
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 5 

EcoMode პროექტი 

ძვირფასო მკითხველებო; 

ჩვენ სიამოვნებით წარმოგიდგენთ თქვენ EcoMode - ის მეხუთე ცნობის ფურცელს. 

ამ გამოშვების მიზანია გაგაცნოთ თქვენ EcoMode პროექტის  მორიგი მიღწევები და 
მომავალი, უახლოესი თვეების განმავლობაში  დაგეგმილი აქტივობები.  

კოვიდ-19 პანდემიამ, რომელმაც მოიცვა მთელი მსოფლიო, ასევე გავლენა მოახდინა 
EcoMode პროექტზეც. ჩვენმა პროექტმა მიიღო 3 თვით ვადის გაგრძელების უფლე-
ბა  კოვიდ-19 პანდემიის პერიოდში  შეფერხებების გამო. შესაბამისად, პროექტის 
დასრულების თარიღი 2020 წლის 30 სექტემბერი შეიცვალა 2020 წლის 31 დეკემბრით.  

სასწავლო კურსის ინსტრუქცია  

პროექტის პარტნიორებმა მიუხედავად პანდე-
მიით გამოწვეული სირთულეებისა განაგრძეს 
მუშაობა პროექტის მიზნებსა და შედეგებზე. 
EcoMode–ის მიზნების განსახორციელებლად 
ტრენერებისათვის მომზადდა სასწავლო 
კურსის ჩატარების ინსტრუქცია.  

სასწავლო კურსის ინსტრუქცია ხელს უწყობს 
პოტენციურ ტრენერებს EcoMode–ის თემების, 
საშუალებების, ამოცანების გარკვევასა და დრო-
ის განაწილებაში, რაც ხელს შეუწყობს სამომავ-
ლოდ სასწავლო კურსების ინტენსიურ 
გამოყენებას სტუმართმასპინძლობის სექტორში 
ეკო – ინოვაციების დანერგვისა და მდგრადი 
განვითარების მიმართულებით. 

EcoMode სასწავლო კურსის ინსტრუქცია საბო-
ლოოდ დასრულდა და ის ხელმისაწვდომია 
პროექტის ვებ–გვერდზე ტრენერების, 
პროფესიული ორგანიზაციებისა და ამ თემით 
დაინტერესებული პირებისთვის.  

 ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე 
პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს მხოლოდ ავტორი-
სეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით 
მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე სახით გამოყენებაზე. 

 



 

 

 

 

 

ტესტირებისა და შეფასების შედეგები 

ბოლო 5 თვის განმავლობაში პროექტის ყველა პარტნიორმა დაგეგმა და ჩაატარა სხვადასხვა 
ტესტირების ფაზები EcoMode პროექტის შედეგების შესაფასებლად. კერძოდ, ჩატარდა ორი 
ტესტირების ეტაპი, თითოეულ პარტნიორ ქვეყანაში სულ ჩართული იყო 30 ტრენერი, მენეჯერი 
და მეწარმე. 

ტესტირების მიზანი იყო EcoMode სასწავლო კურსის შედეგების ხარისხის გაუმჯობესება. 

ტრენინგის მონაწილეებმა გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრება, რამაც პარტნიორებს საშუალება 
მისცა დაესრულებინათ სასწავლო მასალა სამიზნე ჯგუფებისათვის, ანუ პროფესიონალი 
ტრენერებისათვის, რომლებიც მუშაობენ პროფესიული ორგანიზაციების ტურიზმის სექტორში. 
გარდა ამისა, მონაწილეებმა მიიღეს სასწავლო კურსში მონაწილეობის სერტიფიკატი და EcoMode 
სამკერდე ნიშანი. 

კოვიდ-19 პანდემიის გამო პროექტის 
მეოთხე ტრანსნაციონალური შეხვედრა 
უნგრეთის ქალაქ  ვესპრემში ვერ ჩატარ-
და. ამ მიზეზით, შეხვედრა ჩატარდა 
ონლაინ რეჟიმში 2020 წლის 28 აპრილს.  

პროექტის პარტნიორებმა წარმოადგინეს 
ანგარიში პროექტში მიმდინარე დავალე-
ბებისა და საქმიანობის შესახებ; განიხი-
ლეს მიღებული შედეგები და შესაბამისი 
აქტივობები; შეთანხმდნენ მომავალში 
განსახორციელებელ სამუშაოებზე. 

შეხვედრას გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
ჰქონდა EcoMode სასწავლო კურსის, OER 
სასწავლო პლატფორმის და EcoMode 
აპლიკაციის დასასრულებლად. 

განხილული იქნა ტესტირების შესაძლებ-
ლობები და თუ როგორ შეიძლება 
განხორციელდეს საქმიანობა პანდემიის 
პერიოდში. გადახედეს სასწავლო კურსს 
და საბოლოო პროექტი მზად იქნება 
ტესტირების ფაზებისთვის. 

მეოთხე ტრანსნაციონალური შეხვედრა 

  

 ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე 
პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს მხოლოდ ავტორი-
სეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით 
მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე სახით გამოყენებაზე. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იყავით ჩვენთნ ერთად და თვალყური ადევნეთ  ჩვენს ვებ – გვერდს და Facebook–ს! 

 

ღონისძიებები 
უფრო მეტიც, პროექტის განმავლობაში წარმოებული ინტელექტუალური შედეგების 
გასაზიარებლად, თითოეული პარტნიორი 2020 წლის ნოემბრისა და დეკემბრის თვეებში 
გეგმავს მულტიპლიკაციური ღონისძიების ჩატარებას საკუთარ ქვეყანაში. თვალი 
გვადევნეთ თუ გსურთ გაეცნოთ თარიღებს და მიიღოთ მონაწილეობა! 

 

2020 წლის ოქტომბერში, ერასმუსის დღეების განმავლობაში, ევროპასა და მთელ 
მსოფლიოში ერასმუს+ პროგრამის სამდღიანი დღესასწაულის დროს მოეწყო EcoMode-ის 
კონკურსი. ხალხს სთხოვეს განეთავსებინათ თავიანთ მხარეში მდგრადი ტურიზმის 
სურათი  და მოენიშნათ #YourEcoMode.  

EcoMode გუნდის მიერ არჩეულ 10 საუკეთესო სურათს გადაეცა ეკო-წყლის ბოთლი. 

ერასმუსის დღეები 2020 

ვებსაიტი: www.eco-mode-project.eu 
Facebook: @Ecomodeproject 

Follow us! 

 ევროკომისიის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერა არ გულისხმობს რაიმე 
პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს მხოლოდ ავტორი-
სეულ ხედვას და კომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი შიგნით 
მოყვანილი ინფორმაციის რაიმე სახით გამოყენებაზე. 

 


