობა მიეკუთვნება
განათლების „კლასგარეშე“ ფორმას, ისევე, როგორც ზოგიერთ თავისუფალი დროის
აქტივობას და ემყარება არაფორმალურ და ფორმალურს გარე სასწავლო პროცესებსა და
ნებაყოფლობით მონაწილეობას. ეს აქტივობები და პროცესები ხორციელდება
თვითმმართველობის პირობებში პროფესიონალი ან მოხალისე ახალგაზრდული მუშაკის
ხელმძღვანელობით და შეიძლება განვითარდეს და შეიცვალოს სხვადასხვა გავლენის მქონე
ფაქტორის შედეგად.
ახალგაზრდული მუშაობა უზრუნველყოფს კომფორტულ, უსაფრთხო და სასიამოვნო
გარემოს, რომელშიც ბავშვებსა და ახალგაზრდებს, მარტო თუ ჯგუფურად, შეუძლიათ
გამოხატონ საკუთარი თავი, შეხვდნენ ერთმანეთს, ისწავლონ ერთმანეთისგან, შეიმეცნონ მათ
გარშემო არსებული გარემო და ჩაატარონ ექსპერიმენტები. ახალგაზრდულ მუშაობას
დამატებითი მნიშვნელობა აქვს სოციალური თვალსაზრისით, რადგან ის ხელს უწყობს
კრეატიულობის, კულტურული და სოციალური ცნობიერების, მეწარმეობისა და სოციალური
ინოვაციის განვითარებას ახალგაზრდებში. ხელს უწყობს სოციალურ მონაწილეობას,
მოხალისეობასა და აქტიურ მოქალაქეობას, აძლიერებს საზოგადოების მშენებლობას და,
ზოგადად, სამოქალაქო საზოგადოებას ყველა დონეზე. უზრუნველყოფს ბავშვებისა და
ახალგაზრდებისთვის სოციალური ჩართულობის შესაძლებლობებს. შეუძლია ნაკლები
შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებთან დაკავშირება მრავალფეროვანი მოქნილი და
ადვილად ადაპტირებადი მეთოდების გამოყენებით. ახალგზარდული მუშაობა ძირითადად
ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების,
ახალგაზრდული
ასოციაციების,
კლუბებისა და ქსელების მიერ. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების უმეტესობა გვთავაზობს
კროს-სექტორული მომსახურების კომბინაციებს, რომლებიც მორგებულია ახალგაზრდების
საჭიროებებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი ტენდენცია მიმართულია ახალგაზრდული
საქმიანობის კროს-სექტორული გაფართოებისკენ, ბოლო რამდენიმე წლის ეკონომიკური
კრიზისის შემდეგ
უფრო მეტი ყურადღება ექცევა სოციალური ჩართულობის,
ახალგაზრდული მეწარმეობის, ახალგაზრდების უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლის,
კრეატიულობისა და კულტურათშორისი დიალოგის პროექტებს.
მოცემული ინფორმაციიდან გამომდინარე ცხადი ხდება, რომ ახალგაზრდების სათანადო
განვითარებისთვის შეიძლება გაკეთდეს დასკვნები, რომლებიც სრულად შეესაბამება
მოცემულ სახელმძღვანელოში დასახულ მიზნებს:





ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესება და ეკონომიკური სექტორების განვითარება სამუშაო
ადგილების შექმნისა და ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით;
აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება განათლების ხარისხის
ამაღლების მიზნით, ახალგაზრდების თანამედროვე მოთხოვნილებებთან, ახალ
ტექნოლოგიებთან და შრომით ბაზარზე უკეთ ადაპტაციისთვის;
რეგიონების
დაბალანსებული
განვითარებისა
და
ახალგაზრდებისთვის
ინტეგრირებული მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მათი პირადი
განვითარების
რეალური
მხარდაჭერის,
შემოქმედებითი
პოტენციალის
პოპულარიზაციისა და პროფესიული და სოციალური რეალიზაციისთვის;










ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების მომსახურების სფეროში საზოგადოებრივი
მხარდაჭერის დანერგვა სახელმწიფოსაგან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხების
გამოყოფით, სოციალური დახმარებისა და ბავშვზე ზრუნვის სფეროში
დელეგირებული საქმიანობის მსგავსად;
ახალგაზრდებისათვის
განკუთვნილი
ეროვნული
პროგრამების
საკმარისი
დაფინანსების უზრუნველყოფა;
ახალგაზრდული პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში
ინფორმაციის, კოორდინაციისა და პარტნიორობის ეფექტური მექანიზმის შექმნა და
განხორციელება;
ახალგაზრდების ინფორმირებულობისა და მონაწილეობის გაზრდა სახელმწიფო,
რეგიონული და მუნიციპალური ადმინისტრაციების მიერ ახალგაზრდულ სფეროში
გატარებულ პოლიტიკაში;
ზომების შემუშავება-განხორციელება ეროვნული და საერთაშორისო ახალგაზრდული
პოლიტიკის
შესახებ
ახალგაზრდებისა
და
საზოგადოების
ცნობიერების
ასამაღლებლად.

ახალგაზრდების განვითარება საზოგადოებაში
ახალგაზრდების განვითარებას მთელი საზოგადოება უნდა ეწეოდეს, აუცილებელია,
ინტეგრაციასა და ერთიანობას საფუძველი სწორედ ახალგაზრდობაში ჩაეყაროს.
იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი სწორი გზით მოხდეს და მივიღოთ მნიშვნელოვანი და
თვალსაჩინო შედეგები, უნდა ჩატარდეს შემდეგი ღონისძიებები:
1. ახალგაზრდების ეკონომიკური საქმიანობისა და კარიერული განვითარების ხელშეწყობა
ახალგაზრდების პროფესიული რეალიზაციისთვის უნდა შეიქმნას ხელსაყრელი,
წამახალისებელი და დამხმარე გარემო, ამიტომ განათლების მიღების შემდეგ მათ დასაქმებას
ხელი უნდა შეეწყოს შემდეგი გზებით:
საშუალო და უმაღლესი განათლების ხარისხისა და არაფორმალური სწავლების ხარისხის
გაუმჯობესება, ასევე მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობა, შრომის ბაზრის
საჭიროებების შესაბამისად:







პრაქტიკებისა და სტაჟირების უზრუნველყოფა;
დამსაქმებელთა ხელშეწყობა, რათა უზრუნველყონ ახალგაზრდულ მუშაკთა და
დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება;
განათლების დასრულების შემდეგ სამსახურის დაწყების ხელშესაწყობად
საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და ბიზნესს შორის კავშირების ეფექტიანი
განმტკიცება;
მოსწავლეთა და სტუდენტთა სამეცნიერო ინტერესის განვითარება სხვადასხვა
პროექტში მონაწილეობით;
პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
სოციალურად დაუცველი, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე,





სოციალური რისკის ქვეშ მყოფი ან იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებმაც სკოლა
ნაადრევად დატოვეს;
დამსაქმებლების, პროფესიული სასწავლებლების, სასწავლო ცენტრებისა და
აკადემიების შეხვედრებისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობების განვითარება;
საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შორის
თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
არაფორმალური განათლების, როგორც მოქნილი და თანამედროვე გზის წინწაწევა და
ფორმალურ განათლებაზე დაფუძნება.

სახელმწიფო და მუნიციპალურ ადმინისტრაციაში ახალგაზრდა პროფესიონალების
პროფესიული რეალიზაციისა და კარიერული განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს
შექმნა:







უნივერსიტეტის
სტუდენტებისთვის
სახელმწიფო
და
მუნიციპალურ
ადმინისტრაციაში სტაჟირების შესაძლებლობების შექმნა;
სახელმწიფო და მუნიციპალური ადმინისტრაციის უმცროსი ექსპერტებისთვის
ცენტრალიზებული კონკურსების ორგანიზება, როგორც თანამედროვე პრაქტიკა
ახალგაზრდების გამჭვირვალე და ეფექტური მოზიდვისთვის სახელმწიფო
დაწესებულებებში;
იმ ახალგაზრდა სახელმწიფო მოხელეებისთვის, რომლებმაც განსაკუთრებული
თვისებები გამოავლინეს თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას,
კარიერული ზრდა-განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა.
ახალგაზრდების
დახმარების
მიზნით
კარიერული
რჩევების
სერვისების
ხელმისაწვდომობის
გაზრდა,
პროფესიის
არჩევასთან
ან
პროფესიულ
განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად მათი პიროვნული
თუ პროფესიული თვისებების გათვალისწინება, ამ თვისებებსა და დასაქმების
შესაძლებლობებს შორის კავშირის აღმოჩენა.

დამსაქმებელთა მონაწილეობის იმგვარი სტიმულირება, რომელიც მხარს დაუჭერს
ახალგაზრდების პროფესიულ ინტეგრაციას და გაზრდის დასაქმებული ახალგაზრდების
პროდუქტიულობასა და ადაპტაციას:






მხარდაჭერა და ხელსაყრელი გარემოს შექმნა იმ ბიზნესებისთვის, რომლებიც
მონაწილეობენ ახალგაზრდებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნაში;
სამსახურში ტრენინგისა და ინტეგრირებული ტრენინგის შეთავაზება;
ახალგაზრდულ მუშაკთა და დასაქმებულთათვის სპეციალური ღონისძიებებით
ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიების შემუშავება;
საწარმოებსა და ორგანიზაციებში შრომის ახალი და ინოვაციური მოდელების
დანერგვა;
ახალგაზრდების ტერიტორიული მობილობის წახალისება და მხარდაჭერა სხვადასხვა რეგიონიდან ადამიანების დასაქმება, დამსაქმებლების წახალისება
სამუშაო ადგილას ტრანსპორტის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით და ა.შ.





ახალგაზრდების პროფესიული მობილობის წახალისება და მხარდაჭერა ინდივიდუალური კარიერული გეგმები, სამუშაოების როტაცია, გადამზადების
შესაძლებლობები და ა.შ.
ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი პროგრამებისა და პროექტების
შემუშავება.

შემდეგი ნაბიჯი, რომლის ხაზგასმაც საჭიროა, არის ახალგაზრდების ეკონომიკური
საქმიანობის ხელშეწყობა. შრომითი ბაზრის კვლევის თანახმად, შემთხვევათა ფორმებია:

















სამოტივაციო და საკვალიფიკაციო ტრენინგის შესაძლებლობების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდებითა და კონსულტაციებით, ინდივიდუალური სამოქმედო
გეგმის შედგენითა და შესაფერისი ვაკანსიების მოძიებით, დასაქმების პროგრამებისა
და ტრენინგების საშუალებით ახალგაზრდების წვდომის გაზრდა დასაქმების
სერვისებზე.
უმუშევარი ახალგაზრდებისთვის, რომლებმაც დაასრულეს დაწყებითი, საშუალო და
უმაღლესი განათლება, განათლების მიღების შემდეგ დასაქმების შესაძლებლობების
ხელშეწყობა სამსახურის დაწყების მიზნით.
კონსულტაცია მეწარმე ახალგაზრდებთან საკუთარი ბიზნესის განვითარების მიზნით.
ინოვაციების სფეროში განსაკუთრებული მიღწევების მქონე ახალგაზრდების
წახალისება და მათი წარმატების პოპულარიზაცია.
ტექნოლოგიური კომპანიების შექმნის მიზნით შესაბამისი განათლებისა და
ინოვაციური ბიზნეს იდეების მქონე ახალგაზრდების დახმარება საკუთარი
მაღალტექნოლოგიური ბიზნესის დასაწყებად.
ბიზნეს მეწარმეთა ქსელისა და ბიზნეს ინკუბატორების შექმნა ახალგაზრდა
მეწარმეების მიზნობრივი მხარდაჭერის სერვისების შეთავაზების მიზნით.
რისკის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდების სპეციალიზებული საწარმოებისა და
კოოპერატივების დახმარება, რაშიც იგულისხმებიან შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე და სოციალური რისკის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდები (სოციალური დახმარების
მქონე პირები, დაუცველი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები,
სპეციალიზირებულ დაწესებულებებში მცხოვრები ინდივიდები, რომელთაც
სჭირდებათ სოციალური დახმარება, სხვადასხვა ადიქციის მქონე პირები, ყოფილი
პატიმრები და სხვა), სოციალურ საწარმოებში, კოოპერატივებსა და სპეციალიზებულ
საწარმოებში დასაქმებული სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები;
რისკის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდების სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფის მიზნით
სოციალური საწარმოს შექმნის მხარდაჭერა;
ახალგაზრდებში სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაცია;
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა სოციალურ-ეკონომიკურ სექტორში და
მოხალისეობისა და სათემო ინიციატივების ხელშეწყობა ახალგაზრდების მოწყვლადი
ჯგუფების დასაქმების მიზნით;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებისთვის სამუშაო ადგილების
აღჭურვა და ადაპტირება;



ახალგაზრდებისთვის განვითარების სერვისების მიწოდების მიზნით საჯარო და
კერძო პარტნიორობისა და სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა.

შემდეგი უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ახალგაზრდების პროფესიული და პირადი
ცხოვრების წარმატებით შეთავსება. ეს მნიშვნელოვანია ამ ასაკობრივი ჯგუფის წარმატებული
ინტეგრაციისთვის და შეიძლება განხორციელდეს შემდეგნაირად:





ახალგაზრდებისთვის დასაქმების მოქნილი ფორმების შემუშავება - ერთი სამუშაო
ადგილის გაზიარება, მუშაობა ნახევარ განაკვეთზე, სამუშაოების როტაცია, ცვალებადი
სამსახური, სატელეკომუნიკაციო სამუშაოების პოპულარიზაცია და ა.შ.;
პროფესიული და პირადი ცხოვრების დაბალანსებისთვის პირობების შექმნა;
გენდერული თანასწორობის სისტემური პოლიტიკის გაგრძელება შრომის ბაზარზე,
ეკონომიკურ, სოციალურ და ოჯახურ ცხოვრებაში.

2. ახალგაზრდების მოხალისეობის განვითარება
ახალგაზრდების მზადყოფნა ჩაერთონ მოხალისეობრივ აქტივობებში იზრდება, თუმცა
ახალგაზრდების მოხალისობისთვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, როგორც სოლიდარობის
მნიშვნელოვანი მანიფესტაცია, სამოქალაქო აქტივობა და არაფორმალური სწავლების ფორმა,
ჯერ კიდევ არ არის განვითარებული. მოხალისეობრივი აქტივობების შესაძლებლობები კვლავ
შეზღუდულია, კანონმდებლობა არ აძლევს არასრულწლოვნებს საკმარის უფლებებს, ჩაერთონ
ორგანიზაციის საქმიანობაში მოხალისის სტატუსით. მოხალისეობა ნელ-ნელა ხდება
პოპულარული, თუმცა ახალგაზრდებმა ჯერ კიდევ არ იციან, რამდენად ღირებულია იგი.
ბევრი ახალგაზრდა ჩართულია საერთაშორისო დონეზე მოხალისეობრივ აქტივობებში, რაც
საშუალებას აძლევს მათ, სარგებელი მოუტანონ სოციალურად დაუცველ ოჯახებსა და
ინდივიდებს.
მსოფლიო მასშტაბით მოხალისეების რაოდენობა იზრდება: არსებობს ტენდენცია
მოხალისეობის, როგორც მოტივის არსებობისა. მოხალისეობის განვითარება ახალგაზრდებში
პირადი განვითარების, მობილობის, სწავლის, კონკურენტუნარიანობის, სოციალური
ერთობის, თაობებს შორის სოლიდარობის, სამოქალაქო თვითშეგნების ფორმირების
სტრატეგიული მიზანია. ამ მიზნის მიღწევა კი შესაძლებელია შემდეგი ქმედებებით:






ახალგაზრდებისთვის
მეტი
მოხალისეობრივი
შესაძლებლობების
შექმნა,
განსაკუთრებით კი საზღვრებს გარეთ;
ევროსაბჭოს „ევროპის კონვენციის ახალგაზრდებისთვის ტრანსნაციონალური
გრძელვადიანი
მოხალისეობრივი
სამსახურის
წინწაწევის“
წვდომა
და
განხორციელების უზრუნველყოფა;
ახალგაზრდა მოხალისეების უფლებების უზრუნველყოფა;
ახალგაზრდა მოხალისეების სტატუსის ლეგალური რეგულირება. ისეთი აქტივობების
არიდება, რომლებიც შეიძლება საზიანო და სახიფათო აღმოჩნდეს მათი ფსიქიკისა და
ჯანმრთელობისთვის;







ახალგაზრდა მოხალისეებისთვის შესაბამისი ტრენინგებისა და კვალიფიკაციის
უზრუნველყოფა, რომელთა მიზანია ახალგაზრდების გადამზადება მოხალისეობრივ
აქტივობებში სრულყოფილად ჩასართავად;
მოხალისეობის წინწაწევა სერტიფიცირებისა და ახალგაზრდების მიერ მოხალისეობის
დროს გავლილი ტრენინგების, მიღებული გამოცდილებისა და შეძენილი უნარების
აღიარებით;
ახალგაზრდა მოხალისეებისთვის მენეჯმენტის კარგი პრაქტიკების გაცნობა და
დამკვიდრება გუნდის დაკომპლექტების, ტრენინგის, წინწაწევის, შეფასებისა და მათი
მიღწევების აღიარებისთვის.

3. სამოქალაქო აქტივობების გაზრდა
სამოქალაქო აქტივობების გაზრდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების
განვითარებისა და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართვისათვის.
სამოქალაქო აქტივობების გაზრდის მიზანი არის შესაძლებლობების შექმნა ახალგაზრდების
სრულყოფილი მონაწილეობისთვის, ერთი მხრივ, სოციო-პოლიტიკურ და ეკონომიკურ
ცხოვრებაში, ხოლო, მეორე მხრივ, ძირითადი დემოკრატიული ღირებულებებისა და
სტანდარტების ინკლუზიაში. ასევე უნდა წახალისდეს ახალგაზდების თვითორგანიზება.
გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და ასოციაციების
განვითარებისთვის მათი მხარდაჭერა. მთელი საზოგადოებისთვის არსებულ მნიშვნელოვან
ქვემიზნებს წარმოადგენს ახალგაზრდული სამოქალაქო აქტივობების კარგი პრაქტიკების
წინწაწევა
და
შესრულება,
ახალგაზრდული
კამპანიების
და
ინიციატივების
განხორციელებისთვის პირობების შექმნა, მხარდაჭერა და ტრენინგების ჩატარება. შემდეგი
ნაბიჯებია: ახალგაზრდა ლიდერების ტრენინგები; ახალგაზრდების ინტერესების ეფექტურად
წარმოჩენის უზრუნველყოფა პოლიტიკის ფორმირების პროცესში; რეგიონულ, სახელმწიფო
და საერთაშორისო დონეზე დარგობრივი პოლიტიკის განხორციელება და შეფასება;
ახალგაზრდებისთვის
მნიშვნელოვან
საკითხებზე
გადაწყვეტილების
მიღების,
განხორციელებისა და შეფასებს პროცესებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა;
ახალგაზრდებისა და მათი ორგანიზაციების სტიმულირება ბუნებრივი რესურსების დაცვის,
გაუმჯობესებისა და მართვის პროცესში; კამპანიების ორგანიზება და ინიციატივების
წარმოჩენა ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ მიმდინარე საკითხებზე და ეროვნულ და
ევროკავშირის პოლიტიკაზე.
4, ჯანსაღი ცხოვრების წესი
ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობა ფიზიკური განათლებისა
და სპორტისთვის სათანადო პირობების არსებობაა. მზარდად პოპულარული გარე ფიტნესის
საფუძვლების ჩამოყალიბება დიდ წვლილს შეიტანს თავისუფალი სპორტის განვითარებაში.
სკოლებში ახალგაზრდებს სკოლის შიდა ტურნამენტებზე, სპორტულ შეჯიბრებებსა და
არდადეგებზე შესაძლებლობა აქვთ განავითარონ უნარები სპორტის უამრავ არაპროგრამულ
სახეობაში, თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სპორტული ინვენტარი ზოგიერთ
დასახლებაში მოძველებულია, რაც, ცხადია, უნდა მოგვარდეს სახელმწიფოს მიერ. არსებობს
იმის ტენდენცია, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდები აღარ კავდებიან

სპორტით, ისინი ნაკლებად ზრუნავენ, მისდიონ ცხოვრების ჯანსაღ წესს, გაზარდონ
ყოველდღიური ფიზიკური აქტივობა და შეინარჩუნონ სხეულის კარგი ფორმა.
ჯანმრთელობის რეფორმის მთავარი მიზანი და სტრატეგიული პრიორიტეტი ერებს შორის
ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაა, კერძოდ, ისეთი პირობების შექმნა, რომლებიც შეამცირებს
ბავშვთა სიკვდილიანობას, ავად გახდომის მაჩვენებელს და რისკ ფაქტორებს მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის. ჯანმრთელობის შესახებ არსებული განათლების სისტემა არ იძლევა იმის
შესაძლებლობას, რომ ინდივიდებს ჩამოუყალიბდეთ ცხოვრებისეულ პრობლემებთან
გამკლავების უნარი და შეიცვალოს ახალგაზრდების ქცევა და დამოკიდებულებები ჯანსაღი
ცხოვრების წესთან მიმართებით. ალკოჰოლისა და თამბაქოს მომხმარებელი ახალგაზრდების
რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება, საგანგაშო მდგომარეობაა განსაკუთრებით 15-24 წლის
ახალგაზრდებში. იზრდება ნარკოტიკისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარება 1924 წლის ახალგაზრდებშიც. მშობლებს მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ ახალგაზრდების
კეთილდღეობის დაცვასა და ჯანმრთელობის მოფრთხილებაში, ამდენად, საჭიროა
დამატებითი ზომების მიღება მათ მხარდასაჭერად. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირში
ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახალგაზრდებში დამაკმაყოფილებელია, ზოგიერთი ასპექტი
მაინც საყურადღებოა, მათ შორის კვება, ფიზიკური აქტივობა, ალკოჰოლის მოხმარება,
სექსუალური და მენტალური ჯანმრთელობა. გარკვეული ფაქტორები, რომლებიც
უკავშირდება ცხოვრების პირობებს - სიღარიბე, უმუშევრობა, სამსახურის არასტაბილურობა,
საცხოვრებლის პრობლემები, სკოლის ადრეული მიტოვება, დისკრიმინაცია - დიდ საფრთხეს
უქმნის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას.
5. ახალგაზრდული პოლიტიკის მენეჯმენტი
ახალგაზრდული პოლიტიკის მენეჯმენტის ცენტრალიზაცია კვლავ მაღალ დონეზეა, თუმცა
არსებობს საჭიროება, ერთი მხრივ, პატარა ადმინისტრაციული ერთეულების აქტიურობის და
უფრო ეფექტიანი ჩართულობისა ახალგაზრდული პოლიტიკის დაგეგმვა - განხორციელების
პროცესში, ხოლო, მეორე მხრივ, სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოსთან თანამშრომლობის,
დაგეგმვის, განხორციელების და ახალგაზრდული პოლიტიკის შეფასებისა. ბავშვთა და
ახალგაზრდული პოლიტიკის ინტეგრაცია არასაკმარისია. ახალგაზრდების მონაწილეობა
ადგილობრივ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე სახელმწიფო მართვის პროცესში
არასტრუქტურირებული და შემთხვევითია. საჭიროა ახალგაზრდების უფრო ეფექტიანი
ჩართულობა ახალგაზრული პოლიტიკის მართვის პროცესში და სახელმწიფო მხარდაჭერა
ახალგაზრდების საჭიროებიდან გამომდინარე მომსახურების პროცესში, რაც მნიშვნელოვანია
მათი განვითარებისთვის. ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების
კონგრესის მიერ მიღებული ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის Recommendation Rec 1 (2006)ის თანახმად (აღნიშნული დოკუმენტი ეხება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეროვნული
ახალგაზრდული საბჭოს ახალგაზრდული პოლიტიკისა და ევროპული დირექტივის მიერ
დაწესებული სტანდარტების განვითარებას, ახალგაზრდების მუნიციპალიტეტებში
მონაწილეობას), ახალგაზრდების ინტერესები ახალგაზრდული პოლიტიკის ფორმირების,
მისი განხორციელებისა და შეფასების შესახებ ახალგაზრდულმა საბჭოებმა უნდა
გაახმოვანონ. ახალგაზრდული საბჭოები კოორდინირებენ ახალგაზრდების ინტერესებს
განათლების, კულტურის, სპორტის, ეკოლოგიის, ჯანმრთელობის, შრომის, სოციალური

პოლიტიკის, არაფორმალური განათლების, თავისუფალი დროისა და ადგილობრივი თემის
განვითარების შესახებ შემდეგი გზებით:




ახალგაზრდული პოლიტიკის ფორმირების, განხორციელების და შეფასების პროცესსა
და ადვოკატირების კამპანიაში მონაწილეობით;
საერთაშორისო დონეზე ახალგაზრდებთან კომუნიკაციით;
ადმინისტრაციულ, მუნიციპალურ და სახელმწიფო ორგანოებთან თანამშრომლობით.

აუცილებელია ახალგაზრდული საბჭოების
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა.

წარმომადგენლობის,

საჯაროობისა

და

მენტორინგი
რა არის მენტორინგი?
მენტორინგი ყველაზე გავრცელებული განმარტებით არის ურთიერთობა ახალგაზრდას ან
მოზარდს და უფროს ან გამოცდილ პიროვნებას შორის, რომელიც რჩევას აძლევს, მხარს უჭერს
და ეხმარება ახალგაზრდას მაშინ, როცა მას არ ჰყოფნის გამოცდილება მარტო გაუმკლავდეს
ამჟამინდელ ცხოვრებისეულ სირთულეებსა და გამოწვევებს ან წარსულში ჩადენილი
შეცდომების შედეგებს.
არსებობს განსხვავება დაგეგმილ მენტორინგსა და ბუნებრივ მენტორინგს შორის.
ბუნებრივი მენტორინგის დროს მოზარდები და ახალგაზრდები მათთვის შეთავაზებულ
არაერთ შესაძლებლობას იყენებენ თავიანთი პრობლემების გადასაჭრელად, განვითარების ამა
თუ იმ ეტაპის უკეთ გასავლელად ან ახალი ცოდნის შესაძენად. იღებენ მხარდაჭერას უფრო
გამოცდილი ადამიანებისგან, რომლებიც არ არიან მათი მშობლები.
დაგეგმილი მენტორინგი გულისხმობს წინაწარ შემუშავებული პროგრამის გამოყენებას,
რომელსაც აქვს კონკრეტული მიზანი.
მენტორინგი დადებითად მოქმედებს ახალგაზრდების ცხოვრებაზე. სტატისტიკის
მიხედვით, ის ახალგაზრდები, რომლებსაც ჰყავთ მენტორები და აქვთ მათთან სისტემატური
ურთიერთობა, იშვიათად წყვეტენ სწავლას და ტოვებენ სკოლას, ამასთან, კვლევების
თანახმად, უმჯობესდება მათი ქცევა და დამოკიდებულება, ერთი მხრივ, საკუთარი თავის,
ხოლო, მეორე მხრივ, გარშემომყოფთა მიმართ, ხდებიან უფრო თავდაჯერებულები,
თვითდამკვიდრებულები და შეუძლიათ საკუთარი განვითარებისთვის დიდი მიზნების
დასახვა. ყოველივე ზემოთქმულის გარდა, მენტორები ეხმარებიან ბავშვებს პიროვნულ
განვითარებაში, სოციალური და/ან ეკონომიკური უთანასწორობის კომპენსირებაში.
MENTOR-ის “The National Mentoring Partnership” (US) მიხედვით, რისკის ქვეშ მყოფი იმ
ბავშვების, რომლებსაც ჰყავდათ მენტორი:




55% - ზე მეტი ირიცხება კოლეჯში;
52%-მა ნაკლებ შესაძლებელია მიატოვოს სკოლა;
37%-მა ნაკლებად შესაძლებელია გააცდინოს სკოლა;





78% მეტია შანსი გახდეს რეგულარული მოხალისე;
90%-ით მეტი ინტერესდება, თვითონაც გახდეს მენტორი;
130%-მა მეტი შანსია, დაიკავოს ლიდერის პოზიცია.

ის ახალგაზრდები, რომლებსაც ჰყავთ მენტორები, აჩვენებენ უკეთეს შედეგებს სკოლებში.
მოსწავლეს და
ახალგაზრდების:




მენტორს

შორის

რეგულარული

შეხვედრების

შედეგია

ის,

რომ

46%-ით ნაკლები მოიხმარს ნარკოტიკებს;
27%-ით ნაკლები მოიხმარს ალკოჰოლს;
81% ჩართულია კლასგარეშე აქტივობებში.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ის ახალგაზრდები, რომლებიც რეგულარულად ხვდებიან
მენტორებს, ნაკლებად არიან მიდრეკილნი დეპრესიისკენ.
მიუხედავად იმისა, რომ თვეში ერთხელ ან ორჯერ მოსწავლესთან ან ბავშვთან შეხვედრა
არც ისე ბევრია, მენტორებს არაერთი პოზიტიური ცვლილება შეაქვთ მოსწავლეების
ცხოვრებაში. მენტორები ხდებიან ის ადამიანები, რომლებსაც ახალგაზრდები პატივს სცემენ,
ენდობიან და უზიარებენ თავიანთ ოცნებებს. მენტორობა საშუალებას გვაძლევს ვიყოთ ისეთი
მოზარდების მხარდაჭერები, რომელთაც აქვთ სამყაროს შეცვლისა და უკეთესი მომავლის
შექმნის დიდი შესაძლებლობა.
მენტორობის 4 საფეხური
წარმატებული მენტორული ურთიერთობები გადის ოთხ ფაზას: მომზადება, მოლაპარაკება,
ზრდის ხელშეწყობა და დასრულება. ეს თანმიმდევრული ფაზები ერთმანეთზეა აგებული და
განსხვავდება ხანგძლივობით. თითოეულ ფაზაში არსებობს კონკრეტული ნაბიჯები და
სტრატეგიები, რომლებიც მენტორინგის წარმატებას განაპირობებს.
მომზადება
ურთიერთობის მომზადების სტრატეგიები:











მენტორთან კონტაქტის დამყარება;
ზოგადი ინფორმაციის გაცვლა ახალგაზრდასთან პირველი შეხვედრის დაწყებამდე;
ერთმანეთის გაცნობისთვის გარკვეული დროის დათმობა;
მენტორინგის წარსული გამოცდილებისა და ჩვენზე გავლენის მქონე პირებზე
ინფორმაციის გაზიარება;
ტრენინგისა და განვითარების მიზნების შესახებ საუბარი;
მენტორინგის შესახებ პირადი მოლოდინების განსაზღვრა;
რა გჭირდება შენი მენტორისგან?
„მიზნებისა“ და სასურველი შედეგის დასახვა;
ვარაუდებისა და შეზღუდვების გულწრფელი გაზიარება;
პერსონალური სწავლის სტილის შესახებ დისკუსია.

სახელმძღვანელო მითითებები მენტორებისთვის:
- ორმხრივი სარგებლობისკენ სწრაფვა. ურთიერთობები თავიდანვე უნდა განისაზღვროს,
როგორც ურთიერთსასარგებლო. თითოეული მონაწილე წყვეტს, რამდენად იყოს ჩართული
მათი ურთიერთობის განვითარებაში. ყველამ ღიად უნდა გამოთქვას ურთიერთობის
მიზნების შესახებ აზრი და ერთად იმუშაონ მათ მისაღწევად.
- კონფიდენციალურობის შეთანხმება. კონფიდენციალური გარემოს შენარჩუნება
გადამწყვეტია მონაწილეთა შორის ნდობის განმტკიცებაში, თუკი მონაწილეებს არ
ეცოდინებათ, რომ მათ შეუძლიათ ღიად საუბარი ნებისმიერ სიტუაციაში, სავარაუდოდ, მათსა
და მენტორს შორის ვერ ჩამოყალიბდება სრულყოფილი ურთიერთობა.
- „საკუთარი თავისთვის გულწრფელობის დაპირება“. მონაწილეები მზად უნდა იყვნენ ღიად
გამოთქვან, რას ელიან მენტორთან ურთიერთობისგან, ისინი მზად უნდა იყვნენ, საჭიროების
შემთხვევაში, გულწრფელი უკუკავშირი მისცენ მენტორს, თუნდაც ის კრიტიკული იყოს.
- სმენა და სწავლა. ორმხრივი სარგებლისა და გულწრფელობის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ
მაშინ, როდესაც ორივე მხარე გრძნობს, რომ მათი აზრებს ისმენენ და პატივს სცემენ.
მენტორებს უნდა ახსოვდეთ, რომ ჯანსაღი ურთიერთობა მხოლოდ მათზე არ არის
დამოკიდებული, ის მხოლოდ მაშინ მიიღწევა, როცა კომუნიკაციაში ჩართული ყველა მხარე
პატივს სცემს და აღიარებს სხვის პიროვნებასა და შეხედულებებს.
- პარტნიორობის ჩამოყალიბება. წარმოიდგინეთ სამუშაო პარტნიორობის სტრუქტურირება,
რომელიც მოიცავს პროექტების კონსულტაციას ან აქტიურ თანამშრომლობას და
დაფუძნებულია საერთო პროფესიულ მიზნებზე. ამ თანამშრომლობამ შეიძლება
გამოავლინოს თითოეული მონაწილის უპირატესობები, ასევე მათი მუშაობის სტილი,
ყოველდღიური პასუხისმგებლობა და პროფესიული მისწრაფებები.
- მაგალითის მიცემა. ქმედებები ქმნის ყველაზე ხანგრძლივ შთაბეჭდილებას.
- მოქნილობა - ხელს უწყობს მენტორინგის ფარგლებში წარმოშობილი
გამყარებას და აქვს კონკრეტული მიზნები.

ურთიერთობის

მარტივი კითხვები მენტორებისთვის
1.
2.
3.
4.
5.

რა მოლოდინები აქვთ მენტორებს ამ ურთიერთობიდან?
რას ფიქრობთ, რა არის თქვენი ძლიერი მხარე?
რა არის ის, რისი გაუმჯობესებაც გინდათ? რომელ სფეროში გსურთ იყოთ უკეთესი?
ამ მენტორინგის დროს რომელ სფეროში გსურთ მუშაობა?
შეგიძლიათ პრიორიტეტების ისე განსაზღვრა მუშაობის დროს, რომ იმ სფეროებს,
რომლებიც თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, პრიორიტეტი მიენიჭოს
მენტორინგის დაწყებისთანავე?
6. იცით საკუთარი სწავლის სტილი? რა არის საუკეთესო გზა ახალი ინფორმაციის
მისაღებად? მზად ხართ მიიღოთ ისეთი გამოცდილება, რომელიც თქვენი კომფორტის
ზონის გარეთაა და შეგძენთ იმ სფეროებში თავდაჯერებულობას, რომელთა
გაუმჯობესებაც გსურთ?

7.
8.
9.
10.
11.

მომიყევით თქვენი ამჟამინდელი სამუშაოსა და ვალდებულებების შესახებ.
რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა თქვენს სამუშაოში?
რა არის ყველაზე ამაღელვებელი თქვენს სამუშაოში?
სად ხედავთ საკუთარ თავს 5 წელიწადში? 10 წელიწადში?
რა გაძლევთ მოტივაციას? რა არის თქვენთვის სტრესის მომგვრელი? როგორ ახერხებთ
განტვირთვას?
12. სხვა რა გსურთ, რომ მითხრათ?
„მოლაპარაკებების“ პროცესში შეგიძლიათ განიხილოთ შემდეგი საკითხები:
1. რამდენი დრო დაიხარჯება მენტორინგის პროცესში. იყავით რეალისტური;
2. ჩამოწერეთ საბოლოო მიზნები და გააანალიზეთ ისინი SMART კრიტერიუმების
შესაბამისად;
3. გაიგეთ პროგრესის შესახებ დისკუსიის ჩატარების გზები;
4. შეინახეთ ჩანაწერები პროგრესზე თვალყურის სადევნებლად;
5. შეიმუშავეთ წესები, რომელთა დაცვა უნდა მოხდეს ნებისმიერ ფასად კონფიდენციალურობა სენსიტიური თემების მიმართ;
6. იყავით მოქნილი. ურთიერთობების განვითარებასთან ერთად მოლოდინები და
გეგმები შეიცვლება;
7. მოახდინეთ პროგრესის მონიტორინგი;
8. გაიგეთ მენტორების მომზადების წესი და მათი ინტელექტის ტიპი. მიეცით მათ რჩევა,
თუ როგორ გამოიყენონ თავანთი ძლიერი მხარეები;
9. შექმენით წარმატების კრიტერიუმები. რა არის წარმატება?
SMART კარიერული კრიტერიუმების დადგენა
კონკრეტული - მიზნის დასახვისას განსაზღვრეთ მისი შესრულებისთვის საჭირო ზუსტი
ვადა. იყავი რეალისტური.
გაზომვადი - წინასწარ განსაზღვრეთ, როგორ გაზომავთ პროგრესის.
მიღწევადი - მიზნები უნდა იყოს მიღწევადი და ადეკვატური/შესაბამისი.
რეალისტური/შესაბამისი - მიზნები უნდა იყოს რეალისტური, ჩვენ ხშირად მიზნების
დასახვისას ძალიან ვაჭარბებთ (არ ვითვალისწინებთ ჩვენს შესაძლებლობებს, არსებულ
რესურსებს, გარემოს), ამდენად, უმჯობესია საქმე ნელ-ნელა და თანმიმდევრულად
გავაკეთოთ, ვიდრე იმედგაცრუებული დავრჩეთ, როდესაც მოლოდინები არ გამართლდება.
დროული - რა ვადაში უნდა განხორციელდეს მიზანი წარმატებულად? რა არის ორიენტირი?
განსაზღვრეთ დრო თითოეული მიზნისთვის, თუნდაც სავარაუდო.
მენტორინგის სტრატეგიები



რეგულარული შემოწმება;
აქტიური მოსმენა/რჩევის მიცემა;











უკუკავშირის თხოვნა და მიცემა, რათა სწავლების პროცესი დამაკმაყოფილებელი,
ხოლო ტემპი კომფორტული იყოს;
დროული დახმარების გაწევა და სწავლისთვის სათანადო გამოწვევების შექმნა;
უკუკავშირის მოთხოვნა სხვა წყაროებისგან;
პროდუქტიულობისთვის დროის ერთად გამოყენება;
პროცესის განმავლობაში მიზნებისა და ვადების შემოწმება;
კონსტრუქციული კრიტიკის გაცემა, მიღება და მათზე დაფიქრება;
რჩევის მიცემა იმაზე, რის შესახებაც ინფორმაცია გაქვთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში
ინფორმაციის არქონის აღიარება და დახმარებისთვის სხვა რესურსის პოვნა;
რთულ თემებზე საუბრისთვის თავის არ არიდება - ეს არის უსაფრთხო ადგილი
სასაუბროდ;
ყველა მცირე წარმატების აღნიშვნა.

კითხვები თქვენი ურთიერთობის შესასწავლად




ფაქტების, ობიექტური მონაცემების სწავლა;
მითხარით, რას მიაღწიეთ აქამდე?
რა მოხდა?

კითხვები ინფორმაციის გამოაშკარავებისთვის

















რა ისწავლეთ ამისგან?
თუ ისევ მოგიწევდათ ამის გაკეთება, რას იზამდით?
რა რჩევას მისცემდით იმ ადამიანს, რომელმაც მსგავსი პროექტი ახლა დაიწყო?
რა ახდენს გავლენას თქვენზე?
რა არის თქვენი იდეები?
რა მოხდება თუ თქვენ ______?
რა გაშინებთ ამაში?
მითხარით სამი რამ, რაზეც იფიქრებდით ამის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას.
რით გრძნობთ თავს ყველაზე კომფორტულად?
რა დასკვნის გაკეთება შეგიძლიათ ამ გამოცდილებიდან?
რა არის თქვენი აზრები?
რა გააკეთა მან, რითიც ყველაზე მეტად დაგეხმარათ?
შემოგვთავაზეთ ორი ალტერნატიული გზა ამაზე საფიქრელად;
თუ ის იტყვის ამას, რა იქნება თქვენი პასუხი?
სხვას რას გააკეთებდით?
ვინ არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი?

გაძლიერების საკითხები





რა შედეგს ელოდებით?
პირველს რას გააკეთებთ?
რა უნდა გააკეთოთ, რომ ეს მოხდეს?
როგორ დაიწყებთ?






სხვამ ვინ უნდა იცოდეს ამის შესახებ?
რა რესურსები გჭირდებათ?
რა რისკის შემცველია ამის გაკეთება? რას არ გააკეთებთ?
როგორ შეგეძლოთ იქ თქვენით მისვლა?

რჩევა




რეალური პრობლემის იდენტიფიცირება;
განსაზღვრეთ, როგორ უწყობენ ხელს ისინი პრობლემას;
დაუწესეთ გამოწვევა საკუთარ თავს, რომ დაფიქრდეთ ახლებურად.

პრაქტიკული უნარები და აქტივობები
ახალგაზრდული მუშაკი და მისი კომპეტენციები
როგორც ახალგაზრდული მუშაკი, თქვენ ხართ მამოძრავებელი ძალა რეგიონებში
ცვლილების მოტანისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ურთიერთობა დამყაროთ ახალგაზრდებთან,
მისცეთ მათ მოტივაცია, გახდნენ აქტიური თავიანთ რეგიონულ გარემოცვაში და
გააუმჯობესონ ცხოვრების პირობები და შესაძლებლობები.
კომპეტენციები
კომპეტენცია არის „უნარი გააკეთო რაიმე წარმატებულად და ნაყოფიერად“. კომპეტენცია
ხშირად ერევათ ტერმინ „უნარში“. ორი ელემენტის ერთობლიობა ქმნის კომპეტენციას უფრო
მეტს, ვიდრე უნარია. როდესაც ადამიანი არის კომპეტენტური, მას შეუძლია გამოიყენოს
საკუთარი ცოდნა და უნარი ნებისმიერ სიტუაციაში, რათა შეასრულოს კონკრეტული
დავალება ან გადაჭრას პრობლემა. კომპეტენციები შეიძლება ჩავშალოთ სამ ნაწილად: ცოდნა,
უნარები და ღირებულებები და დამოკიდებულებები.
ცოდნა - ეს არის კომპეტენციის კოგნიტური განმსაზღვრელი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ
მუშაობისას.
უნარები არის ის, რაც გვეხმარება ახალგაზრდული სამუშაოს შესრულებაში.
დამოკიდებულებები და ღირებულებები საჭიროა საქმის ნაყოფიერად შესრულებისთვის.
კომპეტენციის 7 სხვადასხვა ფუნქცია
ახალგაზრდებთან ურთიერთობა
კომპეტენტურ ახალგაზრდულ მუშაკს უნდა შეეძლოს ახალგაზრდებთან ჯანსაღი და
პოზიტიური ურთიერთობების დამყარება. ამისათვის მას სჭირდება, რომ იყოს აქტიური
მსმენელი და კარგად ჰქონდეს გააზრებული დემოკრატიული ლიდერობის ღირებულებები,
შესაბამისად, ის უნდა იყოს ემპათიური, ცნობისმოყვარე და დაინტერესებული იმ
ახალგაზრდების შეხედულებებით, რომლებთანაც მუშაობს. ახალგაზრდულმა მუშაკმა
ყურადღება უნდა მიაქციოს სოციალურ კონტექსტს, რაც გამოიხატება იმაში, რომ უნდა
ფლობდეს ინფორმაციას იმ ახალგაზრდების ჯგუფების სოციალური სტატუსის შესახებ,
რომლებთანაც მუშაობს. ამის შესაბამისად, ახალგაზრდულმა მუშაკმა საჭირო დრო უნდა
დაუთმოს ახალგაზრდებთან მუშაობისას სათანადო ინფორმაციის გამოყენებასა და
გაანალიზებას. იმისათვის, რომ ახალგაზრდები ჩართოს ახალგაზრდული მუშაობის
დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების პროცესში, ახალგაზრდულ მუშაკს უნდა ესმოდეს
მათი ინტერესები, პრობლემები და საჭიროებები. ამისთვის კი აუცილებელია
ახალგაზრდული მუშაკი იყოს აქტიური მსმენელი, მას უნდა შეეძლოს ჯგუფის მიზნებისა და
საჭიროებების იდენტიფიცირება, რათა წარმატებულად მოახერხოს ფასილიტაცია და ჯგუფის
მართვა. ახალგაზრდებთან ურთიერთობისას ფასილიტატორი (ახალგაზრდული მუშაკი)
ახალგაზრდებს უნდა ექცეოდეს, როგორც თანასწორებს, უნდა იყოს მზად, ახალგაზრდული

მუშაობის კონტექსტში განიხილოს ახალგაზრდების პირადი და ემოციური პრობლემები.
სამართლიანობისა და სანდოობისთვის კი ახალგაზრდულ მუშაკს უნდა შეეძლოს თავისი
ემოციების მართვა, იყოს პატიოსანი, მომთმენი და ემპათიური.
ახალგაზრდებისთვის სასწავლო შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და განვითარება
ახალგაზრდების განვითარებისა და მათთვის სასწავლო შესაძლებლობების სრულად
უზრუნველსაყოფად ახალგაზრდულმა მუშაკმა უნდა შეძლოს მათი საჭიროებების,
სურვილებისა და სწავლის სტილის ამოცნობა. პასუხისმგებლობს მქონე ახალგაზრდულმა
მუშაკმა უნდა იცოდეს სწავლების თეორიები, ნოუ-ჰაუ, შეეძლოს გუნდური მუშაობა, იყოს
ინფორმირებული წევრების მრავალფეროვანი გამოცდილებებისა და შეზღუდული
შესაძლებლობების შესახებ. ამასთან, ფასილიტატორმა უნდა გამოიყენოს ინკლუზიური
საგანმანათლებლო მეთოდები და მხარი დაუჭიროს ახალგაზრდა ლიდერებს ჯგუფში
დანერგილი სასწავლო მეთოდების ეფექტურობის გაზრდის
მიზნით. სწავლის
შესაძლებლობების განვითარებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს უსაფრთხო, მოტივაციური და
ინკლუზიური სასწავლო გარემოს შექმნას.
გარემო, რომელშიც ტარდება სესიები, ძალიან მნიშვნელოვანია და პირდაპირ უკავშირდება
ახალგაზრდული მუშაკის მიერ თავისი სამიზნე ჯგუფის ახალგაზრდებისთვის დაგეგმილ
კონკრეტულ აქტივობას, რაც ნიშნავს, რომ ახალგაზრდულ მუშაკს შეუძლია იყოს საკმაოდ
კრეატიული შესაფერისი ადგილის არჩევისას, რაც თავისთავად შექმნის საჭირო ატმოსფეროს
სპეციფიკური სასწავლო მეთოდების ადეკვატურად გამოყენებისთვის. სესიების დროს
გამოყენებული სასწავლო მეთოდი უნდა იყოს კრეატიული და ეფუძნებოდეს „სწავლას
კეთებით“, რათა შედეგი ერთფეროვანი სასწავლო სესიების გარეშე გაუმჯობესდეს. სესიის
დასრულების შემდეგ ახალგაზრდულმა მუშაკმა უნდა მისცეს უკუკავშირი ახალგაზრდებს და
მისცეს მათ შესაძლებლობა, გამოთქვან თავიანთი აზრი, თუ როგორ შეიძლება სასწავლო
მეთოდების გაუმჯობესება შემდგომი სესიებისთვის. სწავლა არ არის სავალდებულო
სრულდებოდეს სესიის დამთავრებასთან ერთად, ამიტომ ახალგაზრდულმა მუშაკმა
ახალგაზრდებს უნდა აცნობოს სხვა შესაძლებლობების შესახებ და წაახალისოს ისინი,
ისწავლონ უფრო მეტი მომავალში.
ახალგაზრდების გაძლიერება, რათა მოხდეს მათი დაინტერესება და ჩართულობა იმ
საზოგადოებაში, რომელშიც ცხოვრობენ
ახალგაზრდები წარმოადგენენ საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს და თუ ისინი
გადაწყვეტენ, მონაწილეობა მიიღონ თავიანთი საზოგადოების ფუნქციონირებაში, შეძლებენ
ბევრი რამის შეცვლას საჭირო იდეებისა და ენერგიის გამოყენებით იმ სფეროში, რომელშიც
იაქტიურებენ. საკუთარი როლის განსაზღვრისა და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის
ასაღებად კი აუცილებელია, მათ იცოდნენ პოლიტიკისა და ძალაუფლებრივი
ურთიერთობების საფუძვლები. ახალგაზრდულმა მუშაკმა საჭიროების შემთხვევაში
ახალგაზრდებს უნდა აუხსნას შესაბამისი პოლიტიკა და მისცეს რჩევა, როგორ შეიმუშაონ
სტრატეგიები და მიიღონ ზომები მოსალოდნელი მიზნების მისაღწევად, ასევე,
რეკომენდებულია ახალგაზრდულმა მუშაკმა წაახალისოს გადაწყვეტილების ერთობლივად

მიღება, დემოკრატიული ლიდერობა და კრიტიკული აზროვნება. ახალგაზრდებს უნდა
შეეძლოთ გამოიყენონ კრიტიკული აზროვნება როგორც ყოველდღიური სიტუაციების
მოსაგვარებლად, ისე პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად, საამისოდ კი
აუცილებელია ფასილიტატორის აქტიური მუშაობა და მხარდაჭერა მათში შესაბამისი
კომპეტენციების განვითარების მიზნით.
ახალგაზრდების
მხარდაჭერა,
კონსტრუქციული განხილვა

რათა

მოხდეს

საერთაშორისო

ურთიერთობების

ახალგაზრდულმა მუშაკმა უნდა იცოდეს კულტურათაშორისი თეორიები, იყოს ადამიანის
უფლებების ფასილიტატორი და უნდა შეძლოს მულტიკულტურულ გარემოში არსებული
სირთულეების ახსნა. ეს ნიშნავს ახალგაზრდული ჯგუფის კულტურული ცნობიერების
სუბსიდირებას. მან ასევე ხელი უნდა შეუწყოს კულტურათაშორის ურთიერთობას
ახალგაზრდებს შორის, თითოეულ მათგანს უნდა გაუღვივოს სურვილი, ისწავლონ მეტი იმ
ადამიანებზე, რომლებიც არიან სხვა ქვეყნიდან, აქვთ განსხვავებული პოლიტიკა,
მსოფლმხედველობა ან რელიგია. ეს პროცესი ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული,
ამიტომ ახალგაზრდული მუშაკი უნდა იყოს ნეიტრალური, აკონტროლოს თავისი ემოციები,
იყოს ემპათიური, ტოლერანტული და უნდა მართავდეს სიტუაციას. ამ თვალსაზრისით,
უმჯობესია, ახალგაზრდული მუშაკი, ერთი მხრივ, თვითონ იყოს ღია გამოწვევებისთვის,
ხოლო, მეორე მხრივ, დაუსახოს გამოწვევები სხვებს და ყველა საერთო მიზნისკენ მიმართოს.
იმის ხაზგასმა, რაც აქვთ საერთო ახალგაზრდებს, ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც
განსხვავებების მითითება.
შეფასება ახალგაზრდული მუშაობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად
ახალგაზრდული მუშაკისთვის შეფასება და უკუკავშირი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს
აუმჯობესებს მის მუშაობას და ასწავლის ახალგაზრდებს, როგორ გამოთქვან
კონსტრუქციული კრიტიკა ან როგორ აღნიშნონ ახალგაზრდული მუშაკის ძლიერი მხარეები.
კრიტიკისადმი ღიაობა მნიშვნელოვანია სხვების მხრიდან მოსალოდნელი კრიტიკის
შემთხვევაშიც. ფასილიტატორს უნდა შეეძლოს დაგეგმოს და გამოიყენოს
შეფასების
სხვადასხვა მეთოდი. შეფასების შემდეგ ახალგაზრდულმა მუშაკმა უნდა გაითვალისწინოს
უკუკავშირი და გაიუმჯობესოს კომპეტენციები.
ახალგაზრდულმა მუშაკმა უნდა შეაფასოს თავისი გუნდისა და კოლეგების მუშაობა.
პარტნიორობის უკეთ განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლობისა და
კომუნიკაციის დონის შეფასება. ისეთი ღირებულებები, როგორებიცაა: ნდობა, სხვისი
შეხედულების პატივისცემა, განსხვავებულობის მიმღებლობა, საერთო მიზნისკენ სწრაფვა და
გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში სწრაფი ადაპტაცია, კიდევ უფრო აძლიერებს კარგ
ურთიერთობებს ფასილიტატორსა და მის გუნდს შორის. რელევანტური ინფორმაცია არ უნდა
იყოს დამალული და საერთო სარგებლის მისაღწევად, მომავალი შეცდომების თავიდან
ასაცილებლად და, ზოგადად, შედეგების გასაუმჯობესებლად უნდა მოხდეს მისი
კოლეგებთან გაზიარება.

ორგანიზაციის განვითარება და პოლიტიკის/პროგრამის შემუშავება ახალგაზრდების სამუშაოს
გასაუმჯობესებლად
ორგანიზაციის პოლიტიკისა და პროგრამების გასაუმჯობესებლად და მომავლის
ფორმირებისთვის აუცილებელია ახალგაზრდების ჩართვა. ორგანიზაციების წევრებმა
აქტიურად უნდა მოუსმინონ იმ შემოთავაზებებს, რომლებიც გააუმჯობესებს ზემოხსენებულ
პოლიტიკასა და პროგრამებს, შემდეგ კი დემოკრატიულად შეარჩიონ მიზნის მისაღწევად
განსახორციელებელი ქმედებები. უმნიშვნელოვანესია განსხვავებულობის, ტოლერანტობისა
და ცვლილებების მიმართ ღიაობა. დასაშვებია ისიც, რომ ორგანიზაციის პოლიტიკისა და
პროგრამების გაუმჯობესების შესახებ იდეა არ იყოს მოწოდებული ორგანიზაციის წევრების
მიერ. კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია პარტნიორებთან
თანამშრომლობა. სწორედ ამას შეუძლია ახალგაზრდული პოლიტიკისა და, რაც ყველაზე
მთავარია, პროგრამების გაუმჯობესება.
პროექტების შემუშავება, წარმართვა და შეფასება
პროექტები, რომლებსაც ორგანიზაცია ახორციელებს, მაქსიმალურად კარგად უნდა
დაიგეგმოს. ძალიან მნიშვნელოვანია სანდო ფასილიტატორისა და ლიდერის არჩევა.
რესურსების მართვა უნდა განხორციელდეს სამართლიანი გზით, გამჭვირვალედ და
პატიოსნად და უნდა იყოს დაცული თანასწორობა გუნდის თითოეულ წევრს შორის. ყველა
პროექტის შესახებ ინფორმაცია უნდა იყოა საჯარო, რათა საზოგადოებამ გაამართლოს და
მხარი დაუჭიროს მას, ამასთან აუცილებელია პროექტთა პოპულარიზაცია სოციალური
ქსელების, გაზეთებისა და სხვა სახის მასმედიის საშუალებით. ზემოხსენებული ფაქტორების
გათვალისწინებით საჭიროა სიფრთხილის შენარჩუნება, ადაპტირება ახალ ან
გაუთვალისწინებელ სიტუაციებთან და პრობლემის გადაჭრის საჭირო უნარების გამოყენება.
დღესდღეობით ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები დომინანტური
საშუალებაა პროექტების მოსამზადებლად, დასკვნის გასაკეთებლად და შესაფასებლად,
ამიტომ მათი გამოყენება მაქსიმალურადაა რეკომენდირებული.
ჯგუფის ანალიზი
ახალგაზრდული მუშაკის სამუშაოს ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ასპექტია იმ ჯგუფის
გაცნობა, რომელთანაც მუშაობს. სათანადო სესიის ჩასატარებლად მნიშვნელოვანია სამიზნე
ჯგუფის შესწავლა და ახალგაზრდების საჭიროებების დროული განსაზღვრა, რადგან
გასათვალისწინებელია, რომ ახალგაზრდები, როგორც წესი, არ ქმნიან ერთგვაროვან
ჯგუფებს. შეიძლება არსებობდეს მნიშვნელოვანი განსხვავება სხვადასხვა მუშათა კლასის,
სქესის, რასის, სექსუალური ორიენტაციის, კულტურული წარმოშობის ან სპეციფიკური
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებს შორის, ამიტომაც ახალგაზრდული
მუშაკის ძირითადი ამოცანაა სესიის სასწავლო ნაწილის დაწყებამდე ამოიცნოს ჯგუფში
არსებული განსხვავებები და მსგავსებები. მას შემდეგ, რაც ეს ნაწილი შესრულდება და
ახალგაზრდული მუშაკი გაეცნობა ყველა მონაწილის პროფილს, მნიშვნელოვანია იმ
მოლოდინებისა და საჭიროების იდენტიფიცირება, რომლებმაც ახალგაზრდები სესიაზე
მოიყვანა. ამ მიზნის მისაღწევად არსებობს რამდენიმე არაფორმალური მეთოდი, ისინი

ქვემოთ იქნება წარმოდგენილი. მთავარი მიზეზი, რის გამოც საჭიროა მოლოდინებისა და
საჭიროებების დადგენა, ახალგაზრდის პროფილის სრულად გაგებაა. მხოლოდ ამ
იდენტიფიკაციის შემდეგ შეუძლია ახალგაზრდულ მუშაკს ჩაატაროს სასწავლო სესია ჯგუფის
წევრების უმეტესობისთვის ყველაზე შესაფერისი ფორმით. იმ შემთხვევაში, თუ
ახალგაზრდულ მუშაკს არ სურს შეასრულოს მოსამზადებელი სამუშაო, არსებობს დიდი
რისკი იმისა, რომ სამუშაო პროცესი გახდეს დამღლელი, იმედები გაუცრუოს მონაწილეებს,
ზოგიერთმა მათგანმა კი სასწავლო სესიისთვის დათმობილი დრო დაკარგულად, ხოლო
შედეგი ფუჭად, მათი განვითარებისთვის უსარგებლოდ მიიჩნიოს.
ახალგაზრული მუშაობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ახალგაზრდებისთვის
პოზიტიური და კრეატიული გარემოს შექმნა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა
ახალგაზრდების იმაში დარწმუნება, რომ სამუშაო გარემო უსაფრთხო ადგილია მათი
იდეების, აზრებისა და კომენტარების გასაზიარებლად. ეს დავალება მხოლოდ
ახალგაზრდული მუშაკის სამუშაოა და მისი პასუხისმგებლობაა შექმნას ამგვარი თავისუფალი
სივრცე იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებთანაც იგი მუშაობს. მას შემდეგ, რაც ყველა
მონაწილე განიმსჭვალება ნდობით, შესაძლებელია სესიების დაგეგმვა-ჩატარება მათი
მოლოდინების შესაბამისად. მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში მონაწილეები მზად
უნდა იყონ, რომ ითანამშრომლონ, იაქტიურონ, თავისუფლად გამოთქვან საკუთარი
მოსაზრებები შეხვედრებზე განხილულ მრავალფეროვან საკითხებთან მიმართებით. ეს
უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მაქსიმალურ კონცენტრირებას თითოეული სესიის
განმავლობაში და მათი სრულფასოვანი ჩართულობა-მონაწილეობის წინაპირობაა.
მას შემდეგ, რაც ზემოხსენებული ეტაპები განხორციელდება, შეიძლება მომდევნო ფაზაზე
გადასვლა, რაც გულისხმობს ჯგუფისგან გუნდის შექმნას (ამ შემთხვევაში არ აქვს
მნიშვნელობა, ახალგაზრდული მუშაკი ახალგაზრდების პატარა ჯგუფთან მუშაობს, თუ
დიდთან, რომელსაც გაყოფა სჭირდება). სესიის მიზნების განსახორციელებლად
უმნიშვნელოვანესია, რომ ჯგუფებისგან შეკრული, ერთიანი და ძლიერი გუნდის შეიქმნას.
ფუნქციური გუნდის შექმნა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჯგუფის წევრებს
შორის
ნდობა და თანამშრომლობის სურვილი არსებობს. ჯგუფების შექმნისთანავე
ახალგაზრდული მუშაკის ამოცანაა უზრუნველყოს გუნდის სწორად ჩამოყალიბება, ის უნდა
დაეხმაროს თითოეულ წევრს გუნდური მუშაობის დროს შესაბამისი როლის პოვნაში. გუნდში
ურთიერთგაგება, ერთმანეთის როლის ცოდნა და პატივისცემა წარმოადგენს ბაზას ისეთი
გარემოს შესაქმნელად, რომელშიც ხელი შეეწყობა პიროვნულ გამოხატვას და მაქსიმალურად
იქნება გამოყენებული თითოეული წევრის პოტენციალი.
ზემოხსენებული ამოცანების დროული შესრულება ახალგაზრდულ მუშაკს მისცემს
შესძლებლობას, გუნდის თითოეულ წევრს (ან მთლიანად ჯგუფს) გაუწიოს ადეკვატური და
საჭირო დახმარება და სათანადოდ მოამზადოს ისინი სესიის საგანმანათლებლო
ნაწილისთვის. გუნდში პოზიტიური განწყობის შესაქმნელად და ნაყოფიერი მუშაობისთვის
ნიადაგის მოსამზადებლად აუცილებელია, რომ ახალგაზრდულმა მუშაკმა ყველა სესიაზე
გაამახვილოს ყურადღება გუნდური მუშაობის აუცილებლობაზე და მოტივაცია მისცეს

ახალგაზრდებს გამოხატონ თავიანთი გრძნობები და გამოთქვან შეხედულებები მათთვის
მნიშვნელოვან ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით.
იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით იქმნება პრობლემები, არსებობს
ორი გზა, რომლებიც ახალგაზრდულ მუშაკს შეუძლია გამოიყენოს ამ საკითხთან
გასამკლავებლად. პირველი, რაც შეიძლება გაკეთდეს გუნდში არსებული დაძაბულობის
განსამუხტად, არის გუნდთან აქტიური კომუნიკაცია და მისი წევრებისთვის შესაძლებლობის
მიცემა, დანარჩენებს აუხსნან თავიანთი პერსონალური პრობლემები. ეს გზა, ცხადია,
რთულია როგორც ახალგაზრდული მუშაკისთვის, ასევე გუნდისთვის, მაგრამ ერთ-ერთი
საუკეთესოა გუნდში არსებულ სირთულეთა აღმოსაფხვრელად და პოზიტიური სასწავლო
გარემოს შესაქმნელად. ახალგაზრული მუშაკისთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს,
კონფლიქტთან დაკავშირებით რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის მიღება, შემდეგ კი იმის
გადაწყვეტა, არის თუ არა დაძაბულობა იმდენად ძლიერი, რომ ხელი შეუშალოს მომავალ
თანამშრომლობას. მეორე გზა, რომელიც ახალგაზრდულ მუშაკებს აქვთ, კონფლიქტის
აღმოფხვრის მიზნით გუნდის დაშლა და ახალი გუნდების შექმნაა, ამ ნაბიჯს შეიძლება
სასიკეთო შედეგები მოჰყვეს და შეიქმნას ისეთი
გუნდები, რომლებშიც წევრები
თანამშრომლობენ,
როლები
კი
უნარების
შესაბამისად
და
სამართლიანადაა
გადანაწილებული. ამგვარად, ახალგაზრდულმა მუშაკმა უნდა გამოავლინოს რაც შეიძლება
მეტი ემპათია და გამოიყენოს თავისი გამოცდილება სიტუაციის სწრაფად და უმტკივნეულოდ
მოსაგვარებლად, თავიდან აიცილოს კონფლიქტი ცალკეულ შემთხვევებში და შეინარჩუნოს
როგორც მონაწილეები, ისე სასწავლო განწყობა გუნდში.
კომუნიკაცია
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი არის ის, რითაც ადამიანი მნიშვნელოვნად განსხვავდება
ცხოველისგან. კომუნიკაციის საშუალებით ადამიანს შეუძლია გამოხატოს თავისი
სურვილები, გრძნობები, მოსაზრებები და ა.შ. ახალგაზრდული მუშაკებისთვის კომუნიკაცია
მათი მუშაობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. კომუნიკაცია არის კოდირებული შეტყობინებების
ერთმანეთთან გაგზავნა, კოდი შეიძლება იყოს ვერბალური ან არავერბალური. როდესაც
ინდივიდი იღებს კოდირებულ შეტყობინებას, ის მოცემული ინფორმაციის გასაგებად გადის
დეკოდირებისა და ინტერპრეტაციის პროცესს. ზოგჯერ მიმღები პირი არასწორად შიფრავს
ინფორმაციას ან გამგზავნის მესიჯი არ არის მკაფიოდ გამოხატული და ეს იწვევს
გაუგებრობას. თქვენ, როგორც მოსაუბრეს, შეიძლება გქონდეთ სხვადასხვა სახის
სირთულეები, რომ ხალხს გააგებინოთ ინფორმაცია ისე, როგორც გსურთ. სირთულე შეიძლება
იყოს, მაგალითად, ხმის დაბალი ტემბრი, რომელიც არ ესმის აუდიტორიას. შეიძლება
პრობლემა ინფორმაციის შინაარსის სირთულეც გახდეს. ასევე ახალგაზრდულმა მუშაკმა
ყურადღება უნდა მიაქციოს, რომ არ დაავიწყდეს ის ძირითადი გზავნილი, რომლის
გადმოცემაც სურს. განსაკუთრებით გავრცელებული პრობლემაა მუდმივი ფიქრი იმაზე, თუ
როგორ მიიღებს აუდიტორია შეტყობინებას ან როგორი რეაქცია ექნება. შეცდომის დაშვების
ან აუდიტორიის მიერ ინფორმაციის ვერ გაგების შიშმა შეიძლება მოსაუბრეს შეუცვალოს ხმა.
ახალგაზრდულ მუშაკს ასევე გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს სირთულეები, რომლებსაც
სხვები აწყდებიან მოსმენისას. ბევრი მსმენელი შეიძლება სხვა რამით იყოს დაკავებული და

ვერ ისმენდეს. სხვები იწყებენ მოსაუბრის სიტყვების ფორმულირებას მათი პირადი რწმენის
შესაბამისად, ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ იმსჯელონ განხილულ თემებზე ან, პირიქით,
საერთოდ არ ჩაერთონ დისკუსიაში და არ დასვან შეკითხვები, როდესაც რამე არ ესმით.
ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია
ორივე - ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია - აუცილებელია კარგი საჯარო
გამოსვლისთვის, ორივე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომუნიკაციისთვის და
დაკავშირებულია ენასთან, ტონთან, ლექსიკასთან, სხეულის ენასთან, თვალით კონტაქტთან
და სხვა. თუ თქვენ გრძნობთ, რომ თქვენს კომუნიკაციისა და საზოგადოებაში სიტყვით
გამოსვლის უნარს სჭირდება გაუმჯობესება, რა შეიძლება გააკეთოთ ამ შემთხვევაში?
ვერბალური კომუნიკაცია
ვერბალურ კომუნიკაციას ასევე უწოდებენ ლინგვისტიკას, ბუნებრივი ენის მეცნიერებას. ის
შეიძლება დაიყოს ზოგად და გამოყენებით ლინგვისტიკად, გრამატიკად, ცალკეული ენების
ან მათი ჯგუფების ლინგვისტიკად. ეს მოიცავს, მაგალითად, ინგლისურ ფილოლოგიას,
ინგლისური, ჩეხური, გერმანული ენის შესწავლას და ა.შ. (თუმცა ფილოლოგია ნიშნავს ენის,
ლიტერატურის, აგრეთვე მოცემული ტერიტორიის კულტურული, ისტორიული და
გეოგრაფიული სპეციფიკის ფართო გაგებას). ენათმეცნიერება ასევე შეიძლება გავიგოთ,
როგორც ინდივიდუალური ენობრივი დისციპლინების ნაკრები (განსაკუთრებით
ფონოლოგია, მორფოლოგია, ლექსიკოლოგია, სინტაქსი და ტექსტური ლინგვისტიკა). ენაში
მონაწილეობს მრავალი სხვა სამეცნიერო დისციპლინა: ფსიქოლოგია, კომპიუტერული
მეცნიერება, ფილოსოფია, ბიოლოგია, ადამიანის ანატომია, სოციოლოგია, ანთროპოლოგია და
სხვა. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან გაჩნდა მოსაზღვრე ენობრივი დისციპლინებიც
(ფსიქოლინგვისტიკა, სოციოლინგვისტიკა, ნეიროლინგვისტიკა და ა.შ.), თუმცა, უნდა
აღინიშნოს, რომ ენათმეცნიერების ნაწილები არა ერთიანი, არამედ პარალელური
დისციპლინებია.
თქვენი ვერბალური კომუნიკაციის უნარის გასაუმჯობესებლად უნდა დაემორჩილოთ
რამდენიმე წესს, რომელთა დაცვა აუცილებელია კარგი სპიკერობისთვის. საუბრის
დაწყებამდე თუ მოიფიქრებთ და ჩამოაყალიბებთ იმას, რისი თქმა გსურთ, თქვენი ვერბალური
პრეზენტაცია ბევრად გამართული გამოვა, ამდენად, სჯობს, ტექსტი მოამზადოთ
გამოსვლამდე, ამასთან, უმჯობესია, გქონდეთ მოკლე პაუზები, ვიდრე გამოიყენოთ პარაზიტი
ჩანართები (მაგალითად, მმმ, ეეჰჰ და ა.შ.), ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი პრეზენტაცია
იყოს რაც შეიძლება გასაგები, მკაფიო, მარტივი და არ შეიცავდეს ზედმეტ ინფორმაციას.
მნიშვნელოვანია თქვენი ხმის ტონიც, ის უნდა იცვლებოდეს სიტყვით გამოსვლის სხვადასხვა
ნაწილში შინაარსის შესაბამისად (კითხვები, განცხადებები და ა.შ.). როდესაც რამე
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანს ამბობთ, თქვენი პრეზენტაცია შეგიძლიათ ,,შეავსოთ“
სიჩუმით (პაუზით), რადგან ხშირად სიჩუმე უფრო ბევრის მთქმელია, ვიდრე სიტყვები.
საბოლოოდ, თქვენ ასევე უნდა იფიქროთ აუდიტორიის დამოკიდებულებაზე, იმაზე, როგორ
ისურვებდით, რომ თქვენი სიტყვა მიეღოთ მსმენელებს, როგორ შეინარჩუნებდით მათ
ყურადღებასა და ინტერესს.

არავერბალური კომუნიკაცია
არავერბალური კომუნიკაცია არის არავერბალური შეტყობინებების ერთობლიობა,
რომლებსაც ცნობიერად ან არაცნობიერად გადასცემს ერთი ადამიანი სხვა ადამიანს ან
ადამიანთა ჯგუფს. ეს ხდება კომუნიკაციის ან სხვადასხვა სოციალური ინტერაქციის დროს.
მარტივად რომ ავხსნათ, ეს არის კომუნიკაცია სიტყვების გარეშე. არავერბალურ სიგნალებს
აქვს მრავალი მნიშვნელობა და შეიძლება განსხვავდებოდეს როგორც კულტურულად, ასევე
ინდივიდუალურად. არავერბალური კომუნიკაციის დროს ჩვენ ვგზავნით შეტყობინებებს
არავერბალური პლატფორმის (თვალით კონტაქტი, სახის გამომეტყველება, პოზა, ჟესტები და
ა.შ.) საშუალებით, არავერბალური კომუნიკაცია ასევე მოიცავს სხეულის ენას, მოსაუბრეთა
შორის მანძილს, შეხებას, გარეგნობას, ხმის შეცვლას და სხვა. კვლევებმა აჩვენა, რომ ადვილი
არ არის იმის დადგენა, თუ ინფორმაცის რამდენ პროცენტს აღვიქვამთ არავერბალური და
ვერბალური კომუნიკაციის დროს. ზოგიერთი კვლევის თანახმად, ჩვენ აღვიქვამთ
ვერბალური კომუნიკაციის 75%-ს. სხვა წყაროების მიხედვით, ორივე სახის კომუნიკაციის 50%
აღიქმება, სხვები კი ამბობენ, რომ არავერბალური კომუნიკაციის 90%-ია გასაგები. რა თქმა
უნდა, ეს დამოკიდებულია იმაზეც, თუ რა სიტუაციაში ვიმყოფებით მოცემულ მომენტში.
არავერბალური კომუნიკაცია დაკავშირებულია პირველი შთაბეჭდილების მოხდენასთან,
კვლევების თანახმად, წამის მხოლოდ ერთი მეათედია საჭირო, რომ ვინმემ პირველი
შთაბეჭდილება მოახდინოს თქვენზე. თუ გსურთ, უკეთ შეგეძლოთ კომუნიკაცია,
მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ არავერბალური კომუნიკაციის წესები: ეცადეთ, არ იჯდეთ
გადაჯვარედინებული ხელებით, არ იყოთ მოხრილი, არ იწრიალოთ და სხვა ადამიანებთან
საუბრისას შეინარჩუნოთ თვალის კონტაქტი. არავერბალური კომუნიკაციის ამ რჩევების
გათვალისწინება დაგეხმარებათ, რომ სიტყვით გამოსვლისას იყოთ უფრო თავისუფლად და
დატოვოთ სასიამოვნო მოსაუბრის შთაბეჭდილება მსმენელზე.
მოსმენა
არსებობს სამი სახის მოსმენა. კონკურენტული, პასიური და აქტიური მოსმენა.
კონკურენტული მოსმენა ხდება მაშინ, როდესაც უფრო მეტად ვართ დაინტერესებული
საკუთარი აზრის დამტკიცებით, ვიდრე ჩვენი პარტნიორის შეხედულების გაგებით. ჩვენ,
უბრალოდ, ველოდებით შეტევის შესაძლებლობას. ჩვენ სინამდვილეში არ ვუსმენთ, ჩვენ
ვფიქრობთ, რა უნდა ვთქვათ ჩვენი მეტოქის არგუმენტის გასანეიტრალებლად და
,,გასამარჯვებლად“. პასიური მოსმენის დროს ჩვენ გვაინტერესებს, თუ რას ამბობს ჩვენი
პარტნიორი, თუმცა არ ვამოწმებთ, სწორად გავიგეთ თუ არა ინფორმაცია. აქტიური მოსმენის
რეჟიმი ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ დროს ჩვენ ნამდვილად გვაინტერესებს სხვისი
გრძნობები, შეტყობინების მიზანი და მნიშვნელობა, ინფორმაციის სათანადოდ გასაგებად
მოსაუბრის ყურადღებით მოსმენა და გადამოწმება იმისა, ისე გავიგეთ თუ არა ინფორმაცია,
როგორც ნაგულისხმევი იყო.
აქტიურ მოსმენას აქვს მრავალი უპირატესობა, ის ხელს უწყობს შეთანხმებისა და
უთანხმოების გამოვლენას და აადვილებს კონფლიქტის რისკის შემცირებას. თუ ჩვენ
შეგვიძლია გავიგოთ ადამიანის თვალსაზრისი, უფრო მარტივია დავეხმაროთ მას იმ
პოტენციური ხარვეზების დანახვაში, რომლთა გადალახვაც უჭირს. თუ სხვებს ვუსმენთ, ჩვენი

მოსაზრებები შეიძლება ეჭვქვეშ დავაყენოთ და მათში არსებული ხარვეზები უფრო ადვილად
დავინახოთ, შესაბამისად, უკეთესობისკენ შევცვალოთ ისინი. აქტიური მოსმენის
მნიშვნელოვანი ასპექტი ის არის, რომ კომუნიკაციისას პარტნიორებს აქვთ შეგრძნება, რომ მათ
უსმენენ, აქედან გამომდინარე, უფრო მარტივია ურთიერთნდობის მოპოვება.
აქტივობების ფაზები
მოსამზადებელი ფაზა
ხალგაზრდული მუშაკის მნიშვნელოვანი ამოცანაა აქტივობების ისე ჩატარება, რომ სრულად
მიაღწიოს სასწავლო მიზნებს. პროგრამის შემუშავებისას საჭიროა გაგება, თუ ვინ არიან
პროექტში ჩართული მონაწილეები, რა არის პროექტის მთავარი ამოცანები, რომელთაც უნდა
უპასუხოს არაფორმალურმა აქტივობებმა. ამასთან, აუცილებელია ახალგაზრდული
მუშაკისთვის წინდაწინ იყოს ცნობილი ის რესურსები, რომლებიც მისთვის ხელმისაწვდომი
იქნება პროექტის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ტერმინ რესურსებში არ იგულისხმება
მხოლოდ მატერიალური უზრუნველყოფა, არამედ გარემო, რომელშიც ჩატარდება პროექტი ან
სეზონი, რომლის დროსაც განხორციელდება პროექტი.
ყველა ზემოხსენებული პირობა ახალგაზრდული მუშაკისთვის არის მხოლოდ საფუძვლები,
რომლებიც მან უნდა იცოდეს მანამ, სანამ შეიმუშავებს აქტივობების პირველ მონახაზს.
პროგრამის შინაარსის დაგეგმვისას აქტივობების მონახაზის შემუშავება მნიშვნელოვანი
პროცესია. ახალგაზრდულმა მუშაკებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ არსებობს რამდენიმე
რჩევა, რომლებიც დაეხმარებათ ტრენინგებისთვის არაფორმალური მეთოდების არჩევაში.
ისინი უნდა იყვნენ თავდაჯერებული მეთოდების გამოყენებისას და სრულად უნდა ესმოდეთ
ყველა დეტალი. საუკეთესო შემთხვევაში კი ახალგაზრდულ მუშაკს ეხმარება არაფორმალური
განათლების აქტივობებში პირადი გამოცდილება მონაწილის პოზიციაში. ეს დიდ სარგებელს
აძლევს ახალგაზრდულ მუშაკს,
ვინაიდან კარგად ესმის მონაწილის გადმოსახედი.
შესაბამისად, უმჯობესია ერთზე მეტი მონახაზის გაკეთება და შემდეგ გადამოწმება, თუ
რამდენად მიესადაგება ის კონკრეტულ პროექტს. აქტივობების რამდენიმე მონახაზის
გაკეთება გამოსადეგია არა მხოლოდ მიმდინარე პროექტის მომზადებისთვის, არამედ
შესაძლებელია მისი სამომავლოდ გამოყენება უფრო შესაფერისი სასწავლო სესიებისთვის.
მონახაზის გაკეთების პროცესში ახალგაზრდულმა მუშაკმა უნდა დასვას რამდენიმე კითხვა:







ერგება თუ არა ეს კონკრეტული აქტივობა პროექტის კომპლექსურ გეგმას?
რამდენი ხანი გრძელდება ეს აქტივობა?
გასაგები იქნება თუ არა აღწერა მონაწილეებისთვის?
არის რაიმე უსაფრთხოების რისკ ფაქტორი აქტივობის განმავლობაში?
არის ეს აქტივობა მოსახერხებელი განსაკუთრებული საჭიროებების
მონაწილეებისთვის?
არის საკონფერენციო ოთახში ყველა საჭირო რესურსი?

მქონე

ეს არის იმ კითხვების მცირე ჩამონათვალი, რომლებსაც უნდა ვუპასუხოთ პროექტის
მონახაზის გაკეთებისას. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მოსამზადებელი ნაწილი შეიძლება

კარგად იქნას შედგენილი, ერთადერთი გზა, რომ გავიგოთ, რამდენად კარგად იყო აქტივობა
გაწერილი, არის სესიაზე მისი განხორციელება.
განხორციელება
მნიშვნელოვანია, მონაწილეებს მაქსიმალურად დეტალურად და გასაგებად ავუხსნათ, თუ
რა აქტივობების ჩატარება იგეგმება, თუმცა ახსნის ნაწილმა არ უნდა წაიღოს საჭიროზე მეტი
დრო. იმის შეტყობა, თუ რამდენად გასაგები იყო ახალგაზრდული მუშაკის მიერ ახსნილი
აქტივობა მონაწილეებისთვის, შეიძლება მონაწილეების მიერ დასმული კითხვების
რაოდენობაზე დაკვირვებით - რაც მეტი კითხვა იქნება დასმული, მით უფრო ცოტა
მონაწილისთვის იქნება ინსტრუქცია გასაგები.
აქტივობების
განხორციელების
პროცესში
ყოველთვის
მნიშვნელოვანია,
რომ
ახალგაზრდული მუშაკი იყოს ყველა ჯგუფთან ახლოს და საჭიროების შემთხვევაში
დაეხმაროს და მოტივაცია მისცეს მათ. საჭიროა გუნდის ყველა წევრის ჩართულობაზე
დაკვირვება, რათა გამარტივდეს გუნდების როლების უკეთ გაგება, სამომავლო აქტივობების
დაგეგმვა და არააქტიური გუნდის წევრების მოტივირება. მას მერე, რაც ყველა გუნდი
წარადგენს თავის ნამუშევარს, მნიშვნელოვანია სესიის მოწყობა, რომელიც მიეძღვნება
უკუკავშირსა და შეფასებას. მნიშვნელოვანია მოცემული აქტივობის შესახებ ყველა მონაწილის
გრძნობებისა და თვალსაზრისის გაგებაც. უკუკავშირის მიცემა უნდა მოხდეს პოზიტიურ
ატმოსფეროში და უნდა დაეთმოს საკმარისი დრო. ამის შემდეგ ახალგაზრდულ მუშაკს
შეეძლება შეფასება - წარმატებული იყო გატარებული აქტივობები, თუ ისეთი პრობლემები
წამოიჭრა, რომელთაც დაგეგმვის პროცესში არ მოელოდა. იმ ხანგრძლივ პროექტებში,
რომლებშიც ახალგაზრდული მუშაკი არის ტრენერისა და ფასილიტატორის როლში, ყველა
უკუკავშირი ხელსაყრელია, რადგან ეს შემდეგი აქტივობების მოდიფიკაციისა და
მონაწილეებზე უფრო მეტად მორგების საშუალებას იძლევა.
შეფასება
აქტივობა განხორციელების შემდეგ არ სრულდება. ახალგაზრდულ მუშაკებს ყოველთვის
ევალებათ უკუკავშირის გაანალიზება და შეფასება. ასევე რეკომენდებულია პირადი
გრძნობების ჩამოწერა და შემდეგი კითხვების დასმა:





როგორი იყო მონაწილეების რეაქცია აქტივობებზე?
როგორი იყო დროის მენეჯმენტი?
იყო აქტივობა კონკრეტული ჯგუფისთვის შესაფერისი?
როგორი იყო მონაწილეების შეფასება?

მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდული მუშაკი ჩამოწერს პასუხებს ზემოთ ჩამოთვლილ
კითხვებზე, მას შეუძლია ეს გამოიყენოს არა მხოლოდ თავისი აქტივობების
პორტფოლიოსთვის, არამედ გაითვალისწინოს მიღებული ინფორმაცია შემდეგი პროგრამების
დაგეგმვისას.

აქტივობები
მოცემული სახელმძღვანელოს წინა ნაწილში წარმოდგენილი იყო აქტივობების
მომზადების, განხორციელებისა და მათი წარმატების შეფასების გზები. ამ ნაწილში
აქტივობების ტიპების დეტალურ განხილვასთან ერთად წარმოდგენილი იქნება კონკრეტული
მაგალითებიც.
ერთმანეთის გაცნობის აქტივობები
უპირველესი, რაც როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი პროექტების დროს
გვჭირდება, ერთმანეთის სახელისა და წარმომავლობის ცოდნაა. აქტივობებს, რომლებსაც ამ
მიზნისკენ მივყავართ, ერთმანეთის გაცნობის აქტივობები ეწოდება. მათი დაგეგმვაჩატარების მთავარი მიზანი ჯგუფის თითოეული წევრის მიერ მთელი ჯგუფის გაცნობა და
რაც შეიძლება მეტი მონაწილის დამახსოვრებაა, საერთაშორისო ჯგუფებში ჯგუფის
სტრუქტურის უკეთ გასაგებად რეკომენდებულია იმის აღნიშვნაც, თუ რომელი ქვეყნიდანაა
თითოეული მონაწილე. ერთმანეთის გაცნობის აქტივობების ბოლოს ყველა მონაწილემ უნდა
იცოდეს ჯგუფის წევრთა ნახევრის სახელები მაინც და ჰქონდეს ზოგადი ინფორმაცია მათი
ჰობისა და ინტერესების შესახებ. ამ სესიის გარეშე გუნდის შექმნის პროცესი მნიშვნელოვნად
გართულდება.
გაცნობის აქტივობების არაერთი ეფექტური მაგალითი არსებობს, მათი უმეტესობა
ცნობილია და წარმატებით გამოიყენება ევროპის ქვეყნებში.
ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული თამაში სახელების დასამახსოვრებელად არის „სახელი,
მოძრაობა და გამეორება“. თამაშის დროს ყველა მონაწილე დგას წრეში და უყურებს
ერთმანეთს. თითოეულმა ახალგაზრდამ უნდა თქვას თავისი სახელი და გააკეთოს
კონკრეტული მოძრაობა, მისმა გვერდით მდგომმა უნდა გაიმეოროს და ამასთანავე, დაამატოს
საკუთარი სახელი და მოძრაობა და ეს პროცესი გრძელდება მანამ, სანამ ბოლო მონაწილეს არ
ერგება ყველაზე რთული როლი გაიმეოროს ყველას სახელი და მოძრაობა. ამ აქტივობის
ხანგძლივობა დამოკიდებულია მონაწილეთა რაოდენობაზე, თუმცა საშუალოდ გრძელდება
15-30 წუთი.
ამ თამაშის სარგებელი არის ის, რომ ჯგუფის წევრები სწავლობენ სახელებს ვიზუალურ
სტიმულთან ერთად და ამასთანავე, ყურადღებას აქცევენ ყველა მონაწილეს, რადგან მათ
მოუწევთ, ხმამაღლა გაიმეორონ სახელები ყოველგვარი დახმარების გარეშე.
ერთმანეთის გაცნობის აქტივობების კიდევ ერთი მაგალითია თამაშის „ორი სიმართლე და
ტყუილი“ განსხვავებული ვერსია - „სამი სწორი, ორი არასწორი“.
ამ სესიაზე აუცილებელია ყველა მონაწილეს ჰქონდეს კალამი და ფურცელი. თითოეულმა
მონაწილემ უნდა ჩამოწეროს ხუთი წინადადება თავისი ცხოვრების, ინტერესების ან ჰობის
შესახებ, ჩამოწერილ წინადადებათაგან სამი უნდა იყოს სიმართლე და ორი ტყუილი,
მაგალითისთვის:
მე მყავს ძაღლი, მისი სახელია რექსი - სიმართლე

სკოლაში ჩემი საყვარელი საგანი იყო მათემატიკა - ტყუილი
ჩემი საუკეთესო მეგობარი საცხოვრებლად ამერიკაში გადავიდა - ტყული
ადგილობრივ გუნდში კალათბურთს ვთამაშობ - სიმართლე
თურქეთში ნამყოფი ვარ - სიმართლე
მას შემდეგ, რაც ყველა მონაწილე მზად იქნება, ისინი უნდა ადგნენ, იარონ და დაიწყონ
გამოცნობა, თუ რომელი წინადადებებია მართალი და რომელი - ტყუილი. აქტივობა
დასრულდება მაშინ, როდესაც ყველა მონაწილე იკითხავს და გამოიცნობს ერთმანეთის
წინადადებებს. მონაწილეთა რაოდენობიდან გამომდინარე თამაში, მომზადების პროცესის
ჩათვლით, გრძელდება 15-20 წუთი.
არ არის სასურველი, ეს აქტივობა ჩავატაროთ პირველი შეხვედრის დროს, ბევრად უფრო
შედეგიანია მისი ჩატარება მას შემდეგ, რაც მონაწილეებს ერთმანეთის სახელები მაინც
ეცოდინებათ. მონაწილებისთვის ეს აქტივობა სასარგებლოა ორი მთავარი მიზეზის გამო.
პირველი არის ის, რომ მათ უკეთ ამახსოვრდებათ მონაწილეების სახელები, გარდა ამისა,
ამახსოვრდებათ საინტერესო ფაქტები ერთმანეთის შესახებ. მეორე მიზეზია ის, რომ ჯგუფის
წევრებს შეიძლება აღმოაჩნდეთ საერთო ჰობი, რამაც შეიძლება გაუადვილოთ საერთო ენის
გამონახვა.
მესამე ერთმანეთის გაცნობის აქტივობას ეწოდება “Offline Facebook”. ამ სესიაზე საჭიროა
დაბეჭდილი ფორმები. თითოეული ფორმა შედგება დიდი მართკუთხედისგან პორტრეტისა
და 5 ხაზისთვის. ყველა ხაზს აქვს დანიშნულება: პირველზე უნდა დაიწეროს სახელი,
მეორეზე - ქვეყანა, მესამეზე - ჰობი, მეოთხეზე - საყვარელი ფილმი და წიგნი და ბოლოზე ოჯახური მდგომარეობა. ყველა მონაწილე მიიღებს ერთ ფურცელს, რომელზეც მან უნდა
დაწეროს საკუთარი სახელი, შემდეგ ყველა მათგანი დატოვებს ამ ფურცლებს ოთახის შუაში,
სადაც ფასილიტატორი მათ ერთმანეთში აურევს, მომდევნო ეტაპზე მონაწილეებმა უნდა
აირჩიონ ერთ ფურცელი, რომელზეც არ უნდა ეწეროს მათი სახელი, იპოვონ მონაწილე,
რომელსაც ეს ფურცელი ეკუთნის, ჰკითხონ მას, რომელი ქვეყნიდან არის და დაწერონ ეს
ინფორმაცია წინასწარ გამოყოფილ ხაზზე. ამ სტრიქონის შევსების შემდეგ მონაწილეები
კვლავ დატოვებენ ყველა ფურცელს ოთახის შუაში და კიდევ სამჯერ გაიმეორებენ მოცემულ
პროცესს, სანამ “Facebook” პროფილი არ შეივსება. დასრულებული პროფილები უნდა
დაიკიდოს კედელზე ან დამაგრდეს დაფაზე.
ჯგუფის წევრები აქტივობის დროს ისაუბრებენ სხვა მონაწილეებთან და მიიღებენ მეტ
ინფორმაციას მათი პირადი ცხოვრების შესახებ, რაც განაპირობებს „ყინულის გალღობას“ და
განსაზღვრავს საერთო სასაუბრო თემებს მომავლისთვის. რადგან პროფილები კედელზეა
დაკიდებული, მთელი პროექტის განმავლობაში ყველა მონაწილეს შეუძლია მათი ნახვა და იმ
ადამიანის შესახებ ინფორმაციის გაგება, რომელთანაც საუბარი ვერ შეძლო (ან მაშინ, როცა
დაავიწყდება რაიმე). ამ პროფილების გამოყენება შეიძლება გამოსამშვიდობებელი
აქტივობებისთვისაც.

ენერჯაიზერები
აქტივობების კიდევ ერთი ტიპია ენერჯაიზერები. ენერჯაიზერების მიზანი ჯგუფის
წევრების გახალისება და მათი კონცენტრაციის გაუმჯობესებაა. კარგი ენერჯაიზერი უნდა
იყოს ხანმოკლე, ჰქონდეს მკაფიო ინსტრუქცია და იყოს მარტივად გასაგები მონაწილეთათვის.
ენერჯაიზერები, როგორც წესი, დაკავშირებულია ფიზიკურ აქტივობასთან.
პირველი ენერჯაიზერის სახელია „მიჰყევი ლიდერს“.
ამ ენერჯაიზერის დროს ყველა მონაწილე დგას წრეში, ხდება ერთ-ერთის შერჩევა, რომელიც
ტოვებს ოთახს, მისი ოთახიდან გასვლის შემდეგ ჯგუფი არჩევს ლიდერს. ლიდერმა უნდა
დაიწყოს რამე მოძრაობის შესრულება (ტაშის დაკვრა, ხტომა, ცეკვა), რომელიც სხვა
მონაწილეებმა უნდა გაიმეორონ, მას მერე, რაც ჯგუფი მზად იქნება, გარეთ მყოფი ადამიანი
ბრუნდება ოთახში. მისი მიზანია მოქმედებების შეცვლის პროცესში ლიდერის ამოცნობა.
მოცემული ენერჯაიზერის დროს შეიძლება რამდენიმე ტური ჩატარდეს ახალ ლიდერებსა და
პიროვნებასთან ერთად, რომელიც ოთახს დატოვებს.
მეორე ენერჯაიზერის სახელია „მოიშორე შენი სტიკერები“. ყველა მონაწილე მიიღებს 5
სხვადასხვა ზომის სტიკერს, რომლებიც ისე უნდა დაიკრას ტანსაცმლზე, რომ თვალსაჩინო
იყოს. ამ აქტივობის მიზანია საკუთარი სტიკერის მოშორება და სხვისთვის მიკვრა, სანამ სხვა
მონაწილეებიც იმავეს ცდილობენ. ფასილიტატორი/ტრენერი ითვლის დროს რაუნდის
დამთავრებამდე. როდესაც ის იტყვის - გაჩერდით, ყველა უნდა გაშეშდეს და დაითვალოს
თავის ტანსაცმელზე მიკრული სტიკერების რაოდენობა. გამარჯვებულია ის, ვისაც ყველაზე
ცოტა სტიკერი აქვს. ეს ენერჯაიზერი შეიძლება ძალიან ქაოტური იყოს, ამიტომ უკეთესია მისი
დიდ ოთახში ან ღია სივრცეში ჩატარება.
მესამე ენერჯაიზერია „ბურთი ხუთისთვის“. ამ თამაშისთვის საჭიროა ბურთის გამოყენება.
ყველა მონაწილე დგას წრეზე, ერთმანეთს ბურთს უგდებს და ხმამაღლა ითვლის თითოეული
სროლისას. მეხუთე გადაგდებაზე მეხუთე პირმა უნდა მიუთითოს შემთხვევითი
ადამიანისკენ, რომელიც იქნება მეექვსე. მეხუთე პირის მიზანია ბურთის უცნაურად ან ისე
ძლიერად გადაგდება, რომ მეექვსე ადამიანმა ვერ შეძლოს ბურთის დაჭერა. მეექვსე პირის
მიზანია ბურთის დაჭერა და თუ ამას ვერ შეძლებს, დატოვებს თამაშს. ამის საპირისპიროდ,
თუ მოახერხებს და ბურთს დაიჭერს, მის ნაცვლად მეხუთე ადამიანი ტოვებს თამაშს. თამაში
სრულდება მაშინ, როდესაც წრეში რჩება ბოლო 5 მონაწილე. ეს თამაში ღია სივრცეს უფრო
შეეფერება, მაგრამ შესაძლებელია მისი დიდ ოთახში ან დარბაზში ჩატარება.
ბრეინსტორმინგი
მოცემული აქტივობა ხშირად გამოიყენება ყოველდღიურ სამუშაოებში და განსაკუთრებით
მიესადაგება ახალგაზრდულ მუშაობას. ამ აქტივობას ჰქვია ბრეინსტორმინგი და არის ძალიან
კარგი გზა იმისათვის, რომ ადამიანებს გაუჩნდეთ იდეები შემდეგი სესიებისთვის ან
ჯგუფური კომენტარები მომდევნო დისკუსიისთვის. ბრენსიტორმინგის სესიის მიზანია რაც
შეიძლება ბევრი განსხვავებული იდეისა და მოსაზრების ჩამოყალიბება და კომენტარის ქონა
არჩეულ საკითხზე. ბრეინსტორმინგის მნიშვნელოვანი წესია, რომ არ შეფასდეს არცერთი

კომენტარი მკაცრად და ყველა ჩამოიწეროს. ეს ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია რაოდენობა და
არა - ხარისხი. მეორე ფაზაზე გუნდის ყველა წევრს შეუძლია განიხილოს ჩამოწერილი იდეები
და შემდეგი ქმედებებისთვის აირჩიოს ყველაზე შესაფერისი ვარიანტი მოსახერხებელ
გეგმასთან ერთად. ბრეინსტორმინგი რეკომენდებულია მონაწილეების შედარებით პატარა
ჯგუფებთან, რათა ჯგუფის ყველა წევრს მიეცეს შესაძლებლობა, ჩაერთოს და დააფიქსიროს
თავისი კომენტარი. ამ აქტივობის ჩატარება ასევე შესაძლებელია უფრო დიდ ჯგუფებთანაც,
იგი ახალგაზდულ მუშაკს ეხმარება, რომ შეიქმნას გარკვეული წარმოდგენა, თუ რა ცოდნა
აქვთ ჯგუფის წევრებს ამა თუ იმ საკითხზე. არსებობს რამდენიმე გზა ბრეინსტორმინგის
ჩასატარებლად. ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ჯგუფის დაყოფა პატარა გუნდებად.
თითოეულ გუნდს აქვს თავისი ფლიფჩარტი, კალმები და ჰაილაითერი. უფრო ინოვაციური
გზა, რომელიც ასევე ონლაინ შეხვედრებისთვისაა მოსახერხებელი, არის ბრეინსტორმინგის
აპლიკაციები. ეს აპლიკაციები, რომლებიც უფასოდ არის ხელმისაწვდომი, მოქმედებს იმავე
პრინციპით, თუმცა ფურცლი ამ შემთხვევაში ჩანაცვლებულია ეკრანით. ყველას შეუძლია,
დაწეროს თავისი კომენტარი, რომელიც შემდეგ გამოჩნდება ეკრანზე.
სიმულაცია
აქტივობა, სახელად სიმულაცია, ჰგავს როლურ თამაშებს, თუმცა ამ შემთხვევაში,
თითოეული მონაწილის როლი წინასწარ განსაზღვრულია. ყველა სიმულაციის დროს
მოსამზადებელ ფაზას დიდი ყურადღება ექცევა. ყველა მონაწილეს ზუსტად უნდა ესმოდეს
თავისი როლი. სიმულაციები ძალიან მოსახერხებელია პროგრამის იმ ფაზაში, როცა
მონაწილეები უკვე კარგად იცნობენ საკითხს და შეუძლიათ გაიაზრონ მისი გამოწვევები.
ახალგაზრდულმა მუშაკმა უნდა მოამზადოს ზუსტი სცენარი მონაწილეებისთვის და ახსნას
თითოეული როლი, მასთან დაკავშირებული ქცევა, დამოკიდებულებები და სხვა.
მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდულ მუშაკს ესმოდეს თითოეული როლი და პრობლემური
სიტუაციების გადაჭრის გზები, რათა სწორად წარუდგინოს მონაწილეებს და წარმართოს
დისკუსია.
დროის შეზღუდვა არ არის აუცილებელი, თუმცა ახალგაზრდული მუშაკი უნდა
აკონტროლებდეს დროს, რათა შეწყვიტოს სიმულაცია მაშინ, როცა მონაწილეები
დაასრულებენ სცენარს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება სიმულაცია გაგრძელდეს დიდი
ხანი და არ დადგეს მოსალოდნელი შედეგი. ძალიან სასარგებლოა, როცა რამდენიმე შედეგი
იდება მომზადებულ ერთ კონკრეტულ საკითხზე.
ავიღოთ სიმულაციის მაგალითი უმუშევრობაზე ფოკუსირებული პროექტიდან:
პირველ სცენარში გვყავს HR მენეჯერი და ერთი კანდიდატი სამსახურისთვის. HR
მენეჯერის ქცევა ძალიან სასიამოვნოა, სვამს ადეკვატურ და აზრიან კითხვებს. კანდიდატმა
არ იცის არაფერი კომპანიის შესახებ, არის უხეში, უტაქტო და ითხოვს სამსახურის
არარეალისტურ პირობებს.
მეორე სცენარში იგივე როლებია, მაგრამ HR მენეჯერი არის ნეიტრალური, არც ისე
აქტიური, კანდიდატი პირიქით - კარგად მომზადებულია და მაქსიმალურად ცდილობს
თავის გამოხატვას, რათა აიყვანონ სამსახურში.

მესამე სცენარში HR მენეჯერის ქცევა შეუფერებელია, იგი ეფლირტავება კანდიდატს.
კანდიდატი უნდა დარჩეს ნეიტრალური და გასცეს პასუხი ყველა კითხვას.
მას მერე, რაც დასრულდება სიმულაცია, ახალგაზრდული მუშაკი ირგებს მოდერატორის
როლს. ის სიმულაციის ყველა მონაწილეს უსვამს კითხვებს, არკვევს, რას გრძნობდა
თითოეული მათგანი ამა თუ იმ როლში ყოფნისას და იწყებს ჯგუფთან დისკუსიას თითოეულ
სცენარზე. ის ხსნის, თუ რომელი რეაქცია იქნებოდა შესაფერისი თითოეულ შემთხვევაში და
როგორ უნდა მოვიქცეთ ისეთ სიტუაციებში, როცა თავს კომფორტულად არ ვგრძნობთ.
ლექცია და დისკუსია
ბოლო აქტივობები, რომლებიც უნდა აიხსნას, არის ლექცია და დისკუსია. ეს ორი აქტივობა
ანტონიმებად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რადგან ლექციას სრულად უძღვება
ახალგაზრდული მუშაკი/ტრენერი, რომელსაც აქვს მომზადებული პრეზენტაცია ან სიტყვა,
შესაბამისად, მონაწილეები პასიური მსმენელის როლში გვევლინებიან. არ არის ინტერაქცია,
მონაწილეების მხრიდან ჩართულობა მინიმალურია. ეს მეთოდი ნაკლებად ეფექტურია
ინფორმაციის დამახსოვრებისა და მისი პრაქტიკაში გატარების მხრივ, ასევე, მაღალია რისკი
იმისა, რომ მონაწილეებს გაეფანტებათ ყურადღება. ეს მეთოდი ხელსაყრელია მაშინ, როდესაც
საჭიროა მცირე დროში ბევრი ადამიანისთვის კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდება,
შემდგომ კი ლექციის თემაზე დისკუსიის გამართვა. აქვე უნდა დავძინოთ, დისკუსიას ხშირად
თავად მონაწილეები ითხოვენ, ვინაიდან ამ ფორმით მათ შეუძლიათ საკუთარი მოსაზრებების
გამოთქმა და ერთმანეთის ნათქვამის განხილვა. დისკუსიის მიმდინარეობისას
ახალგაზრდულ მუშაკს დისკუსიის მოდერატორის როლი აკისრია, თუმცა მას შეიძლება
ჰქონდეს პასიური როლი იმ შემთხვევაში, თუ დისკუსია კარგად წარიმართება და
მონაწილეები თავისუფლად გაუზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ აზრებსა და შეხედულებებს.
დებრიფინგი
რა არის დებრიფინგი?
ჩვენ ვაუმჯობესებთ სწავლების გამოცდილებას ახალგაზრდების დახმარებით, ვთხოვთ მათ,
რომ დაფიქრდნენ თავიანთ გამოცდიელებაზე, გააზიარონ ის, რაც ისწავლეს და ეს ყველაფერი
მოარგონ ცხოვრებისეულ სიტუაციებს პროექტის ან მოცემული სესიის დასრულების შემდეგ.
სათანადო დებრიფინგის პროცესი უნდა შედგებოდეს სამი საფეხურისგან. ყველა საფეხურზე
არსებობს კითხვები, რომლებმაც უნდა გაგახსენოს სწავლისას მიღებული ემოციები, თუ რა
ისწავლე და როგორ აპირებ შენი ცოდნის გამოყენებას მომავალში.
დებრიფინგის 3 საფეხური
რეაქციები და ემოციები
დებრიფინგის პირველი ნაწილი უნდა იყოს ფოკუსირებული მონაწილეების ემოციებზე, მათ
უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, გამოხატონ, თუ რას გრძნობენ და გათავისუფლდნენ ძლიერი
ემოციებისგან. აქტივობის დაწყება რეკომენდებულია ვრცელი შეკითხვის დასმით, რაც
დაეხმარებათ მონაწილეებს, გაიხსენონ, თუ რას გრძნობდნენ აქტივობის განმავლობაში. ამ

ინფორაციის გაზიარებისას, მონაწილეებმა აქტიურად უნდა მოუსმინონ ერთმანეთს და
განსჯის გარეშე გამართონ დისკუსია. შემდეგი კითხვა უნდა იყოს იმის შესახებ, თუ რა მოხდა
აქტივობის განმავლობაში ისეთი, რაც მონაწილეს განსაკუთრებულად დაამახსოვრდა. ასევე,
ახალგაზრდული მუშაკი კონკრეტული კითხვების დასმით შეიძლება დაეხმაროს
ახალგაზრდებს კარგად გაიაზრონ, თუ რა მოხდა სესიის განმავლობაში.
სწავლა
შემდეგი ნაბიჯი იმის გარკვევაა, თუ რა ისწავლეს მონაწილეებმა მოცემული აქტივობიდან
ან სესიიდან. ასევე, იმის განხილვა, თუ როგორ შეიძლება ამ აქტივობების რეალურ
ცხოვრებაში, სასახურში ან სხვა გარემოში გადატანა. კარგია, როცა მონაწილეები ამას
განიხილავენ წყვილებში ან ჯგუფებში. მათ შეუძლიათ აქტივობათა დადებითი და
უარყოფითი მხარეების განსაზღვრა და იმის გაანალიზება, როგორ შეიძლება რეალურ
ცხოვრებისეულ სიტუაციებში მათი განხორციელება, შემდეგ კი ფლიფჩარტისა და მოკლე
პრეზენტაციის საშუალებით თავიანთი ნააზრევის ჯგუფის დანარჩენი მონაწილეებისთვის
გზიარება.
სამომავლო გამოყენება
შემდეგი ნაბიჯია მონაწილეთა ინსაითის გამოყენება ახალ სიტუაციებზე და იმის განხილვა,
თუ როგორ შეიძლება განსხვავდებოდეს შედეგი. ასევე, შეიძლება მონაწილეებს დავუსვათ
კითხვა, თუ რას გააკეთებდნენ ისინი განსახვავებულად, თუკი მსგავსი შემთხვევა ექნებოდათ
მომავალში. ბოლო ნაწილში მონაწილეებმა უნდა დაიწყონ დაგეგმვის პროცესი. ამისათვის
უნდა ვთხოვოთ ბოლო სესიაზე მიღებული გამოცდილების რეალურ ცხოვრებაში გამოყენება.
შესაძლებელია სხვადასხვა კითხვის დასმა, მაგალითად, როგორ შეიძლება მიღებული ცოდნის
კონკრეტულ შემთხვევებში გამოყენება? შემდეგ კი შეიძლება ვკითხოთ, თუ როგორ შეცვლიან
თავიანთ მოქმედებებს რეალურ ცხოვრებაში სავარჯიშოდან მიღებული ცოდნის გამოყენებით.
საჭიროა შემდეგი კითხვების გათვალისწინება სესიის ან პროექტების დაგეგმვისას:





აქტივობის შემდეგ ჩატარდა თუ არა სტრუქტურირებული დებრიფინგის პროცესი?
აქვთ მონაწილეებს შესაძლებლობა, რომ შეხვდნენ აქტივობის შემდეგ და ერთმანეთს
გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება და მოსაზრებები?
არიან მონაწილეები წახალისებული, რომ იფიქრონ და გაიაზრონ, თუ რა შეიცვალა
მათი მონაწილეობის შედეგად?
უჭერს თუ არა მხარს დებრიფინგის პროცესს გუნდი და არის თუ არა თითოეული
მონაწილის საჭიროება გათვალისწინებული?

იმის გარდა, რომ მონაწილეებს შეიძლება დასჭირდეთ მეტი ძალისხმევა, თავიანთი
გამოცდილება გადააქციონ რეალურ ცოდნად, მათ ასევე შეიძლება ღირებული ინფორმაცია
მოგაწოდონ, რაც დაგეხმარებათ სამომავლოდ პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების
პროცესში. გარდა ამისა, თქვენს კოლეგებს შეიძლება დასჭირდეთ დებრიფინგი პროექტის
შემდეგ იმისათვის, რომ გაუზიარონ ერთმანეთს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სამომავლო
აქტივობებისთვის.

დასკვნა
თუ ახალგაზრდული მუშაკი გაითვალისწინებს ყველა ზემოთ ხსენებულ რეკომენდაციას,
მას ექნება გარკვეული ცოდნა, როგორ იმუშაოს ახალგაზრდების ჯგუფთან. როგორც
აღვნიშნეთ, ახალგაზრდულ მუშაკს უნდა ჰქონდეს ბევრი კომპეტენცია - ცოდნა, უნარები,
საჭირო დამოკიდებულებები და ღირებულებები - იმისათვის, რომ სამუშაო ჯგუფთან
მარტივად ადაპტირდეს, ჩატარებული სამუშაო კი წარმატებული და ნაყოფიერი გამოვიდეს.
ეს, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს კარგ ანალიზსა და სათანადო კომპეტენციების ქონას.
ახალგაზრუდული მუშაკი არის სპიკერი, შესაბამისად, ნებისმიერი აქტივობისთვის
ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, არანაკლებ
მნიშვნელოვანია მოსმენის უნარი. ყველა ახალგაზრდულმა მუშაკმა უნდა გააცნობიეროს, რომ
აქტივობის ჩატარება არ არის მხოლოდ მისი განხორციელება, ნებისმიერი აქტივობა
კომპლექსური პროცესია, რომელიც მოიცავს მთელ რიგ მომზადების პროცესსა და შეფასებას
აქტივობის შემდეგ ან წინა გამოცდილებებიდან გამომდინარე. აქტივობათა მრავალფეროვნება
და მოქნილობა საუკეთესო საშუალებას იძლევა სრულად მიიღწეს ჯგუფის საჭიროებებით
ნაკარნახევი მრავალგვარი მიზანი, შესრულდეს მთლიანი პროექტისა და აქტივობების
ამოცანები. მთელი პროექტის განმავლობაში ნებისმიერი აქტივობის შემდეგ მნიშველოვანია
მონაწილეებისგან უკუკავშირის მიღება, რაც ხელს უწყობს იმას, რომ მონაწილეებმა კარგად
გაიგონ აქტივობის არსი, მიიღონ ცოდნა და ინსაითი რეალური ცხოვრებისეული
სიტუაციებისთვის. საბოლოდ, შეიძლება ითქვას, რომ დებრიფინგის აქტივობები არის
ნებისმიერი პროექტისა და აქტივობების საყრდენი.

