
ახალგაზრდობის პერსპექტივების გაუმჯობესება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებთან თანამშრომლობის ერთ-ერთი მთავარი 
მიმართულებაა. ექვს პარტნიორ ქვეყანასთან ერთად, ევროკავშირის მიზანია შეუქმნას ახალგაზრდებს სწავლის, მუშაობის, საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში სრულად მონაწილეობის და საკუთარი პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობები. 2017-2020 წლებში აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებში ევროკავშირი დაახლოებით 330 მილიონი ევროს მხარდაჭერას ახორციელებს.
ინიციატივით ახალი შეთანხმება ახალგაზრდობისთვის, რომელიც 2020 წლის მარტში იყო შემოთავაზებული ევროკომისიის მიერ, როგორც 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის ელემენტი 2020 წლის შემდეგ, ინვესტირება ახალგაზრდობაში ამ პერიოდის განმავლობაში სავარაუდოდ 
გაიზრდება.

განათლება, ტრენინგი და მობილობა

დასაქმება და მეწარმეობა

მონაწილეობა და ლიდერობა

პროგრამა Erasmus+: 2017-2020 წლებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
რეგიონისთვის გამოყოფილი 210 მილიონი ევრო 80,000-ზე მეტ 
ახალგაზრდას, ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ადამიანს, სტუდენტს 
და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელს აძლევს საშუალებას 
ისარგებლონ გაცვლებით, რომელთა შორისაა:

• სასწავლო სტიპენდიები ევროპაში
• სტუდენტური გაცვლები
• ევროპის სოლიდარობის კორპუსი
• ახალგაზრდობის გაცვლები
- 2014–2019 წლებში ევროკავშირის დაფინანსებამ 4,757 სტუდენტს 
და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელს საქართველოდან 
მისცა ევროკავშირში სწავლის და სწავლების, ხოლო 2,724 ევროპელს - 
საქართველოში სწავლის და სწავლების საშუალება; მაგისტრატურის 108 
სტუდენტმა საქართველოდან პროგრამის Erasmus სრული სტიპენდია 
მიიღო. 
- საქართველოდან 11,391 ახალგაზრდამ და ახალგაზრდობის საკითხებზე 
მომუშავემ ისარგებლა პროგრამის Erasmus+ გაცვლითი პროექტებით; 

მათგან 171 ჩართული იყო  ახალგაზრდობაზე და გადაწყვეტილების 
მიმღებ პირებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ საქმიანობაში.

პროგრამა eTwinning Plus: საქართველოდან 900 სკოლა მონაწილეობს 
მასწავლებელთა გაცვლის და პროფესიული განვითარების ინიციატივებში. 
2020 წლისთვის 7,700-ზე მეტი მასწავლებელი და 3,000-ზე მეტი სკოლა 
მთელი აღმოსავლეთ პარტნიორობიდან ერთმანეთთან დაკავშირებულები 
არიან პროგრამის eTwinning Plus საშუალებით.

ევროპული სკოლა საქართველოში: 2018 წლის სექტემბერში 
გახსნილი წარმატების შუქურა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის 
მოსწავლეებისთვის, საქართველოს ჩათვლით, რომლებიც საერთაშორისოდ 
აღიარებულ მაღალი ხარისხის განათლებას მიიღებენ. მოსწავლეების 
მესამე კოჰორტასთან ერთად, რომელმაც სწავლა 2020 წლის სექტემბერში 
დაიწყო, 105 ახალგაზრდამ იღებდა მაღალი ხარისხის მრავალენოვან 
და მულტიკულტურულ განათლებას, ევროკავშირის და მისი ძირითადი 
ღირებულებების, და აღმოსავლეთ პარტნიორობის შესახებ ცოდნის 
ჩათვლით.

EU4Youth: 43 მილიონი ევრო აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონისთვის 
სამეწარმეო პოტენციალის ხელშეწყობის და შრომის ბაზრის უნარების 
განვითარებისთვის ბიზნეს-ინკუბატორების და ინოვაციური კლასტერების 
შექმნით, სამეწარმეო მენტორობის სქემებით, სოციალური მეწარმეობის 
ჩათვლით, და არაფორმალური აღდგენის პროგრამებით მათთვის, ვინც 
სკოლა ნაადრევად მიატოვა. საქართველო მონაწილეობს პროგრამის 
EU4Youth ექვს საგრანტო პროექტში, რომლებიც დაიწყო 2017-
2019 წლებში დასაქმების უნარის და მეწარმეობის მხარდასაჭერად 
არახელსაყრელი მდგომარეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის; გარდა ამისა 
საქართველოდან 80 ორგანიზაცია მონაწილეობს პროგრამის EU4Youth 
პოტენციალის შექმნის მცირე საგრანტო პროექტებში.

პროფესიული განათლება და ტრენინგი: 48.85 მილიონი ევრო 
ევროკავშირის ბიუჯეტიდან მხარს უჭერს 2018-2022 წლების ინიციატივას 
„უნარების განვითარება შრომითი ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად“.

ევროპის განათლების ფონდი: თანამშრომლობის მხარდაჭერა პოლიტიკის 
კარტირებით ახალგაზრდების მხარდასაჭერად შრომითი საქმიანობის 
დაწყებისას, საქმიანობის პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით და 
ახალგაზრდობის ეროვნული სტრატეგიების მხარდასაჭერად – წაიკითხეთ 
საქართველოს ანგარიში. 

2019 წელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ახალგაზრდობის მე-4 ფორუმზე 
განიხილეს „კრიტიკული აზროვნება მედია-წიგნიერების და აქტიური 
მონაწილეობის საშუალებით“, ხოლო 2020 წლის აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ახალგაზრდობის ვირტუალურმა სამიტმა პოპულარიზაცია გაუწია 2020 
წლის შემდგომი ინიციატივის „ახალი შეთანხმება  ახალგაზრდობისთვის“ 
ძირითად პრიორიტეტებთან დაკავშირებულ გაცვლებს.

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების სტიპენდია: 
სამოქალაქო საზოგადოების ახალგაზრდა ლიდერების მხარდაჭერა 
ლიდერობის და უნარების განვითარების მიზნით – საქართველოდან 14 
სტიპენდიანტი იყო შერჩეული 2017-2020 წლებში. 

პროექტი EU4Youth სამოქალაქო საზოგადოების სტიპენდიები 
ახალგაზრდობისთვის: ახალგაზრდული ორგანიზაციების მხარდაჭერა 
და დაახლოებით 460 სტიპენდიანტი პოლიტიკის განვითარების აქტიურ 
მონაწილეებად ჩამოყალიბების მიზნით.

ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები: 700-ზე მეტი ახალგაზრდა ევროპელი 
ელჩი მხარს უჭერს თანამშრომლობას ახალგაზრდებს და ახალგაზრდულ 
ორგანიზაციებს შორის ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნებში პროექტის „ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლო“ (EU 
NEIGHBOURS east) ფარგლებში – შეხვდით ახალგაზრდა ევროპელი ელჩს 
საქართველოდან. 
EU4Youth კურსდამთავრებულთა ქსელი: არაფორმალური 
საგანმანათლებლო პროგრამებიდან მიღებულ ენთუზიაზმსა და 
გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ევროკავშირის სხვადასხვა ახალგაზრდული 
ინიციატივის კურსდამთავრებულები მხარს უჭერენ აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნების სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების 
უფრო მეტ ჩართულობას ადგილობრივ საზოგადოებებში და ევროკავშირის 
მობილობის პროგრამებში. საპილოტე ფაზაში ინიციატივის EU4Youth 10 
კურსდამთავრებული საქართველოდან მხარდაჭერას გაუწევს მინიმუმ 50 
სოციალურად დაუცველ ახალგაზრდას საკუთარ თემში.

ევროკავშირი და საქართველო: 
პარტნიორობა 

ახალგაზრდობისთვის

ახალგაზრდობის და განათლების პაკეტი: 
ცვლილებები 2020 წლამდე და მას შემდეგ

#eu4youth
#strongertogether

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://www.etwinning.net/en/pub/community/countries/country.cfm?c=268
http://www.eapeuropeanschool.eu/
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-grant-scheme-focus-disadvantaged-youth-and-youth
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-grant-scheme-focus-disadvantaged-youth-and-youth
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/youth-transition-work-georgia
https://www.facebook.com/easternpartnershipyouthforum/
https://www.facebook.com/easternpartnershipyouthforum/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eastern-partnership-youth-engagement-summit-discusses-new-deal-youth
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eastern-partnership-youth-engagement-summit-discusses-new-deal-youth
http://fellowships.eapcivilsociety.eu/
http://fellowships.eapcivilsociety.eu/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-capacity-building-eastern-partnership-youth-window
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-capacity-building-eastern-partnership-youth-window
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=85
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=85
http://EU4Youth კურსდამთავრებულთა ქსელი


ახალგაზრდული  ხმები  საქართველოდან 

პროექტი 
EU4YOUTH SAY YES

პროგრამა ERASMUS+

აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
სამოქალაქო საზოგადოების 

სტიპენდიანტი

ახალგაზრდა ევროპელი    
ელჩები

პროექტი
 EU4YOUTH SAY YES

აღმოსავლეთ           
პარტნიორობის სკოლა

მარიამ ქებაძე
აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სკოლის მოსწავლე

 „საზღვარგარეთ სწავლაზე 
არასოდეს მიფიქრია, მაგრამ 

ევროკავშირმა მომცა 
შესაძლებლობა, რომელმაც 

მსოფლიოს საუკეთესო 
უნივერსიტეტების კარები გამიღო. 

გავხდი  მრავალფეროვნებით, 
ტოლერანტობით და კულტურული 

უნიკალურობით გამორჩეული 
ოჯახის წევრი“.

დავით ქირია  
პროგრამის Erasmus+ ტრენინგის 

მონაწილე
 

„ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდობას 
აქვს მსოფლიოს უკეთესობისკენ 

შეცვლის პოტენციალი და 
პროგრამა Erasmus+ მათ ყველა 

საშუალებას სთავაზობს ამის 
განსახორციელებლად“.

ხატია ანთია
სამოქალაქო საზოგადოების 

სტიპენდიანტი 

„ეს უნიკალური შესაძლებლობაა 
ლიდერობის და სხვა უნარების 
განვითარებისთვის. როგორც 
ჯანდაცვის პროფესიონალმა, 

შევძელი მიღებული გამოცდილების 
ჩემი საზოგადოების 
ჯანმრთელობისა და 

კეთილდღეობისთვის გამოყენება“.

ნიკა გურინი
ახალგაზრდა ევროპელი ელჩი 

საქართველოდან 

„აღმოსავლეთ პარტნიორობა 
უდიდესი შესაძლებლობაა 

საქართველოსა და მისი 
მოქალაქეებისთვის. როგორც 
ახალგაზრდა ევროპელ ელჩს, 
ევროკავშირმა მომცა ცოდნა 

და გამოცდილება რაღაც ახლის 
შესაქმნელად ჩემს ქვეყანაში“.

დავით ბაძაღუა 
პროექტის EU4Youth ბენეფიციარი 

„მიღებული ცოდნა და გამოცდილება 
არასოდეს დაიკარგება. ჩემს 

მიერ მიღებულმა უნარებმა და 
გამოცდილებამ უდიდესი როლი 
შეასრულა ჩემს დასაქმებაში“.

თამარ ხელაძე
პროექტის EU4Youth ბენეფიციარი

„SKYE კლუბის ხელმძღვანელად 
ერთი წლის მუშაობის შემდეგ 

დავსაქმდი ადგილობრივ 
არასამთავრობო ორგანიზაციაში 

ბიზნესის განვითარების 
სპეციალისტის თანამდებობაზე. 
პარალელურად ვაგრძელებდი 

ადგილობრივი ახალგაზრდობის 
მხარდაჭერას სათემო პროექტების 
დაგეგმვასა და განხორციელებაში“.

გაიგეთ მეტი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა ევროკავშირის მხრიდან 
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 

პროგრამა ERASMUS+ 
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

 
პროგრამის ERASMUS+ საქართველოს ეროვნული ოფისი    

www.erasmusplus.org.ge 

პროგრამის ERASMUS + YOUTH საქართველოს საინფორმაციო ცენტრი 
www.facebook.com/EP.Georgia

პროგრამა eTWINNING PLUS-საქართველო 
www.etwinningplus.ge 

 
ევროპის განათლების ფონდი   

www.etf.europa.eu 

სამოქალაქო საზოგადოების სტიპენდიები 
www.fellowships.eapcivilsociety.eu 

http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 
http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://erasmusplus.org.ge 
http://www.erasmusplus.md/
http://www.facebook.com/EP.Georgia
http://www.facebook.com/EP.Moldova
http://etwinningplus.ge
http://www.etf.europa.eu/
http://fellowships.eapcivilsociety.eu/

