
ეკოსკოლების პროგრამაში ჩართული ა(ა)იპ   წმ.გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო 

გიმნაზიის 

ეკოკომიტეტის ოქმი №1 

 

თარიღი: 21/03/2022 

სხდომის დაწყების დრო: 01:00 

სხდომას ესწრებოდნენ:  გიმნაზიის ადმინისტრაცია, მასწავლებლები და მოსწავლეები 

უფროსები:  

1. მაია ონიანი (ადმინისტრაციის წარმომადგენელი,ბიოლოგიის წამყვანი პედაგოგი) 

2. ნაზი თედორაძე (ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, გეოგრაფიის უფროსი პედაგოგი) 

3. ფიქრია ცერცვაძე (ფასილტატორი, ინგლისური ენის წამყვანი პედაგოგი) 

4. ნინო ზაქარაია (ბიოლოგიის და სამედიცინო ბიოლოგიის  წამყვანი  პედაგოგი) 

5. ქრისტინა ქუთათელაძე (კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ხელოვნების მასწავლებლობის 

მაძიებელი) 

მოსწავლეები:  

1. ხვისტანი მაგდა   -   მე-11 ა კლასი 

2. სიმსივე ლიზა   -   მე- 11 ა კლასი 

3. ჭუმბურიძე დიანა   -   მე- 11 ა კლასი 

4. ჩირგაძე მირანდა   -   მე-11 ა კლასი 

5. გუბელაძე გიორგი   -   მე-11 ბ კლასი 

6. გურეშიძე დემური   -   მე- 11 ბ კლასი 

7. ჭელიძე მარიამი   -   მე-9 ა კლასი 

8. ბენიძე თეკლა   -   მე-9 ა კლასი 

9. გოდერიძე ნინო   -   მე-9 ა კლასი 

10. ლიპარტელიანი ჯანრი   -   მე-9 ა კლასი 

11. ჭელიძე ინეზა   -   მე-9 ბ კლასი 

12. ხომასურიძე სანდრო   -   მე-9 ბ კლასი 

13. თეთრაძე თამარი   -    მე- 9 ბ კლასი 

14. კირთაძე ნატა   -   მე-10 კლასი 

15. ჯანგავაძე მათე   -   მე-10 კლასი 

16. აფხაძე საბა   -   მე- 10 კლასი 

17. ჩხიკვაძე გაბრიელი   -   მე-7 კლასი 

18. კვიტაიშვილი დემეტრე   -   მე-4 კლასი 

19. ყურაშვილი ლაზარე   -   მე-5 კლასი 

20. ლიპარტელიანი თომა   -   მე-6 კლასი 

 

 

 



სხდომა გახსნა ეკოკომიტეტის ფასილიტატორმა პედაგოგმა ფიქრია ცერცვაძემ. გააცნო დღის წესრიგი და 

მიმართა მათ, ხომ არ სურდათ დღის წესრიგში რაიმე ცვლილების შეტანა. 

დღის წესრიგი:  

საკითხი №1: ეკოკომიტეტის შესახებ ინფორმაციის გაცნობა 

საკითხი №2: ეკოკომიტეტის არჩევნების დანიშვნა 

კენჭი ეყარა წინადადებას დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 

მომხრე: 25  

მოწინააღმდეგე: 0 

დაადგინეს: გაეცნონ ინფორმაციას ეკოკომიტეტის შესახებ და დანიშნონ ეკოკომიტეტის არჩევნები. 

 

საკითხი №1:  ეკოკომიტეტის შესახებ ინფორმაციის გაცნობა 

მომხსენებელი : ეკოკომიტეტის ფასილიტატორი მასწავლებელი ფიქრია ცერცვაძე  

მოისმინეს: ინფორმაცია ეკოსკოლების პროგრამის შესახებ, დეტალურად გაეცნენ მიზანს , გასავლელ 

ეტაპებს. ისაუბრეს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვა და როგორი იქნებოდა  გიმნაზიის 

ეკოსკოლის წვლილი ამ პროცესში. 

აზრი გამოთქვა: მე-11 ა კლასის მოსწავლემ მირანდა ჩირგაძემ. მან აღნიშნა,რომ  დაინტერესდა 

ეკოკომიტეტის პროექტით და სიამოვნებით მიიღებდა მონაწილეობას პროექტში. 

კენჭი ეყარა წარმოდგენილ საკითხს 

მომხრე: 25 

მოწინააღდეგე: 0 

დაადგინეს: აქტიურად ჩაერთონ ეკოსკოლების პროექტში. შეასრულონ ყველა ეტაპი და იბრძოლონ მწვანე 

დროშის მოსაპოვებლად. 

 

საკითხი №2: ეკოკომიტეტის არჩევნების დანიშვნა 

მომხსენებელი: ჩირგაძე მირანდა მე-11 ა კლასის მოსწავლე 

მოისმინეს: ეკოკომიტეტის წევრები შერჩეულ იქნებიან არჩევნების გზით, რომელიც უნდა ჩატარდეს  23 

მარტს. მომზადდეს საარჩევნო ბიულეტინები, საარჩევნო ყუთი და პოსტერები. შეირჩეს საარჩევნო კომისია 

და მეთვალყურე. 

აზრი გამოთქვა:მე-9 ა კლასის მოსწავლემ მარიამ ჭელიძემ აღნიშნა , რომ სიამოვნებით მიიღებდა 

მონაწილეობას არჩევნებში. 

კენჭი ეყარა წარმოდგენილ საკითხს 

მომხრე: 25 

მოწინააღმდეგე: 0 



დაადგინეს: 23 მარტს ჩატარდეს ეკოკომიტეტის არჩევნები. არჩევნები ჩატარდეს ყველა წესის დაცვით . 

კომისიის წევრებად შერჩეულ იქნა სამი მოსწავლე: გურამ ფანცხავა მე-11 ა კლასი, ლიზა სიმსივე მე-11 ა 

კლასი და ჭელიძე ანა მე-9ბ კლასი. მეთვალყურედ არჩეულ იქნა ეკოსკოლის ფასილიტატორი პედაგოგი 

ფიქრია ცერცვაძე. 

შეხვედრის დასრულება/ დასკვნა:  მიიღეს გადაწყვეტილება რომ აქტიურად ჩაერთონ აღნიშნულ 

პროექტში,შეასრულონ ყველა ეტაპი და იბრძოლონ მწვანე დროშის მოსაპოვებლად. 

 23 მარტს ჩატარდეს არჩევნები ეკოკომიტეტის წევრების ასარჩევად. პასუხისმგებელი პირი: 

ფასილიტატორი პედაგოგი ფიქრია ცერცვაძე. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვასთან დაკავშირებით სხდომა დახურულად 

გამოცხადდა. 

სხდომის დასრულების დრო: 02:30 

 

სხდომის თავმჯდომარე:                                            /დიანა ჭუმბურიძე/ 

სხდომის მდივანი:                                      /ლიზა სიმსივე/ 


