
 

               
                                                          
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               
                                                         

 

                                                  

რას მოიცავს 

კლიმატის კვირეული 
 

საქართველოში კლიმატის კვირეული  20009 წლიდან აღინიშნება. ამ მნიშნელოვანი კვირეულის აღნიშვნის   

ინიციატორია  საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო. 

 

კლიმატის კვირეული დაფუძნდა  2009 წელს ქალაქ ნიუ იორკში. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„კლიმატის ჯგუფის“ ინიციატივით და ქალაქ ნიუ იორკის, გაეროსა და მრავალი სხვა ორგანიზაციის წარმატებული 

პარტნიორობის შედეგად 2009 წლის ნიუ იორკის კლიმატის კვირეული (Climate Week NYC) შედგა. მას შემდეგ 

კლიმატის კვირეული მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ყოველწლიურად აღინიშნება და მის ფარგლებში სხვადასხვა 

სახის ღონისძიებები იმართება.  

 

კვირეულს აერთიანებს ერთი საერთო მიზანი: მსოფლიო საზოგადოების მობილიზება და გაერთიანება საერთო 

პრობლემასთან - გლობალური კლიმატის ცვლილებასთან გასამკლავებლად. 

 

„საქართველოსთვის, მსოფლიოსათვის - გავერთიანდეთ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული პრობლემების 

შესამცირებლად!“- ეს გზავნილი აერთანებს 2020 წლის  კლიმატის კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებს.  

 

„კლიმატის კვირეული 2020“  საქართველოში ტარდება პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება 

კლიმატის ეროვნული პოლიტიკის  განხორციელებაში" ფარგლებში, რომლის მხარდამჭერი და დამფინანსებელია 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო,  „გერმანიის დედამიწის 

მეგობრებთან“(BUND) და გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის გარემოს დაცვის, ბუნების კონსერვაციისა და 

ატომური ენერგეტიკის ფედერალური სამინისტროს მიერ 

 

კლიმატის დასაცავად გაერთიანება თითოეული ჩვენგანის ვალია, კლიმატის დაცვა ადამიანების დაცვას ნიშნავს. 

 

კლიმატის კვირეულის ჩატარების მიზანია საზოგადოების მობილიზება და მათი აქტიური ჩართვა კლიმატის 

ცვლილებების პრობლემების შერბილების პროცესებში. კლიმატის კვირეულის დაგეგმილ ღონისძიებებში 

ორგანიზატორებთან  ერთად მონაწილეობას იღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ჯგუფები, 

სკოლის მოსწავლეები, უნივერსიტეტები და გარემოს  და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სახელმწიფო 

ინსტიტუტების წარმომადგენლები.  

 

  
-1გვ.- 



 

               
                                                          
 

 
 

 
 

მწვანეთა მოძრაობა/ 

დედამიწის მეგობრები-საქართველო 

 
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო დაფუძნდა ეკოლოგიური ასოციაციის 

პირველ კონფერენციაზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად 1989 წლის 12 მაისს.  

 

მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაცია  სამხრეთ კავკასიაშია წარმოადგენს ფლაგმანს ისეთი ინიციატივების 

დაფუძნებაში, რომლებიც მიმართულია ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებაზე;  მწვანეთა მოძრაობა ასევე 

აქტიურად არის ჩართული  საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის პროცესში, მათ შორის: - გაუდაბნოებასთან 

ბრძოლის ეროვნულ პროგრამის შემუშავებასა და მონიტორინგში,  მიწის რესურსების დაცვისა და რაციონალური 

გამოყენების საკანონმდებლო ინიციატივისა და ქარსაფარი ზოლების შესახებ კანონპროექტის განხილვებში. გარდა 

ამისა, ორგანიზაცია აქტიურად  თანამშრომლობს დედამიწის მეგობრების, როგორც ევროპის ასევე ცენტრალური 

სამდივნოს ოფისთან, მის ცალკეულ ჯგუფებთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (WECF, CAN);  

 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო  ინიციატორია  კონკურსის - ”სუფთა 

რეგიონი” (ნომინაციები: „სუფთა რეგიონი“, „სუფთა ქალაქი/მუნიციპალიტეტი“, „სუფთა სოფელი“, „ლამაზი ეზო“, 

„სუფთა ქუჩა“ და „ლამაზი აივანი“); მნიშვნელოვანია, რომ ამ საოცრად აქტიურმა ორგანიზაციამ არაერთხელ 

მოამზადა საკომიტეტო მოკვლევისთვის საპარლამენტო წინადადება, მათ შორის „ატმოსფერული ჰაერის 

მდგომარეობა“   (2018წ.) და ლობირება გაუწია ნარჩენების კოდექსს  და მის საჯარო განხილვებს;  

  

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო  გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური 

განათლების ამაღლების მიმართულებით აქტიურად მოღვაწეობს, ამ მიზნით ატარებს  ლექცია - სემინარებს,  

ორგანიზებას უწევს დოკუმენტური ფილმების ჩვენებებს, აწყობს დასუფთავების აქციებს, მასპინძლობს 

საერთაშორისო კონფერენციებს ბიო უსაფრთხოების და მდგრადი განვითარების საკითხებზე. მიშველოვანია, რომ 

მწვანეთა მოძრაობის მიერ  საბუნებისმეტყველო დისციპლინების პედაგოგებისთვის ბეჭდურ და ელექტრონულ 

ფორმატებში  შეიქმნა სპეციალური საგანმანათლებლო და მეთოდური პაკეტები. 

 

                          
-2 გვ.- 



 

               
                                                         

 

 

კლიმატის კვირეულის  

მხარდამჭერი 
 

 

 გორის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილი კვირეულის 

2020-ის ფარგლებში „ქალი და განვითარება“-ს მიერ ორგანიზებული  ინიციატივების ერთ-ერთი მხარდამჭერია. გორის 

მუნიციპალიტეტის მერის ძალისხმევა გარემოს დაცვის მიმართულებით მრავალმხრივი და მრავალფეროვანია. იგი  

ხელიმომწერია ე.წ. „მერების შეთანხმების“, რომელიც CO2-ის ემისიის 20 %-მდე შემცირებას და მდგრადი ენერგეტიკის და 

კლიმატის ცვლილებების შემარბილებელი ღონისძიებების ახალი გეგმის შემუშავებას ითვალისწინებს. მერების შეთანხმების 

სადემონსტრაციო პროექტების პროგრამის ფარგლებში, გორში განხორციელდა პროექტი – „ორი საბავშვო ბაღის 

რეკონსტრუქცია, ენერგოეფექტურობის მაღალი სტანდარტის მიღების და ნახშიროჟანგის ემისიების შემცირების 

მიზნით“. ,,მერების შეთანხმებით“ გათვალისწინებულ ვალდებულებები  გორში  ტრანსპორტის კუთხითაც შესრულდება, 

რადგან დაგეგმილია,  გორში  შემოყვანილი იქნეს ევროსტანდარტების შესაბამისი 30 ავტობუსი, რომელიც დღეს 

არსებულ საქალაქო  ტრანსპორტს თითქმის მთლიანად ჩაანაცვლებს და მნიშვნელოვნად შეამცირებს ნახშირორჟანგის 

გამონაბოლქვს. ტექნიკური სპეციფიკაციის მიხედვით ახალი ავტობუსები დიზელზე იმუშავებენ და ევრო 5-ის ემისიის 

სტანდარტს დააკმაყოფილებენ.  

 

 გორის მერის დიდი დამსახურებაა, რომ 2017  წლიდან დღემდე  გორში 2 000-ზე მეტი ახალი ხე-მცენარეა დარგული.  

ქალაქში მთელი სეზონის განმავლობაში მიმდინარეობდა გამწვანების სამუშაოები, რომლის დასრულების შემდეგ გორის 

გაზონებსა და სკვერებს 221 ახალი დეკორატიული მცენარე - ვერცხლისფერი ნაძვი, კედარი, დასავლური ტუია, ბზა და 

ძახველი შეემატება. 

 

კონსტანტინე თავზარაშვილის ინიციატივით გორის მუნიციპალიტეტის მერიის უახლოეს გეგმებს წარმოადგენს, რომ 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  აძვში, დიდ გარეჯვარში, ერგნეთში, ჯარიაშენში, ქერესა და ქვეშში მოეწყოს მწვანე 

სკვერები. 

                       
 

                        -3გვ.-       



 

               
                                                          
 

 

კლიმატის კვირეული 

და „ქალი და განვითარება“ 
 

სსო „ქალი და განვითარება“ დაფუძნდა 2004 წელს 

საზოგადოებრივად აქტიური ქალების და გოგონების 

ინიციატივით. ორგანიზაციის ძირითადი სტრატეგია მოიცავს, 

როგორც ქალების და გოგონების უფლებების დაცვას და 

განვითარებაში ხელშეწყობას, ასევე გარემოს დაცვას და მის 

გაჯანსაღებაზე ზრუნვა.  

 
მსოფლიო საზოგადოება ერთიანდება საერთო პრობლემის - 

გლობალური კლიმატის ცვლილებასთან გასამკლავებლად, 

რომლის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება   ამ გლობალური 

პრობლემის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და 

კლიმატნეიტრალური მომავლის პოპულარიზაციაზე 

მიმართული ინიციატივების განხორციელებაა. 

 

ამ რეალობიდან გამომდინარე, ორგანიზაციამ „ქალი და 

განვითარება“ მიმდინარე წლის 21-27 სექტემბრის კლიმატის 

კვირეულის ფარგლებში  შიდა ქართლის მასშტაბით 

განახორციელა  ინიციატივები, რომელიც მიმართული იყო 

კლიმატნეიტრალური მომავლის პოპულარიზაციასა და 

კლიმატის ცვლილების პრევენციულ ღონისძიებების შესახებ 

ცნობიერების ამაღლებაზე,   რათა ადგილობრივმა  

საზოგადოებამ,  განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა,   

მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმოს კლიმატის ცვლილებას, 

როგორც გლობალური პრობლემის გააზრებას და დაიწყოს 

სწრაფვა კლიმატნეიტრალური მომავლისკენ.  

 

ამ მიზნით,  მიმდინა წლის 21 -27 სექტემბერს  „ქალი და 

განვითარება“-ს მიერ განხორციელდა  შემდეგი  აქტივობები: 

 

1. სპეციალური კითხვარის საფუძველზე შიდა 

ქართლის ოთხივე  მუნიციპალიტეტში (გორი, 

ქარელი, ხაშური და კასპი) გარემოს დაცვით და 

კლიმატის ცვლილებების პრობლემებით 

დაინტრესებულებს  შორის შეირჩა    20 მონაწილე, 

რომლებსაც  ჩაუტარდათ ერთ დღიანი  ვერქშოფი 

თემაზე:  „კლიმატის ცვლილება და 

კლიმატნეიტრალური მომავლისკენ სწრაფვა“. 

 

2. შიდა ქართლში  მცხოვრებ 7-დან 17 წლამდე 

სასკოლო ასაკის მოზარდებისთვის 

ორგანიზებული იქნა გარემოს მოყვარულთა  

ნახატების ონლაინ  არტ კონკური თემაზე: 

„მრეწველობა და გარემო“ . 

 

 

არტ კონკურსი  გაიმართა მოზარდთა სამი  

ასაკობრივი ჯგუფისთვის: 
პირველი ჯგუფი: 7-დან 11 წლამდე; 

მეორე ჯგუფი: 11 წლიდან 15 წლამდე; 

მესამე ჯგუფი: 1 5წლიდან 17 წლამდე; 

 

3. ონლაინ  არტ კონკურსის ფარგლებში 

თითოეული მოზარდის მიერ პროგრამა 

Zoom.us და სხვადასხვა ონლაინ 

პლატფორმების  საშუალებით  შესრულებული 

იქნა ნახატები, რომლებიც ღონისძიების 

მენეჯმენტის გუნდისთვის მყისიერად, ნახატის 

დასრულებითანავე  იგზავნებოდა.  

4. კომპედენტური ჟიურის მიერ მოხდა 

მოზარდების მიერ შესრულებული ნახატების 

შეფასება და გამარჯვებულთა გამოვლინა; 

საწყის ეტაპზე დაგეგმილი იყო, რომ თითოეული 

ასაკობრივი ჯგუფის არტ კონკურსის მონაწილეთა 

შორის  პირველ, მეორე და მესამე   ადგილებზე 

გასულების დაჯილდოება  ფასიანი პრიზებით და 

დაჯილდოების სერთიფიკატებით (სულ 9 

მონაწილე).  მაგრამ კონკურსის ჟიურის მიერ 

მიღებული იქნა გადაწყვეტილება,  რომ  ყველა 

მონაწილეს გადაცემოდა  დაჯილდოების 

სერთიფიკატი და მცირე წამახალისებელი პრიზი.   

 

5. საქართველოში კლიმატის კვირეულისადმი 

მიძღვნილ   „ქალი და განვითარება“-ს მიერ  21-

27 სექტემბერს განხორციელებული  

აქტივობების უკეთ დემონსტრირების და 

პოპულარიზაციის მიზნით PDF ფორმატში 

დაკაბადონდა  ამ აქტივობათა ამსახველი 

ჟურნალი, რომლის გავრცელება მიმდინარეობს  

სოციალური ქსელების, ონლაინ 

პლატფორმების და ელ.ფოსტის საშუალებით.  

ამ ინტერნეტ ჟურნალში ასევე 

გამოქვეყნებულია  არტ კონკურსის ყველა 

მონაწილის მიერ შესრულებული ნახატები. 

 

                  
-4გვ.-                                                                         



 

               
                                                          
 

  

საინტერესო ვერქშოფი 

 

ორგანიზაციამ "ქალი და განვითარება" გორის 

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კლიმატის 

კვირეულის ფარგლებში საინტერესო ვერქშოფი ჩაატარა. 

ვერქშოფის თემატიკა იყო: „კლიმატის ცვლილება და 

კლიმატნეიტრალური მომავლისკენ სწრაფვა“. 
 

 
 
ვერქშოფის პირველ ნაწილში მონაწილეებს მიეწოდათ 
ინფორმაცია არსებული კვლევების შედეგებზე,   კლიმატის 
ცვლილების მიმდინარე ტენდენციებსა და მომავლის 
პროგნოზებაზე,  კლიმატის ცვლილების მიმართ ზეგავლენის  
და  მოწყვლადობის შეფასებაზე, ძირითად დაინტერესებულ 
მხარეებზე, ქვეყანაში განხორციელებულ და მიმდინარე 
ეროვნულ და რეგიონული ინიციატივებზე. 
 

              
 

ვერქშოფის მეორე ნაწილი მთლიანად დისკუსიას დაეთმო, 

რომლის დროსაც მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ 

გლობალური კლიმატის ცვლილებასთან გასამკლავებლად 

აუცილებელია, საერთო ძალისხმევა და 

კლიმატნეიტრალური მომავლის პოპულარიზაციაზე 

მიმართული ინიციატივების განხორციელება. 

 

                     
 

ვერქშოფის მონაწილეებისთვის მიწოდებული ინფორმაციის 
მოსამზადებლად გამოყენებული იყო ინტერნეტ-სივრცეში 
განთავსებული რესურსები, სტრატეგიულ დოკუმენტები, 
საკანონმდებლო და ნორმატიულ აქტები და სხვადასხვა 
სტატისტიკური მასალა.  
 

                  
 

ვერქშოფი ჩატარდა ქვეყანაში  პანდემიასთან 

დაკავშირებული არსებული ყველა მოთხოვნილი 

რეგულაციის და ჰიგიენის წესების დაცვით. 

 

               
                                                                   -5გვ.- 



 

               
                                                          
 

 

გარემოს მოყვარულთა ნახატების 

ონლაინ არტ კონკურსის 

შედეგები 
 

"ქალი და განვითარება"-ს მიერ ორგანიზებული სასკოლო 

ასაკის გარემოს მოყვარულთა ნახატების ონლაინ არტ 

კონკურსის "მრეწველობა და გარემო" ჟიურიმ შედეგები 

შეაჯამა. 

 

აღსანიშნავია, რომ ძალიან რთული იყო გამარჯვებულების 

გამოვლენა, რადგან ბევრი ნახატი წარმოადგენს ძალიან 

საინტერესოს და განსაკუთრებული ეკო ხედვის ნამუშევარს. 

ვინაიდან კონკურსი კონკურსია, ჟიურიმ გამოავლინა 

თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფში  გამარჯვებულები. 

 

პირველი ჯგუფი, 7-დან 11  წლამდე მონაწილეთა შორის:  

 

I ადგილი - ბარბარე გელენიძე 9 წლის 

 

          
 

 

II ადგილი - ნატალი ბერუაშვილი 8 წლის 
 

        
 

III ადგილი - მარიამ ჭიპაშვილი 8 წლის 
 

     
 

მეორე ჯგუფი, 11-15 წლამდე მონაწილეთა 

შორის  გაიმარჯვეს შემდეგმა  

კონკურსანტებმა:  

 
I ადგილი - ლუკა გაგნიძე 13 წლის 

 

              
 

 

II ადგილი - ლიზი გულიტაშვილი 14 წლის 

 

 
 

 

III ადგილი - ელენე მურადაშვილი 11 წლის 

 

 
-6გვ.- 



 

               
                                                          
 

  

 

მესამე ასაკობრივი  ჯგუფი, 15-17  წლამდე მონაწილეთა 

შორის  გაიმარჯვეს შემდეგმა  

კონკურსანტებმა:  

 
I ადგილი - ლელა მეზვრიშვილი 16 წლის 

 

 

 
II ადგილი - ავთანდილ დათაშვილი 16 წლის 

 

 

III ადგილი -გიორგი ჯიოშვილი 15 წლის 

 

 
 

2020 წლის 25 და 26 სექტემბერს ორგანიზებულ გარემოს 

მოყვარულთა ნახატების ონლაინ არტ კონკურსზე 

თითოეული მოზარდის მიერ შესრულებული ნამუშევარი 

განსაკუთრებული  ხედვით იყო წარმოდგენილი  და 

ჟიურის წევრებს შორის დიდი მოწონებაც დაიმსახურა. 

მნივნელოვნი იყო ის გარემოება, რომ  მოზარდების მიერ 

დანახული მრეწველობის მიერ გარემოსთვის მიყენებული 

ზიანი გარკვეულ გზავნილს წარმოადგენს ფართო 

საზოგადოებისთვის. ამ ინოვაციური მიდგომიდან 

გამომდინარე, კონკურსის ჟიურის მიერ მიღებული იქნა 

გადაწყვეტილება, რომ  ყველა მონაწილესთვის გადაეცათ  

დაჯილდოების სერთიფიკატი და მცირე წამახალისებელი 

პრიზი, რომლთა დაფინანსებას „ქალი და განვითარება“ 

საკუთარი რესურსებიდან უზრუნველყოფს.  

 
გარემოს მოყვარულთა არტ კონკურსი ჩატარდა „კლიმატის 

კვირეული 2020“ და პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების 

გაძლიერება კლიმატის ეროვნული პოლიტიკის 

განხორციელებაში" ფარგლებში. ინიციატივის მხარდამჭერები 

და დონორები არიან საქართველოს მწვანეთა 

მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, „გერმანიის 

დედამიწის მეგობრები“(BUND) და გერმანიის ფედერალური 

რესპუბლიკის გარემოს დაცვის, ბუნების კონსერვაციისა და 

ატომური ენერგეტიკის ფედერალური სამინისტრო. 

                                                                                 -7გვ.- 



 

               
                                                          
 

 

გარემოს მოყვარულთა არტ კონკურსის 
ფარგლებში 7-დან 11 წლამდე მოზარდების მიერ 

შესრულებული ნახატები 
 

ნუგზარ ტოლიაშვილი 8 წლის 

 

 
 

 

გიორგი კალატოზიშვილი 10 წლის  

 

 
 

 

ნათია ნოზაძე 10 წლის 

 

 

 
ანასტასია ყანჩაველი 9 წლის 

 

 
 
 

დიანა ბერუაშვილი 8 წლის 
 

 
 

ცოტნე მემარნიშვილი 7 წლის 
 

 
 -8გვ.- 



 

               
                                                          
 

  

თომას ქარდავა 7 წლის 

 

 
 
 

ნიტა გოგიძე 9 წლის 
 

 
 
 

ქეთი წერეთელი 10 წლის 

 

 

ნონა ლონგურაშვილი 9 წლის 

 

 
 
 

ბარბარე გელენიძე 9 წლის 
 

 
 
 
 

ნატალი ბერუაშვილი 8 წლის 
 

 



 

               
                                                          
 

 

-9გვ.- 
სალომე ბერუაშვილი 9 წლის 

 

 
 

 
 

მარიამ ჭიპაშვილი 8 წლის 
 

 
 

 

 

 

გარემოს მოყვარულთა არტ  კონკურსის 

ფარგლებში 11-დან 15  წლამდე  

მოზარდების მიერ  

შესრულებული ნახატები 
 

მარიამ აბაშიშვილი 12 წლის 
 

 
 
 

გიორგი ტოლიაშვილი 11 წლის 

 

 
 
 

ქაშუკა ტატურაშვილი 12 წლის 
 

 
-10გვ.- 



 

               
                                                          
 

  

ლია კასრაძე 14 წლის 
 

 
 
 

თინათინ ბორცვაძე 12 წლის 
 

 
 
 

ლუკა გაგნიძე 13 წლის 
 

 

ლიზი გულიტაშვილი 14 წლის 

 

 
 

 

ელენე მურადაშვილი 11 წლის 

 

 
 

 

მუშაობის პროცესი 

მარიამ მურადაშვილი და ქიშუკა ტატურაშვილი 
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გარემოს მოყვარულთა არტ  კონკურსის 
ფარგლებში 15-დან 17  წლამდე მოზარდების მიერ 

შესრულებული ნახატები 

 

 
გიორგი ჯიოშვილი 15 წლის 

 

 
 

 

დავით დვალიშვილი 17 წლის 

 

 

ლელა მეზვრიშვილი 16 წლის 

 

 

 

 
ავთანდილ დათაშვილი 16 წლის 

 

 
 

ონლაინში ჩართული  ავთანდილ დათაშვილი  

ასე ქმნიდა საკონკურსო ნახატს 
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გაზიარებული სიხარული 
 

კლიმატის კვირეული 2020-ს ფარგლებში ,,ქალი და განვითარება“-ს 

მიერ  ორგანიზებულ" გარემოს მოყვარულთა ნახატების არტ  

კონკურსში მონაწილე მოზარდებს შორის ყველაზე მეტი სსიპ ერგნეთ-

მამისაანთუბნის საჯარო სკოლის მოსწავლეები იყვნენ. საოკუპაციო 

ხაზის მიმდებარე თემში მცხოვრებ მოზარდებში გარემოსდაცვის 

მიმართულებით ასეთი მაღალი ინტერესი და ჩართულობა სკოლის 

დირექტორის  ქ-ნ მედეა ტრამაკიძის და ხელოვნების პედაგოგის ქ-

ნ ნინო დოიჯაშვილის დამსახურებაა.    .ამ საოცრად აქტიურმა და 

გარემოს ქომაგმა პედაგოგებმა კონკურსის ორგანიზატორების მიერ 

გაგზავნილი პრიზები და დაჯილდოების სერთიფიკატები 

პომპეზურ და საზეიმო ვითარებაში გადასცეს მონაწილეებს და ამ 

კეთილშობილური ნაბიჯით  სკოლის ყველა მოსწავლე გახადეს 

საერთო სიხარულის და წარმატების თანაზიარნი. 

 

„ქალი და განვითარება“ კიდევ ერთხელ ულოცავს მონაწილე 

მოზარდებს ამ წარმატებას და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ამ 

პომპეზური დაჯილდოების ფოტო კოლაჟს:  

  

            
 

სკოლის ფოიეში გამართული  მილოცვის  

ცერემონიალი 

 

 

ყველა გამარჯვების სიხარულითაა  

გაბრწყინებული 

 

 
 

კონკურსის ორგანიზატორებმა 

                ქ-ნ მედეა და ქ-ნ ნინოც დააჯილდოეს მადლიერების 

 სერთიფიკატით 

 

 
 

გამარჯვებულის  

ბედნიერი ნაბიჯი 
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ასე ხატავდნენ მონაწილეები ონლაინ 

 
9 წლის ნუგზარ ტოლიაშვილი 

 
 

 

8 წლის დიანა ბერუაშვილი 

 
 

10 წლისგიორგი კალატოზიშვილი 

 
 

9 წლის სალომე ბერუაშვილი 

 
 

11 წლის გიორგი ტოლიაშვილი 

 
 

პატარა მონაწილეები ერგნეთიდან  

 
 

****************** 

********** 
„კლიმატის კვირეული 2020“ საინფორმაციო ჟურნალი გამოცემულია 

პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება კლიმატის 

ეროვნული პოლიტიკის განხორციელებაში" ფარგლებში. ამ ინიციატივის 

მხარდამჭერები და დონორები არიან საქართველოს მწვანეთა 

მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, „გერმანიის დედამიწის 

მეგობრები“(BUND) და გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის გარემოს 

დაცვის, ბუნების კონსერვაციისა და ატომური ენერგეტიკის 

ფედერალური სამინისტრო. 

 
ჟურნალი მომზადებულია ა(ა)იპ "ქალი და განვითარება".-ს მიერ. შესაძლებელია 
ჟურნალში წარმოდგენილი  მასალის შინაარსი  არ ემთხვეოდეს დამფინანსებელი 
და მხარდამჭერი ორგანიზაციების ხედვას, ამიტომ საინფორმაციო ჟურნალში 
გამოქვეყნებულ მასალაზე მთლიანად პასუხიმგებელია "ქალი და განვითარება".  
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