იზრუნე

საზაფხულო სტუდენტური მოგზაურობა

ვისოლ ჯგუფისა და ილიაუნის ერთობლივი საზაფხულო
სტუდენტური მოგზაურობა
#იზრუნე

ყაზბეგი პირველი ნაკადი - 17- 21 აგვისტო

18 აგვისტო - გარემოს დაცვა / ეკოლოგია

17 აგვისტო

ი

ი
11:00 - 14:00

გამგზავრება და დაბინავება

10:00 - 11:00

საუზმე

14:00 - 15:00

სადილი

11:00 - 12:00

15:00 - 16:00

საორიენტაციო შეხვედრა და პროგრამის მიმოხილვა

CENN-ის ვორკშოპი /მომხსენებელი: სალომე სულაბერიძე
თემა: ნარჩენების მართვა

16:00 - 17:00

Ice Breakers

12:00 - 15:00

დასუფთავების აქცია სოფელ არშასთან

17:00 - 19:00

მომხსენებელი: სანდრო ასათიანი
თემა: ხელოვნური ინტელექტის როლი (ტურიზმი,
სოფლის მეურნეობა, გარემოს დაცვა)

15:00 - 16:00

სადილი

16:00 - 17:30

მომხსენებელი: ზურაბ გურიელიძე
თემა: გადაშენების პირას მყოფი ძუძუმწოვრები

19:00 - 20:00

ვახშამი

17:30 - 19:00

მომხსენებელი: ნათია კოპალიანი
თემა: შავი ზღვის ძუძუმწოვრების კონსერვაცია

20:00 - 22:00

რა? სად? როდის?

19:00 - 20:00

ვახშამი

20:00 - 22:00

შეხვედრა არტისტ ლადუკა ნინუასთან

20 აგვისტო - ტურიზმის დღე
ი

19 აგვისტო - სოფლის მეურნეობა
ი
10:00 - 11:00

საუზმე

11:00 - 13:00

მეცხვარეობა - საველე გასვლა და ისტორიული მონახაზი

13:00 - 15:00

ინფო ტური - Rooms Hotel

15:00 - 16:00

სადილი

16:00 - 17:30

კომპანია აგრო სოლუშენის კომრეციული დირექტორის,
ირაკლი ჩიქავას შეხვედრა სტუდენტებთან / თემა: "#mAGROba ზოგადად აგრონომიის ინდუსტრიის შესახებ"

17:30 - 19:00

09:00 -10:00

საუზმე

10:00 -15:00

გამგზავრება გერგეტზე [ფეხით] - ირაკლი უგულავას მასტერ
კლასი "ლაშქრობის პრინციპები, მთასვლელობა, მწვერვალები"

15:00 -16:00

სადილი

16:00 - 17:30

შეხვედრა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგვმის სამმართველოს
ხელმძღვანელ გიორგი ბეგაძესთან / თემა: საქართველოს
ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა.

17:30 - 19:00

საქართველოს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის,
ქეთი მელაძის ლექცია

19:00 - 20:00

ვახშამი

20:00 - 22:00

კრეატიული სააგენტო Redberry, ბასა მეტრეველი - DIGITAL world

22:00 - 00:00

დოკუმენტური ფილმი ტურიზმის შესახებ/თავისუფალი დრო

შეხვედრა თხილის მწარმოებელი მარი კოდუასთან

19:00 - 20:00

ვახშამი

20:00 - 22:00

ი
შეხვედრა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან,
გიგა ზედანიასთან თემა: სტუდენტების აქტივიზმის როლი

21 აგვისტო
ი
10:00 - 11:00

საუზმე

11:00 - 13:00

გამომგზავრება თბილისში

