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   ახალგაზრდულ გაცვლით 
პროექტში ჩართული იყო 
განმცხადებელი ორგანიზაცია 
"Radi Vidi Pats" ლატვიიდან და
მასპინძელი ორგანიზაცია 
ასოციაცია "ქართველი 
ახალგაზრდები ევროპისთვის" 
საქართველოდან. პროექტში 
მონაწილეობდა 12 მონაწილე და 2 
ჯგუფის ლიდერი თითოეული 
ქვეყნიდან, სულ 28 ადამიანი. 
პროექტში ასევე ჩართული იყვნენ 
ახალგაზრდები, რომლებიც არ 
სწავლობენ, არ არაინ 
დასაქმებული და არც რაიმე ტიპის 
ტრენინგ/წვრთნას გადიან.
   

    პროექტის განმავლობაში 
მონაწილეები ეძებდნენ საერთო 
მიმდინარეობებს მათ ისტორიასა და 
კულტურაში, შეისწავლეს ლატვიელი 
ტექსტილის მხატვრის იულიუს 
სტრაუმეს კულტურული 
მემკვიდრეობა საქართველოში. ამ 
აქტივობებმა, ხელი შეუწყო 
ახალგაზრდებში გაერღმავებინა 
ორმხრივი კულტურათაშორისი 
გაგება და ურთიერთ 
თანამშრომლობის რეალური 
გამოცდილება მისცა.
პროექტის განმავლობაში ჩატარდა 
აქტივობები სხვადასხვა 
არაფორმალური მეთოდების 
გამოყენებით, როგორიცაა 
(გონებრივი იერიში, სამუშაო 
შეხვედრა, სემინარები, 
სიმულაციური თამაშები, კედლის 
მხატვრობა, როლური თამაშები, 
თეატრალური წარმოდგენები, 
ქალაქის გაცნობითი თამაში (City 
game), დისკუსია, ჯგუფური 
მუშაობა და ა.შ.  
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   ღონისძიება “გამოფენა ევროპა” 
ჩატარდა 2019 წლის 15 დეკემბერს 
თბილისში. ღონისძიების 
მხარდამჭერები იყვნენ 
ახალგაზრდული ასოციაცია 
დრონი, ევროპის სოლიდარობის 
კორპუსი - სალტო აღმოსავლეთ 
ევროპა და კავკასია და თბილისი 
ახალგაზრდული ცენტრების 
გაერთიანება. ღონისძიებას 
ესწრებოდა 400 მდე ახალგაზრდა 
საქართველოდან, სომხეთსა და 
აზერბაჯანიდან.
 
   ღონისძიების ერთერთი მთავარი 
მიზანი იყო ერასმუს+  და ევროპის 
სოლიდარობის კორპუსის 
ბენეფიციარების მოწვევა, 
ხალხისათვის მათი ისტორიებისა 
და გამოცდილების გაზიარება. 
დისკუსიებისა და ინტერაქციული 
საუბრების საშუელბით 
დამსწრეებმა მეტი ინფორმაცია 
მიიღეს საერთაშორისო 
მოხალისეობაზე.
   
   ღონისძიება ასევე მოიცავდა 
ინფორმაციას ერასმუს+ ძირითადი 
აქტივობების შესახებ, სალტოს 
ტრენერმა ანა ეგოიანმა ისაუბრა 
საზღვარგარეთ წასვლასთან 
დაკავშირებულ გავრცელებულ 
მითებზე და ახალგაზრდებს 
მოუწოდა, ისარგებლონ პროგრამის 
მიერ შემოთავაზებული 
შესაძლებლობებით. 

   “გამოფენა ევროპა” დაიხურა 
ცოცხალი მუსიკითა და “ ევროპის 
ფოტო მარათონის” (რომელიც 
ნოემბერში ჩატარდა ბაქოში, 
თბილისსა და ერევანში) 
გამარჯვებულთა დაჯილდოვების 
ცერემონიით) ღონისძიებას 
ესწრებოდა 15 სხვადასხვა 
ორგანიზაცია, რომელებიც 
საზოგადეობას აცნობდნენ მათ 
მოღვაძეობას ერასმუს+ და 
ევროპის სოლიდარობის 
პროგრამის ფარგლებში. 
   
   მე ვარ ჯაკუბ ლიბიჟევსკი, 
თბილისში 2019 წლის სექტემბერს 
ჩამოვედი. ჩვენ წარმოუდგენელ 
დროში ვცხოვრობთ, როცა 
შესაძლებლობა გვაქვს 
ვიმოგზაუროთ და 
ერთმანეთისგან ვისწავლოთ. არ 
უნდა დაგვავწიყდეს, რომ მგსავსი 
შესაძლებლობა, მაგალითად, 
ჩემს მშობლებს არ ჰქონიათ. 
ამიტომაც მჯერა ევროპული 
პროექტების და ევროპის 
სოლიდარობის კორპუსსაც თვალს 
ვადევნებდი. მთავარი იდეა 
“გამოფენა ევროპის” მიღმა იყო იმ 
ახალგაზრდების გაერთიანება, 
ვინც დაინტერესებულია 
საერთაშორისო მობილობის 
პროგრამებით. ამიტომაც 
ღონისძიებამ უმასპინძლა 
ერასმუს+ და ევროპის 
სოლიდარობის კორპუსის 
ბენეფიციარებს, რომელთაც 
შეეძლოთ გამოცდილებისა და 
ისტორიების გაზიარება.
 
  
 
 

გამოფენა ევროპა
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