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კურსის მიზანი

კურსი ემსახურება მუნიციპალიტეტის დონეზე მაღალხარისხიანი ახალგაზრდული 
პოლიტიკის. შესაქმნელად, განსახორციელებლად და შესაფასებლად საჭირო 
კომპეტენციების გაზრდას. ასევე, კურსი მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, რათა გაიზარდოს მათ 
მონაწილეობა მუნიციპალური ახალგაზრდობის პოლიტიკის შემუშავებასა და 
განხორციელებაში

კურსში მონაწილეობა

კურსში მონაწილეობა შეუძლია ყველა დაინტერესებულს პირს: ადგილობრივ 
დონეზე ახალგაზრდობის პოლიტიკაში მოქმედ აქტორებს, ახალგაზრდულ 
ორგანიზაციებისა და ცენტრების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდულ მუშაკებს, 
ახალგაზრდულ ლიდერებსა და ახალგაზრდებს. არ მოგეთხოვებათ წინასწარი 
გამოცდილება, ექსპერტიზა ან ცოდნა. ინფორმაცია მოცემულ საკითხებზე იწყება 
ნული დონიდან. 



კურსის შინაარსი

მოდული I - ახალგაზროდობის პოლიტიკა - შესავალი
1.1 ახალგაზრდობის სფეროს ეკოსისტემა

1.2 ახალგაზრდობის პოლიტიკა

1.3 ახალგაზრდობის პოლიტიკა და ახალგაზრდული საქმიანობა

1.4 ახალგაზრდობის პოლიტიკა საქართველოში

1.5 ახალგაზრდობის პოლიტიკა ადგილობრივ დონეზე

1.6 ადამიანის უფლებები - შესავალი

1.7 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

1.8 ადამიანის უფლებები და ახალგაზრდები

1.9 ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომები საჯარო პოლიტიკაში

1.10 დისკრიმინაცია

1.11 რა არის გენდერი?

1.13 გენდერული მეინსტრიმინგი პრაქტიკაში

1.12 გენდერის მეინსტრიმინგი პოლიტიკის შემქმნელებისთვის

1.14 გამჭვირვალობა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა

დისკუსია: დისკრიმინაცია

პრაქტიკული დავალება #1 სიტუაციური ანალიზი

პრაქტიკული დავალება #2 მეორადი ანალიზი

I მოდულის შემაჯამებელი ტესტი

მოდული II - ახალგაზროდული საქმიანობა და სერვისები
2.1 ახალგაზრდული საქმიანობა  და მისი მახასიათებლები

2.2 ახალგაზრდული საქმიანობის მიზნები

2.3 ახალგაზრდული საქმიანობის ისტორია

2.4 ახალგაზრდული საქმიანობა ევროპაში

2.6 ახალგაზრდების ინფორმირება და კონსულტირება

2.5 ახალგაზრდული საქმიანობის ფორმები

2.7 ახალგაზრდული მუშაკი და მისი როლი

დისკუსია: ახალგაზრდული საქმიანობის პრინციპები

დისკუსია: ახალგაზრდული მუშაკი და მისი როლი

2.8 ინტერვიუ ევროპელ ახალგაზრდულ მუშაკთან

2.10 არაფორმალური განათლება

2.9 ინტერვიუ ქართველ ახალგაზრდულ მუშაკთან

დისკუსია: არაფორმალური განათლება

2.11 კომპეტენციები ახალგაზრდულ საქმიანობაში

2.12 შეფასება
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2.13 მეწარმეობის არსი

2.14 რა არის სტარტაპი?

2.15 სოციალური მეწარმეობა

2.16 სოციალური მეწარმეობის მაგალითები

2.17 მეწარმეობის კომპეტენციები

2.18 სამეწარმეო ეკოსისტემა და ინსტრუმენტები

პრაქტიკული დავალება #3. კომპეტენციები

II მოდულის შემაჯამებელი ტესტი

მოდული III - ახალგაზრდების მონაწილეობა

3.1 რა არის ახალგაზრდების მონაწილეობა?

დისკუსია: ახალგაზრდების მონაწილეობა თქვენს 
მუნიციპალიტეტში/თემში/ორგანიზაციაში

3.2 მონაწილეობის პრინციპები

3.3 მონაწილეობის კიბე

დისკუსია: მონაწილეობის ფორმები თქვენს 
მუნიციპალიტეტში/თემში/ორგანიზაციაში

დისკუსია: მონაწილეობის საფეხურები თქვენს სოფელში/თემში

3.5 ახალგაზრდების მონაწილეობის ინსტრუმენტები

3.4 მონაწილეობის ფორმები

3.6 ახალგაზრდების ინსტიტუციური მონაწილეობა

3.7 ციფრული მონაწილეობა

დისკუსია: ახალგაზრდების მონაწილეობის სტრუქტურები თქვენს 
მუნიციპალიტეტში/სოფელში/თემში

დისკუსია: ციფრული მონაწილეობა თქვენს მუნიციპალიტეტში/ორგანიზაციაში

3.8 მონაწილეობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკა

3.9 სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდების ჩართულობა

დისკუსია: სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდების ჩართულობა 
თქვენს მუნიციპალიტეტში

3.10 მონაწილეობრივი ბიუჯეტი

3.11 პრაქტიკული რჩევები ახალგაზრდების მონაწილოების გასაზრდელად

3.12 10 ხერხი ცუდი ახალგაზრდული პოლიტიკისთვის

3.13 ახალგაზრდული საბჭო

3.14 სტუდენტური თვითმმართველობა

3.15 მოხალისეობა

3.16 მოხალისეობა საქართველოში

3.17 მოხალისეობის პროგრამებში ხშირად დაშვებული შეცდომები

პრაქტიკული დავალება #4. ახალგაზრდული საბჭოს დებულება

III მოდულის შემაჯამებელი ტესტი
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მოდული IV - ახალგაზრდული სივრცეები
4.1 ახალგაზრდული სივრცეები - შესავალი

4.2 ახალგაზრდული სივრცეების ფორმები და მაგალითები

დისკუსია: რა ტიპის ახალგაზრდულ სივრცეში ვიმუშავებდი?

4.3 ხარისხი ახალგაზრდული სივრცეებისთვის

დისკუსია: ახალგაზრდული სივრცის საჭიროება

4.4 ახალგაზრდული სივრცეების კონცეპტუალიზაცია

4.5 ახალგაზრდული სივრცეების კონცეპტუალიზაცია - პირველი ნაბიჯები

4.6 ახალგაზრდული სივრცეების კონცეპტუალიზაცია - შემდეგი ნაბიჯები

დისკუსია: გვინდა ახალგაზრდული ცენტრი. როგორ?

4.7 ახალგაზრდული სივრცეების მენეჯმენტი

4.8 ახალგაზრდული სივრცეების ინფრასტრუქტურა

დისკუსია: ჩემი მუნიციპალიტეტის ჰობი-განათლების დაწესებულება 
ის არ არის რაც უნდა იყოს...

4.10 ახალგაზრდული სივრცის პროგრამა

4.11 ევროპული ახალგაზრდული ცენტრები

4.8 ახალგაზრდული სივრცეების ინფრასტრუქტურა

4.9 ახალგაზრდული სივრცეების დაფინანსება და მდგრადობა

4.12 ევროპული ახალგაზრდული ცენტრების ხარისხის იარლიყი

4.13 ევროპული ახალგაზრდული ცენტრების ხარისხის იარლიყის მიღება

მოდული V - ახალგაზრდობის პოლიტიკა მოქმედებაში
5.1 ახალგაზრდობის პოლიტიკის სტანდარტი და ხარისხის კრიტერიუმები

5.2 პოლიტიკის ციკლი - მისი ეტაპობრივი ფორმირება

5.3 პოლიტიკის დოკუმენტის სტრატეგიული ნაწილი

დისკუსია: პოლიტიკის დოკუმენტი

5.5 სამოქმედო გეგმა და ფინანსები

5.4 ლოგიკური ჩარჩო

5.6 რისკები

პრაქტიკული დავალება #6 ლოგიკური ჩარჩო

5.7 კარგი მმართველობა

5.8 ახალი საჯარო მმართველობა

5.9 ადვოკატირება და ლობირება

4.14 ინტერვიუ ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელთან

დისკუსია: თუ მერი არ დავითანხმე მხარდაჭერაზე ახალაგზრდულ სივრცეს 
ფიზიკურად ვერ გავაკეთებ...
პრაქტიკული დავალება #5 ახალგაზრდული სივრცის კონცეფცია

IV მოდულის შემაჯამებელი ტესტი
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5.10 ფონდების მოძიება

5.11 მონიტორინგისა და შეფასების მნიშვნელობა და მათი შესრულების ნაბიჯები

5.12 მონიტორინგის და შეფასების მეთოდოლოგია

პრაქტიკული დავალება #7 - სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი

V მოდულის შემაჯამებელი ტესტი

კურსის მიმდინარეობა

კურსი გახსნილი იქნება 22 ნოემრიდან 30 იანვრის ჩათვლით, რაც ნიშნავს, რომ ამ 
პერიოდის განმავლობაში თქვენთვის ხელსაყრელ დროში შეგიძლიათ დაფაროთ 
კურსის მასალები. კურსი შედგება ჩაწერილი ვიდეო ლექციებისგან, რომელთა 
ხანგრძლივობა ჯამში (ყველა ვიდეო) დაახლოებით 8 საათია. კურსი არ ჩაითვლება 
დახურულად თუ არ გაივლით ყველა მასალას (იგულისხმება ვიდეოლექციების 
ყურება ან ვიდეო ლექციის ტექსტის წაკითხვა). 

პრაქტიკული დავალებების შეფასება

კურსში მოცემული პრაქტიკული დავალებები არა ექსპერტის, არამედ 
თანაკურსელების მიერ ფასდება. თითოეულ დავალებას აფასებს ორი თანაკურსელი 
და საბოლოო შეფასება არის ამ ორი შეფასების საშუალო.  ასევე, თითოეული 
ადამიანი აფასებს ორ დავალებას. შეფასება არის ანონიმური, კურსის მონაწილე 
ვერ ახდენს იდენტიფიცირებას ვის დავალებას აფასებს ან ვინ შეაფასა მისი 
დავალება. დავალება არ ჩაითვლება დასრულებულად და არ შეფასდებით, თუ არ
არის შესრულებული თანაკურსელის დავალების შეფასება;

კურსის დახურვა

იმისათვის, რომ კურსი დახუროთ და სერტიფიკატი მიიღოთ უნდა დააგროვოთ 
ქულათა ჯამის (100 ქულა) 80% - 80 ქულა. ამასთან თითოეულ ტესტზე და პრაქტიკულ 
დავალებაზე უნდა გადალახოთ ბარიერი. ტესტებზე - 80%, პრაქტიკულ დავალებებზე 
- 75%. ტესტებისა და დავალებების თავიდან ჩაბარება შეგიძლიათ მანამ, სანამ არ 
გადალახავთ შესაბამის ბარიერს (იგულისხმება თითოეული ტესტი და პრაქტიკული 
დავალება).

გარდა ამისა, კურსში არსებობს ორი კატეგორიის სერტიფიკატი - წარმატებით 
დასრულების სერტიფიკატი და ჩვეულებრივი სერტიფიკატი. 



კურსის დახურვა

იმისათვის, რომ პირველი კატეგორიის სერტიფიკატი მიიღოთ:
- უნდა გქონდეთ 90 ქულა ან მეტი;
- აქტიურად მიიღოთ მონაწილეობა დისკუსიებში;
- ხარისხიანად შეაფასოთ თანაკურსელის დავალებას;
- შეავსოთ პრე და პოსტ ტესტები, კურსის შეფასების კითხვარი და კურსში მოცემული 
ყველა სხვა კითხვარი. 

ვიდეო ლექციების ავტორები

რატი ჭეიშვილი
ახალგაზრდობის
პოლიტიკის სპეციალისტი

ახალგაზრდობის პოლიტიკა I მოდული - ახალგაზრდობის 
პოლიტიკის შესავალი

ანა კვერნაძე
საჯარო პოლიტიკის 
ექსპერტი

ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტი, 
საჯარო ადმინისტრაცია, მონიტორინგი და 
შეფასება

V მოდული - ახალგაზრდობის 
პოლიტიკა მოქმედებაში

დეა აბულაძე
ახალგაზრდული მუშაკის 
პროფესიის დანერგვისა და 
განვითარების მიმართულების 
ხელმძღვანელი

II მოდული - ახალგაზრდული 
საქმიანობა და სერვისები 

ახალგაზრდული საქმიანობა, ახალგაზრდული 
მუშაკი, არაფორმალური განათლება

ირმა გიორგობიანი
ახალგაზრდობის სააგენტოს 
ჰობი-განათლების მიმართულების 
ხელმძღვანელი

II მოდული - ახალგაზრდული 
საქმიანობა და სერვისები 

ახალგაზრდული საქმიანობა, შეფასება,
არაფორმალურ განათლებაში, მოხალისეობა

III მოდული - ახალგაზრდების 
მონაწილეობა

თეონა დალაქიშვილი
განათლების პროგრამების 
კოორდინატორი და ინოვაციური 
მეწარმეობის მიწვეული ლექტორი

II მოდული - ახალგაზრდული 
საქმიანობა და სერვისები 

მეწარმეობა

ნატო ანთია
ტრენერი და კონსულტანტი 
ახალგაზრდობის საკითხებში

ახალგაზრდების მონაწილეობა III მოდული - ახალგაზრდების 
მონაწილეობა

გუბაზ კობერიძე
საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა 
ასოციაციის აღმასრულებელი 
დირექტორი

ახალგაზრდული სივრცეები IV მოდული - ახალგაზრდული 
სივრცეები

რევაზ ბარბაქაძე
რუსთავის ინოვაციების ჰაბის 
ხელმძღვანელი

ადვოკატირება და ლობირება, მდგრადობა III მოდული - ახალგაზრდების 
მონაწილეობა
V მოდული - ახალგაზრდობის 
პოლიტიკა მოქმედებაში

ნიკა ბახსოლიანი
ევროპის საბჭოს ახალგაზრდობის 
საკითხთა მრჩეველთა საბჭოს ბიუროს 
წევრი

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული
მიდგომა

I მოდული - ახალგაზრდობის 
პოლიტიკის შესავალი

ნაზი ბურდულაძე
კონსულტანტი გენდერისა და 
ადამიანის უფლებების საკითხებში

გენდერის მეინსტრიმინგი I მოდული - ახალგაზრდობის 
პოლიტიკის შესავალი



გისურვებთ წარმატებებს!


