
ეკოსკოლების პროგრამაში ჩართულია(ა)იპწმ.გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის 

  წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიის 

ეკოკომიტეტის ოქმი N6 

 

თარიღი:27.09.2022 

სხდომისდაწყების დრო: 2:00 სთ 

სხდომას ესწრებოდნენ:გიმნაზიის ადმინისტრაცია, მასწავლებლები და მოსწავლეები 

უფროსები:  

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

2 .ფიქრია ცერცვაძე(ფასილიტატორი, ინგლისური ენის წამყვანი პედაგოგი) 

3. .ქრისტინა ქუთათელაძე (კომპიუტერული ტექნოლოგიების უფროსი პედაგოგი) 

 

 

მოსწავლეები:  

1.ხვისტანი მაგდა             მე-12 აკლასი 

2.სიმსივე ლიზა          მე- 12 აკლასი 

3.ჭუმბურიძე დიანა   მე- 12 აკლასი 

4.ჩირგაძე მირანდა             მე-12 აკლასი 

5.გურეშიძე დემური            მე- 12 ბკლასი 

6.ბენიძე თეკლა                   მე-10 კლასი 

7.გოდერიძე ნინო                 მე-10 კლასი 

8.ლიპარტელიანი ჯანრი  მე-10კლასი 

9.ჭელიძე ინეზა                  მე-10 კლასი 

10.თეთრაძე თამარი          მე- 9 ბკლასი 



11.კირთაძე ნატა                მე-11 კლასი 

12.ჯანგავაძე მათე            მე-11 კლასი 

13.აფხაძე საბა                     მე- 11 კლასი 

საპატიო მიზეზით ვერ ესწრებოდა: ნინო ზაქარაია, ნაზი თედორაძე, გუბელაძე 

გიორგი,ჭელიძე მარიამ, ხომასურიზე სანდრო. 

 

სხდომა გახსნა ეკოკომიტეტის ფასილიტატორმა ფიქრია ცერცვაძემ .გააცნო 

დღისწესრიგი და მიმართა მათ, ხომ არსურდათ დღისწესრიგში რაიმე ცვლილების 

შეტანა. 

დღისწესრიგი:  

საკითხიN1: ეკო-კომიტეტში ახალი წევრების არჩევა 

საკითხი N2: დაგეგმილი აქტივობების განხილვა 

კენჭი ეყარა წინადადებას დღისწესრიგის დამტკიცების შესახებ 

მომხრე:16 

მოწინააღმდეგე: 0 

დაადგინეს: აირჩიონ ეკო-კომიტეტის ახალი წევრები და განიხილონ დაგეგმილი 

აქტივობები 

 

საკითხი N1: ეკო-კომიტეტში ახალი წევრების არჩევა 

მომხსენებელი: ეკოკომიტეტის კოორდინატორი დიანა ჭუმბურიძე 

მოისმინეს: ეკო-კომიტეტის ორი წევრი: მარიმ ჭელიძე და სანდრო ხომასურიძე 

გადავიდნენ სასულიერო გიმნაზიიდან , შესაბამისად მათ ნაცვლად ეკო-კომიტეტში 

გაწევრიანების სურვილი გამოთქვა ორმა მოსწავლემ: მარიამ ქაჯაიამ(მე-11 კლასი) და 

მარიამ კორკოტაძემ(მე-9 კლასი) , ასევე გეოგრაფიის პედაგოგის ნაზი თედორაძის 

ნაცვლად ეკო-კომიტეტს შემოუერთდა ნინი დგებუაძე( გეოგრაფიის პედაგოგობის 

მაძიებელი). 

აზრი გამოთქვა: ეკო-კომიტეტის წევრმა მაია ონიანმა აღნიშნა რომ  სასიხარულო იყო 

ახალი წევრების გაწევრიენება და წარმატებები უსურვა მათ. 



კენჭიეყარა წარმოდგენილ საკითხს 

მომხრე:16 

მოწინააღდეგე:0 

დაადგინეს: კომიტეტის ახალი წევრები დაემატოს წევრთა სიაში და აქტიურად ჩაერთონ 

აქტივობებში. 

საკითხი N 2: განსახორციელებელ აქტივობათა მიმოხილვა 

მომხსენებელი: ეკოკომიტეტის ფასილიტატორი ფიქრია ცერცვაძე 

მოისმინეს: გაეცნენ სამოქმედო გეგმაში გაწერილ აქტივობებს და შესრულების 

პერიოდებს,გამოთქვეს  მოსაზრებები აქტივობებთან დაკავშირებით. აღნიშნეს ,რომ 

საკმაოდ მრავალფეროვანი და საინტერესო ქტივობები ქონდათ ,რომლებსაც 

აუცილებლად განახორციელებდნენ.გადაინაწილეს აქტივობები, პასუხისმგებლობები. 

ისაუბრეს ეკო -ჟურნალისტების ჯგუფის და ტექნო-ჯგუფის შექმნის შესახებ. 

აზრი გამოთქვა:მე-10 კლასის მოსწავლემ ჯანრი ლიპარტელიანმა. აღნიშნა, რომ 

შეეცდებოდნენ სამოქმედო გეგმით გაწერილი ყველა აქტივობა აქტიურად 

განახორციელონ. 

კენჭი ეყარა წარმოდგენილ საკითხს 

მომხრე:16 

მოწინააღმდეგე:0 

დაადგინეს: აქტიურად ჩაერთონ აქტივობების განხორციელების პროცესში.შექმნან ეკო-

ჟურნალისტების ჯგუფი  და ტექნო-ჯგუფი, მოაწყონ ეკო-დერეფენი.... 

შეხვედრის დასრულება/ დასკვნა: აირჩიეს ახალი წევრები,გაეცნენ  სამოქმედო გეგმით 

განსაზღვრულ აქტივობებს და გადაინაწილეს მოვალეობები ,   რომელსაც შეასრულებენ 

2022-23 სასწავლო წელს.  

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვასთან დაკავშირებით 

სხდომა დახურულად გამოცხადდა. 

სხდომისდასრულებისდრო:3:30 

სხდომის თავმჯდომარე:                                           დიანა ჭუმბურიძე 

სხდომის მდივანი:                                      ლიზა სიმსივე 



 

 

 


