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პროექტი
MARLITER ხელს უწყობს ინფორმაციის 
გაცვლას, ცოდნისა და გამოცდილების 
მიღებას შავი ზღვის აუზში ზღვის 
გარემოს მდგომარეობის შესახებ. ეს 
მიიღწევა რეგიონის 
საზოგადოებისათვის გარემოსდაცვით 
მონიტორინგის მონაცემებსა და 
მონაცემთა ინსტრუმენტებზე ინტერნეტ 
ხელმისაწვდომობის გაზრდით.   ეს 
არის შავი ზღვის არასამთავრობო 
ორგანიზაციათა ქსელის (BSNN), 
ბულგარეთი, არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „მარე ნოსტრუმის“, 
კონსტანტა, რუმინეთი, „თესალონიკის 
არისტოტელეს უნივერსიტეტის“, 
საბერძნეთი, „ოდესის ზღვის 
ეკოლოგიის  სამეცნიერო ცენტრის“, 
უკრაინა, და „შავი ზღვის ეკო 
აკადემიის“, ბათუმი (საქართველო) 
ერთობლივი ძალისხმევა. ხუთი 
პარტნიორი ქვეყანა ერთობლივად 
მუშაობს მოსაზღვრე ქვეყნების 
თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად, 
რომელშიც ჩართულნი არიან მრავალი 
დარგის დაინტერესებული მხარეები და 
უნარების გასაზრდელად შავი ზღვის 
აუზში მყარი ნარჩენების შემცირების 
მიზნით. 

ტრანსსასაზღვრო მიმოცვლა
MARLITER ICT ინსტრუმენტის გამოყენებასთან დაკავშირებულმა 
რეგიონულმა ტრენინგმა თავი მოუყარა მთავარ დაინტერესებულ 
მხარეებს ხუთი ქვეყნიდან, რომლებიც წარმოადგენილნი იყვნენ 
ეროვნული და ადგილობრივი ადმინისტრაციებით, წყლის მართვის 
სააგენტოებით, პორტისა და საზღვაო ხელისუფლების 
წარმომადგენლებით, თევზჭერით, ბიზნესით, კვლევითი ინსტიტუტებით, 
სამეცნიერო საზოგადოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
ექსპერტებით. ტრენინგის ყურადღების ცენტრში იყო ML -ის 
მონიტორინგის თანამედროვე უახლესი ტექნიკა და ML -ის შემცირების 
მიზნით მონიტორინგის  პროცესის ინტეგრირება ადაპტაციურ 
პოლიტიკასთან. ტრენინგის მნიშვნელოვანი თემები მოიცავდა 
პოლიტიკური ინსტრუმენტების განხორციელებასა და ღონისძიებებს 
ქვეყნებში საზღვაო ნარჩენების დაბინძურების შესამცირებლად. 
მეცნიერებმა და ექსპერტებმა განიხილეს შავი ზღვის ამჟამინდელი 
მდგომარეობა და გამოკვეთეს ზღვის მყარი ნარჩენების მდგომარეობა 
ეროვნულ დონეზე.  როგორც კვლევით, ასევე პოლიტიკურ დონეზე, 
ევროგაერთიანება ამზადებს ნაბიჯებს ზღვის მყარი ნარჩენების 
შესამცირებლად. ეს ნათლად ჩანს პრაქტიკაში და ევროკავშირისა და 
არაევრიკავშირის ქვეყნებში  თანაბრად გამხორციელებულ 
ღონისძიებებში. 

ფოკუსირება ეროვნულ პრიორიტებებზე 
დაინტერესებულ მხარეთა ეროვნული ღონისძიებების მიზანი იყო  
პროექტის აქტივობებისა და მონაცემთა პროდუქტისა და ინტერნეტ 
პორტალზე არსებული ხელმისაწვდომი სერვისების   განხილვა.   იქ 
არსებული საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და მართვითი ქმედებების 
რესურსები დიდი სტიმულია პარტნიორი ქვეყნების  ადმინისტრაციების, 
მეცნიერების, ექსპერტების და სხვა თემებისათვის. არსებულ პოლიტიკაზე 
და საზოგადოებრივ განხილვებზე დაყრდნობით ხუთივე ქვეყანაში, 
ღონისძიებები ძირითადად შეეხო პრობლემების ფართო სპექტრს: 
როგორც ნარჩენების შეგროვების გაუმჯობესებასა და მყარი ნარჩენების 
რეციკლირებას, ასევე ერთჯერადი პლასტიკის პარკების   თანდათანობით  
მოხსნას წარმოებიდან; მოტივტივე ნარჩენების პრობლემის გადაწყვეტას 
პორტის მიმღები დანადგარების გაუმჯობესების გზით, როგორც  
შემთხვევით ამოღებული ნარჩენის, ასევე    გამიზნულად შეგროვილი 
ნარჩენისათვის. პარტნიორები აქტიურად მუშაობდნენ დაინტერესებული 
მხარეების სხვადასხვა ჯგუფების ჩართვაში რთული გარემოსდაცვითი 
პრობლემების მართვისა და ზღვის მყარი ნარჩენების შემცირების მიზნით.  
საკვანძო მომენტი იყო  MARLITER-ის დასრულება და მდგრადი 
ქმედებების მოტივირების  უზრუნველყოფა გზაზე შავი ზღვის უკეთესი 
მდგომარეობის მიღეწევისაკენ. 

საზღვაო ნარჩენების მონიტორინგი ახალი ინტერაქტიული ინსტრუმენტი დაინტერსებულ მხარეთა ჩართულობა
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გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მონაცემები 
შავი ზღვის აუზისათვის და საზღვაო ნარჩენების 
შემცირება



ინტერნეტ-სწავლება
ი-სწავლის მოდული ICT ინსტრუმენტის ძირითადი ნაწილია. მისი მიზანია 
გააღრმაოს ახალგაზრდების მიერ საზღვაო გარემოს გაგება, დაეხმაროს მათ 
განავითარონ უნარები სამოქალაქო მეცნიერებაში მონაწილეობის მისაღებად და 
დაეხმაროს ყოველდღიეურ გადაწყვეტილებებში ზღვის მყარი ნარჩენების 
შემცირების საქმეში. ი-სწავლის კურსები, იყენებს რა მასალებს მოდულიდან 
ეროვნულ ენებზე, წარმატებით მიმდინარეობს პროექტის ყველა ქვეყანაში. 
სასწავლო მასალები ეხება საზღვაო გარემოს  მრავალ თემას და კარგად ერგება 
არაფორმალურ განათლებას. თითოეული თემა შემუშავებულია მოკლე 
პრეზენტაციის, ან მოკლე ვიდეო ფილმის სახით და შემდგომ დამუშავებულია 
ვიქტორინების, დავალებებისა და მითითებების სახით, როგორც ღია სივრცეში, 
ასევე საკლასო ოთახებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის. 
ძირითადი საკითხებში შედის:
• სამოქალაქო მეცნიერება - მიდგომები და ქმედებების სახეობები
• საზღვაო გარემო - შავი ზღვის ეკოსისტემების ძირითადი 
მახასიათებლები
• ზღვის გარემოს დაცვის  რეგიონული პოლიტიკა 
• გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მიზნები და მეთოდები
• ზღვისპირის ნარჩენების მონიტორინგი - როგორ შეუძლია ნებისმიერ 
ადამიანს წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში
• რა ხდება, როდესაც ზღვის მყარი ნარჩენი ტივტივებს ზედაპირზე, 
იძირება ფსკერზე ან იშლება მიკროსკოპულ ნაწილაკებად
• ზღვის მყარი ნარჩენებით დაბინძურების გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური 
და სოციალური ზემოქმედება
• რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ ზღვის ნარჩენების შესამცირებლად 
ევროპის, რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე და რა სახის უნდა იყოს არჩევანი 
ყოველდღიურად

მწვრთნელების მომზადება
ახალგაზრდობის უნარების გაძლიერება 
მოიცავს ქმედებებს, რომელთა მიზანია 
სტუდენტების, მოხალისეების, პედაგოგების, 
უნივერსიტეტის ლექტორების, გარემოსდაცვითი 
და თემების აქტივისტების ჩართვა საზღვაო 
არაფორმალურ განათლებაში. პირველ ნაბიჯს 
წარმოადგენს მომავალი მასწავლებლების 
(პედაგოგების) მომზადება. თითოეულმა 
პარტნიორმა ჩაატარა მწვრთნელების 
ეროვნული ტრენინგები, გააცნო რა 
მონაწილეები არაფორმალური განათლების 
რესურსებს და MARLITER-ის ფარგლებში 
შექმნილ ინსტრუმენტულ საშუალებას. 
სწავლებებში შევიდა გარემოსდაცვითი 
განათლების საინფორმაციო სივრცობრივი 
აპლიკაციის გაცნობა; პრეზენტაცია  ICT 
ინსტრუმენტისა და მისი შესრულებადი 
ფუნქციების თაობაზე; ასევე საზღვაო მყარი 
ნარჩენების შემცირების საუკეთესო პრაქტიკა.  
სამოქალაქო მეცნიერებისა და ინტერნეტ-
სწავლების მოდულის კურსებმა მომავალ 
მწვრთნელებს  მისცა საზღვაო ცოდნა. 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პირობებიდან 
გამომდინარე, სადაც ეს შესაძლებელი გახდა, 
მონაწილეებმა მიიღეს პრაქტიკული  
გამოცდილება სანაპიროს ნარჩენების 
მონიტორინგში გარე სივრცეში. 
მწვრთნელების მომზადება წარმოადგენს 
ინვესტიციას საზღვაო პედაგოგებში, რაც   
MARLITER პროექტის დასრულების შემდგომაც 
გაგრძელდება.  

ახალგაზრდების ჩართულობა
ინტერნეტ კურსები, რომლის საფუძველს 
ინტერნეტ-სწავლების მოდული წარმოადგენს,  
ახალგაზრდებისა და მოხალისეების  
არაფორმალური განათლების შესაძლებლობას 
იძლევა, რათა მათ გაიღრმაონ თავიანთი   
ცოდნა საზღვაო სივრცის შესახებ და 
გააცნობიერონ საზღვის გარემოზე პლასტიკის 
ნარჩენების ზემოქმედება და მიზეზები. კურსები 
მიეწოდა  ხუთივე ქვეყნის მონაწილეებს 
ეროვნულ ენებზე და ადაპტირებულ იქნა 
მონაწილეთა კვალიფიკაციის დონესთან. 
ონლაინ რეჟიმმა შესაძლებელი გახადა ასევე 
ზღვის სანაპიროსგან შორს მცხოვრები 
სტუდენტების ჩართვა, რამაც აუდიტორიის წრე 
კიდევ უფრო გააფართოვა. 
კურსის სესიებმა მონაწილეები  გააცნო საზღვაო 
გარემოს ძირითად მახასიათებლებს და 
გარემოსდაცვითი მონიტორინგის თანამედროვე 
მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს. მეორე მთავარი 
თემა იყო სამოქალაქო მეცნიერების გამოყენება 
და მისი გამოყენების უნარების განვითარება. 
ახალგაზრდებში ასევე პოპულარული იყო  
საუკეთესო პრაქტიკა ზღვის ნარჩენებით 
დაბინძურების შემცირების საქმეში. სწავლების 
ინტერაქტიულმა მეთოდებმა, ვიქტორინებმა, 
ჯგუფურმა მუშაობამ და პრაქტიკულმა  
დავალებებმა  უზრუნველყო ახალგაზრდების 
მოტივირება და საქმისადმი ერთგულება ზღვის 
მყარ ნარჩენებთან მიმართებაში. Photo: Julia Cameron | Pexels

საერთო საზღვრები. პრობლემის ერთობლივად გადაჭრა 

ერთობლივი სამოქმედო პროგრამა შავი ზღვის აუზი 2014-2020
გამოცემა რედაქტირებულია შავი ზღვის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის მიერ

ვარნა, 2019 წლის ივნისი

ერთობლივ სამოქმედო პროგრამა შავი ზღვის აუზი 2014-2020-ს ერთობლივად აფინანსებენ ევროკავშირი ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის მეშვეობით და მონაწილე ქვეყნები: 
ბულგარეთი, თურქეთი, მოლდოვის რესპუბლიკა, რუმინეთი, საბერძნეთი, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა

ეს გამოცემა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური ხელშეწყობით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ შავი ზღვის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი და 
არ გამოხატავს ევროკავშირის შეხედულებებს


	Page 1
	Page 2

