გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
გარემოსდაცვითი განათლება
სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ჩამოყალიბდა 2013 წლის 14
მაისს.
2013 წელს განხორციელებული საქმიანობების ანგარიში
1. 2013 წლის 18 ივნისი - ღონისძიება ჭიათურაში, სკოლის მოსწავლეთა კონფერენცია
გარემოს დაცვის თემატიკით;
2. 2013 წლის 23 ივლისი - შეხვედრა თელავის რაიონის ადგილობრივ მოსახლეობასთან
(სათემო კავშირები და არასამთავრობო ორგანიზაციები). პრეზენტაცია თემაზე:
ადამიანის უფლებები გარემოს დაცვის სფეროში (ორჰუსის კონვენცია)“.
3. 2013 წლის აგვისტო-სექტემბერი - სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან
ერთად ,,სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის” დოკუმენტის შემუშავება;
4. 2013 წლის 3-7 სექტემბერი - ტრენინგი ბათუმში;
5. 2013 წლის 1 ოქტომბერი - შეხვედრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში
სტუდენტებთან, პრეზენტცია თემაზე: - ,,გარემოსდაცვითი რეფორმა გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში“;

6. 2013 წლის 18 ოქტომბერი - საქართველოს ეროვნული სატყეო პროგრამის შემუშავება,
სამუშაო ჯგუფში მუშაობა;
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7. 2013 წლის 19-20, 26-27-28 ოქტომბერი, 2-3, 9-10 ნოემბერი - ტრენინგი ,,სერვისი
პლიუსი“

იმერეთის

თანამშრომლებს

მღვიმეების

(სათაფლია,

დაცული

პრომეთე).

ტერიტორიების

გარემოსდაცვითი

ადმინისტრაციის
ინფორმაციისა

და

განათლების ცენტრის ორგანიზებით, იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების
ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი, რომლის მიზანს
სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმის ვიზიტორთათვის არსებული მომსახურების
ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენდა. ტრენინგი გაიარა 32-მა თანამშრომელმა.

8. 2013 წლის 27 ოქტომბერი - გადაცემა ,,ეკოვიზია“, თემა: ,,გარემოსდაცვითი
განათლება“;
9. 2013 წლის 20-29 ნოემბერი - ,,გარემოსდაცვითი განათლების სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა (2014-2017 წწ)“;
10. 2013 წლის 5 დეკემბერი - PH-International - ახალგაზრდული ფორუმი სამოქალაქო
განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა;
11. 2013 წლის 9 დეკემბერი - მოსწავლეთა კონფერენცია ,,ადამიანის გავლენა გარემოზე“,
UNDP (გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში;
12. 2013 წლის 11 დეკემბერი - საქართველოს ეროვნული სატყეო პროგრამის განხილვა;
13. 2013 წლის 14 დეკემბერი - ღონისძიება პირველ ექსპერიმენტულ სკოლაში - ,,არა
ნაძვის ხის მოჭრას”;
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14. 2013

წლის

18

დეკემბერი

-

PH-International,

ბლოგერების

კონკურსის

გამარჯვებულების დაჯილდოება;

15. 2013 წლის 23-24 დეკემბერი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო, ზოგადი განათლება საქართველოში: ანალიზი და პერსპექტივები,
პირველი ეროვნული კონფერენცია;
16. 2013 წლის 30 დეკემბერი - ეკოვიზია, ენერგოეფექტურობის დღესთან დაკავშირებით
კონკურსში გამარჯვებული ეკო-კლუბების დაჯილდოება;
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