
     „ეკო კლუბი-მწვანე იდეა“ ორ წელზე მეტია რაც არსებობს. მისი დაარსების ინიციატივა  

კერძო სკოლა  „გენიოსის“ მოსწავლეებსა  და  სკოლის დირექციას ეკუთვნის.  

“ეკო კლუბი მწვანე იდეა“ 2019 წლის ზაფხულში შეიქმნა .კლუბის მიზანია    გარემოს დაცვით, 

ეკოლოგიურ თემებზე მსჯელობა , აზრთა  გაცვლა-გამოცვლა  და  მეტი გარემოსგაცვითი 

ღონისძიების განხორციელება . „მწვანე იდეას“ ხელმძღვანელია  ბიოლოგიისა  და  

ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი ქეთევან ფეიქრიშვილი,დღესდღეისობით ეკო კლუბში 

გაერთიანებულია  ნებისმიერი კლასის ეკო კლუბის საქმიანობით დაინტერესებული მოსწავლე და  

მასწავლებელი. კლუბს დიდ დახმარებას უწევს სკოლის ადმინისტრაცია – უთმობს საკლასო 

ოთახს, საჭიროების შემთხვევაში კი უზრუნველგვყოფს ტრანსპორტითა  და  სხვა  საჭირო 

ინვენტარით,უქმნის ყველა  საჭირო პირობას  სხვადასხვა  გარემოსდაცვითი აქტივობების 

განსახორციელებლად.  

„ეკო კლუბი მწვანე იდეა“ სკოლის მოსწავლეებისთვის ატარებს სასწავლო შემეცნებით 

ლექციებს. ლექციების კურსს უძვებიან ეკო კლუბში გაერთიანებული 

მოსწავლეები,მასწავლებლები  და  მოწვეული მომხსენებლები. ასევე, სკოლის მოსწავლეები 

უშუალოდ მიდიან ველზე და  ეცნობიან სხვადასხვა  სახეობის წარმომადგენელ მცენარეებსა  და  

ცხოველებს.აღნიშნავენ სხვადასხვა  ეკო მეგობრულ თარიღებს. მონაწილეობენ 

არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ 

ღონისძიებებში, ეკო კლუბი უკვე მეორე წელია არასამთავრობო ორგანიზაცია CENN- 

ის მიერ ორგანიზებულ კონკურსში „ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია“ რომელიც 

მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება  არის  ნახევარფინალში,2019 წელს 

თბილისის მასშტაბით  ეკო კლუბს ჰქონდა ერთ-ერთი ყველაზე მეტი ქულა მონაწილე 

სკოლებს შორის. 

ეკო კლუბის  მიზანია   ჩვენს სკოლაში გარემოსდაცვითი კულტურის ამაღლება; გარემოს 

დაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვა–ორგანიზება, ჩატარება;მდგრადი განვითარების 

მიზნების პოპულარიზაცია და ცნობიერების ამაღლენა. 

„მწვანე იდეას“ აქვს ბევრი განხორციელებული პროექტი და  ღონისძიება, რამდენიმეს 

ამჟამადაც მიმდინარეობს. კლუბი აღნიშნავს სხვადასხვა  გარემოსდაცვით დღეს, 

მაგალითად როგორიც არის დედამიწის დღე,ბიომრავალფეროვნების დღე და 

სხვა.კლუბის მიერ განხორციელდა პროექტი “დაიცავი ფრინველები შეჯახებისგან“ –რის 

ფარგლებშიც მოხდა როგორც ბუნებაში გასვლა და ფრინველთა მრავალფეროვნების 

შესწავლა,ასევე სკოლის მოსწავლეების მიერ ფანჯრებზე სხვადასხვა 

გამოსახულებების გაკვრა ფრინველების ფანჯარაზე შეჯახებისგან დასაცავად.რასაც 

დიდი დაინტერესება  მოყვა.  

ამჟამად ეკო კლუბი არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ბიოლოგთა 

ასოციაცია“ ერთად ანხორციელებს პროექტს „გახდი მებაღე კვადრატში“, რომლის 



მიზანიც არის მონაწილეებმა შეიწავლონ ეკო მეგობრული მებაღეობა რომელიც 

საქართველოში პირველად ისწავლება ამ პროექტის საშუალებით. 

ეკო კლუბის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია . ეკო კლუბი მუშაობს 

ეკოლოგიურ,გარეოსდაცვით და მდგრადი განვითარების თემებზე. არის ეკო მეგობრული 

გაერთიანება. ის ბავშვები, რომლებიც ჩვენს შევედრებს  ესწრებიან და  მონაწილეობენ 

დაგეგმილ ღონისძიებებში, იღებენ ეკოლოგიურ განათლებას და ცდილობენ, ბუნება  

დაიცვან.  კლუბი ახალგაზრდებს დამოუკიდებელ, სწორი აზროვნების უნარს უყალიბებს. აძლევს 

მოვლენის გამომწვევი მიზეზების დადგენის, პროგნოზირების საშუალებას.  

 

 


