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გახდი გლობალური მოძრაობის წევრი
დედამიწის გადასარჩენად
„ჩვენი პლანეტის მომავალი ახალგაზრდობაა. უნდა მივაწოდოთ
მათ ინფორმაცია, შევძინოთ ხედვა და პრაქტიკული უნარები,
რათა შეძლონ ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობის გააზრება,
როგორც შინაგანი აღქმის თვალსაზრისით, ასევე კაცობრიობის
გადასარჩენად. სწორედ პედაგოგები თამაშობენ განსაკუთრებულ
როლს ახალგაზრდების აღზრდაში, რათა ისინი მომავალი
გამოწვევების გამკლავებისთვის მოამზადონ. წარმოუდგენელია,
შთამომავლობას იმ ინსტრუმენტებზე დიდი რამ უანდერძო, რაც
ჩვენს პლანეტას გადარჩენისთვის ესაჭიროება.“

© Conor McDonnell / WWF-UK

დეივიდ ატენბორო
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სერ დეივიდ ატენბორო გვიზიარებს საკუთარ ხედვას
უკეთეს მომავალთან დაკავშირებით. კოლექტიური
თუ პერსონალური ქმედებებით, თითოეულ ჩვენგანს
შეუძლია ამგვარი მომავლის რეალობად გადაქცევა.
ადგილობრივ
საზოგადოებაში
ცვლილებების
დაჩქარების თვალსაზრისით, სკოლას გარდამტეხი
როლი ენიჭება. პოზიტიური ქმედებები დომინოს
პრინციპით
ახდენს
ზეგავლენას
ოჯახებში,
სამუშაო ადგილებსა თუ ბიზნესში. მოსწავლეებით
დაწყებული და მომუშავე პერსონალით დამთავ
რებული, სკოლა უდიდეს ზეგავლენას ახდენს
გარემოზე, რასაც გადამდები ეფექტი ახასიათებს
და
ყველასათვის
შთააგონების
წყაროს
წარმოადგენს.
აღნიშნული სახელმძღვანელო ხელს შეგიწყობთ
მოტივაციის მიმცემი საგანმანათლებლო სამუ
შაო შეხვედრების დაგეგმვასა და აღსრუ
ლებაში, რომლის ფარგლებშიც, მოსწავლეები
გადაწყვეტილების
მიღების
გამოცდილებას
მიიღეებენ. მოსწავლეები სისტემურად დაფიქრების
მიდგომას გამოიყენებენ, რათა შეძლონ ბუნების
წინაშე არსებული პრობლემების გააზრება და
მათზე საკუთარი გავლენის მოხდენისთვის საჭირო
ინსტრუმენტების მოძიება. ისინი თავად მიიღებენ
გადაწყვეტილებებს, თუ რა შეცვალონ საკუთარი
ნების მიხედვით და როგორ გააცნონ აღნიშნული
გადაწყვეტილებები
ფართო
საზოგადოებას.
სამუშაო შეხვედრის მოსამზადებლად საჭირო
პრაქტიკული ინფორმაციით დაწყებული და
სტუდენტური სამუშაო მასალის მომზადებითა
და
დამატებითი
რესურსების
მოძიებით
დამთავრებული, აღნიშნული სახელმძღვანელო
მოგაწვდით ყოველგვარ ინსტრუმენტს, რათა
შეძლოთ ახალგაზრდების მობილიზება პლანეტის
მომავლის გასაუმჯობესებლად.
შემოუერთდით ათასობით სკოლას და მილიონობით
ახალგაზრდას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით,
რომლებიც უკვე ჩართულები არიან ზემოხსენებულ
პროცესში. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რაოდენ
ეფექტური იქნება, თუკი ყველა სკოლაში, დიდსა თუ
პატარაში, შევქმნით მზაობას დავეხმაროთ დედაბუნებას საკუთარი თავის აღდგენაში.

რა თემებს
აერთიანებს
აღნიშნული
სახელმძღვანელო
როგორ ვუყუროთ ფილმს

სამუშაო შეხვედრის წარმართვა

აქტივობა 1 - შესავალი და დისკუსია

*ეს აქტივობა უნდა განხორციელდეს დედამიწის
საათამდე ან იმავე დღეს, 26 მარტს.

აქტივობა 2 პრეზენტაციების მომზადება
აქტივობა 3 პრეზენტაციების წარდგენა

პრეზენტაციისთვის სამზადისი

დანართი დამატებითი რესურსები
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ᲓᲔᲘᲕᲘᲓ ᲐᲢᲔᲜᲑᲝᲠᲝᲡ ᲤᲘᲚᲛᲨᲘ
ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲐ ᲩᲕᲔᲜᲡ ᲞᲚᲐᲜᲔᲢᲐᲖᲔ

ერთად დიდი გავლენის მოხდენა შეგვიძლია,
მაგრამ უკეთესი მომავლისთვის გადაწყვე
ტილებების მიღებისას, არ უნდა დაგვავიწყდეს
დედა-ბუნება.
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როგორ ვუყუროთ ფილმს

აღნიშნული სასკოლო სამუშაო შეხვედრების შესახებ სახელმძღვანელოს ფარგლებში

მოცემული აქტივობები ფეხდაფეხ მიჰყვება დეივიდ ატენბოროს ფილმის: ცხოვრება ჩვენს
პლანეტაზე, მთავარ თემებს.

აღნიშნული სამუშაო შეხვედრა კარგი რესურსია როგორც ფილმის ნახვამდე, ასევე შემდეგაც.

ინტერნეტ სივრცეში მოძებნეთ ფილმი ინგლისური სათაური:

DAVID ATTENBOROUGH: A LIFE ON OUR PLANET
ქართული სათაური:

სკოლაში, კოლეჯსა ან უნივერსიტეტში დეივიდ ატენ
ბოროს ფილმის: ცხოვრება ჩვენს პლანეტაზე, საჯარო
ჩვენება შგიძლიათ მოაწყოთ.
საჯარო კინოჩვენების მიმდინარეობისას, გთხოვთ,
გაითვალისწინოთ თქვენს რეგიონში მოქმედი COVID-19თან დაკავშირებით გავრცელებული უახლესი სამთავ
რობო რჩევები და რეგულაციები.

© Joe Fereday / Silverback Films

დეივიდ ატენბორო: ცხოვრება ჩვენს პლანეტაზე
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სამუშაო შეხვედრის წარმართვა

აღნიშნული სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში, მოსწავლეები განიხილავენ პლანეტის

წინაშე არსებულ ძირითად პრობლემებს, მათ შორის კლიმატის ცვლილებას, მდგრადობის
საკითხებს და ბიომრავალფეროვნების შემცირებას

მოსწავლეები იმუშავებენ როგორც ინდივიდუალურად,
ასევე ჯგუფებში, რათა შექმნან პერსონალური სამოქმედო
გეგმა (ერთგვარი მანიფესტი: „ნაბიჯი ცვლილებისთვის“),
რომელიც როგორც სკოლის, ასევე კოლეჯისთვისაც იქნება
განკუთვნილი.

მთავარი რჩევა: თუკი გაკვეთილს ციფრულად ჩაატარებთ,
გაითვალისწინეთ რომ დაგჭირდებათ ჯგუფური სამუ
შაოსთვის განკუთვნილი ციფრული საკლასო ოთახები და,
შესაბამისად, ონლაინ-პლატფორმა, რომელიც ამგვარ
მომსახურებას გთავაზობთ. ასეთებია: ზუმი, მაიკროსოფტ
ტიმსი, და ა.შ. გამოიყენეთ ჩატის, პოლების (გამოკითხვების)
და ქვიზების ფუნქციებიც, რათა გაკვეთილის ჩატარების
პროცესი უფრო სახალისო გახდეს, რაც მოწაფეების
ჩართულობას საგრძნობლად გაზრდოს.

© WWF-UK / David Attenborough: A Life On Our Planet

აქტივობების მოქნილობის ხარისხი საკმაოდ მაღალია,
რაც შეზღუდული დროსა და პრეფერენციების გათვალის
წინებით, არაერთი სახის გაკვეთილის ჩატარების საშუა
ლებას გვაძლევს.
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ᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲐ 1 – ᲨᲔᲡᲐᲕᲐᲚᲘ ᲓᲐ ᲓᲘᲡᲙᲣᲡᲘᲐ

დისკუსიის დასაწყები ინსტრუმენტები/შეკითხვები

დისკუსიის გასაღვივებლად, გამოკითხეთ მოსწავლეებს
აზრი ფილმზე მიღებული პირველი შთაბეჭდილებების
შესახებ:
●
●
●
●

როგორ განწყობაზე დაგაყენათ ფილმმა?
ფილმის რომელი ნაწილი გახდა თქვენთვის ყველაზე
დასამახსოვრებელი?
რა გზავნილები გამოიკვეთა თქვენთვის?
რისი გაკეთების სურვილი გაგიჩნდათ ფილმის ნახვის
შემდეგ?

გააცანით მოსწავლეებს სამუშაო შეხვედრის ძირითადი
თემები ბუნების წინაშე არსებული გამოწვევების გარშემო
გამართული მოკლე დისკუსიის მეშვეობით.
ამ ეტაპისთვის კი, გირჩევთ, დაავალოთ მოსწავლეებს
სამუშაო ფაილის შექმნა, სადაც ისინი დაწერენ, თუ
პერსონალურად რა ცვლილებებს შეიტანდნენ ბუნების
გადარჩენის საქმეში.

ᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲐ 2 – ᲞᲠᲔᲖᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲐ
ᲓᲐ ᲙᲚᲐᲡᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲒᲐᲖᲘᲐᲠᲔᲑᲐ
საწყისი
დისკუსიიდან
გამომდინარე,
დაავალეთ
მოსწავლეებს აირჩიონ კონკრეტული მიმართულება,
რომელზედაც გამართავენ დისკუსიას იმის შესახებ, თუ
როგორ შეუძლია მათ სკოლასა თუ კოლეჯს დადებითი
ცვლილებების განხორციელება.

ᲯᲒᲣᲤᲣᲠᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ

დაყავით მოსწავლეები ჯგუფებად და დაუნაწილეთ
მათ
მიმართულებები
(საკვები,
ენერგია,
წყალი,
ბიომრავალფეროვნება, მოგზაურობა და მომარაგება, აქ
შედის ქაღალდი, საკანცელარიო ნივთები და ა.შ.).
თითოეული
მიმართულებისთვის
განკუთვნილი
საპროგრამო
ანკეტის
გამოყენებით
და
ჯგუფური
მუშაობის შედეგად, მოსწავლეებმა უნდა გადაწყვიტონ,
თუ რა ცვლილებები უნდა მოახდინოს სკოლამ, რათა
მაქსიმალური ზეგავლენა იქონიოს როგორც თვით
სკოლაზე, ასევე გარემოსა და ადგილობრივ საზოგადიებაზე.
სასურველია განიხილონ შემდეგი მიმართულებები:
რა არის შესაცვლელი?
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
ვინ უნდა დავარწმუნოთ ცვლილების აუცილებლობაში?
როგორ შეგვიძლია მათ ხმა მივაწვდინოთ და დავარწმუნოთ
საკუთარ სისწორეში?

ინტენსიური მსჯელობის („ბრეინსტორმინგის“) შემდეგ,
აღნიშნული
აქტივობის
დასასრულს,
მოსწავლეებს
მიეცემათ დრო, რათა მათ კვლავ ჯგუფურად მოამზადონ
და კლასის წინაშე წარადგინონ 3 ყველაზე გამორჩეული
პრეზენტაცია, რომლებიც უმნიშვნელოვანეს საკითხებს
ეხება. უნდა გაარკვიონ, საჭიროებს თუ არა მათ მიერ
მოწოდებული ცვლილების იდეები კონკრეტულ რესურსებს,
თუ ამ იდეების რეალურად განხორციელებისთვის,
მხოლოდ ადამიანების ქცევის შეცვლა იქნება საკმარისი.

ᲞᲠᲔᲖᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲘᲡ ᲬᲐᲠᲓᲒᲔᲜᲐ

მიმართეთ მოსწავლეებს, რათა საკუთარი მოსაზრებები
კლასის წინაშე წარადგინონ.

ᲡᲐᲑᲝᲚᲝᲝ ᲛᲐᲜᲘᲤᲔᲡᲢᲘ

დაავალეთ მოსწავლეებს ჯგუფის იდეების გაერთიანება
და ერთობლივი ნააზრევის „ცვლილებისკენ გადადგმული
ნაბიჯების მანიფესტის“ ფორმის გამოყენებით, საბო
ლოოდ ჩამოაყალიბება. ის შეიძლება წარმოდგენილი იყოს
როგორც დოკუმენტის, ასევე პრეზენტაციის, ან სხვაგვარად
მისაღები სახით.
საბოლოო მიზანი: ინფორმაციით გაჯერებული და
შთამაგონებელი
დოკუმენტის
ან
პრეზენტაციის
ფორმულირება, სადაც გაწერილი იქნება ყველა ის
ცვლილება, რომელიც მოსწავლეებს სურთ რომ სკოლაში
იხილონ, რათა პლანეტას ჯანსაღი, ცოცხალი და მდგრადი
მომავალი გარანტირებული ჰქონდეს.
ღონისძიების დასარეგისტრირებლად ეწვიეთ schools
page-ს ჩვენს ვებგვერდზე და ატვირთეთ თქვენი ‘მინი
ფესტი’ სერტიფიკატის მისაღებად

ᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲐ 3 – ᲛᲐᲜᲘᲤᲔᲡᲢᲘᲡ ᲬᲐᲠᲓᲒᲔᲜᲐ
თქვენმა მოსწავლეებმა ბევრი იშრომეს; მათ არაერთი
საკითხი იკვლიეს და შეარჩიეს სასურველი ცვლილებები,
დაადგინეს გამოსავლის გზები, რათა საკუთარი მანიფესტი
შეედგინათ. ახლა კი, ვის უნდა წარვუდგინოთ აღნიშნული
დოკუმენტი?
დროა,
გავავრცელოთ
ინფორმაცია
და
საკუთარ
საზოგადოებაში
გადაწყვეტილების
მიმღებ
პირებს
მძლავრი გზავნილი გავუგზავნოთ. სკოლის სამოქმედო
გეგმის ფარგლებში შემდეგი ნაბიჯი, უკვე თქვენს
მოსწავლეებთან
ერთად
შედგენილი
მანიფესტის
ადგილობრივი
საზოგადოების
წინაშე
წარდგენას
გულისხმობს.
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წარდგენისთვის მზადება
ღონისძიების
მასშტაბი და თარიღი

მოსწავლეების
როლების
გადანაწილება

დამსწრე
საზოგადოების
შერჩევა
მნიშვნელოვან
სტუმრებზე აქცენტით

დაადგინეთ შეხვედრის მასშტაბი, შესაძლო თარიღები და სივრცე: რამდენ სტუმარს ეპატიჟებით?
მოსწავლეთა როლები:
გაითვალისწინეთ:
●
●
●

წინასწარ

გადაანაწილეთ

ფუნქციები,

რათა

პრეზენტაციამ

შეუფერხებლად

ჩაიაროს.

ვინ არის საკმარისად თავდაჯერებული პრეზენტაციის წარდგენისთვის?
ვინ უხელმძღვანელებს ტექნიკური ასპექტების მართვას?
ვინ გააკეთებს მნიშვნელოვან ჩანიშვნებს, რათა ყველა ფასეული საკითხი იქნას განხილული

გადით კონტაქტზე მნიშვნელოვან პირებთან, ვინც შეძლებს დაგეხმაროთ როგორც ღონისძიების დაგეგმვაში, ასევე
უშუალოდ თარიღის შერჩევაშიც, რათა ის ყველასთვის მისაღები იყოს:
წაახალისეთ მოსწავლეები, რათა მათ შექმნან სასურველი სტუმრების სია;
●

გახსოვდეთ: სასურველია აწარმოოთ დასწრების მსურველთა აღრიცხვა.

დაასრულეთ თარიღისა და დროის შერჩევა და დღის წესრიგი ამის მიხედვით ჩამოაყალიბეთ; აქვე მოცემულია მსგავსი
ღონისძიების დღის წესრიგის შაბლონი:
●

შეკრება – 5 წთ: მიეცით სტუმრებს დრო განლაგებისათვის. იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი სტუმრები წინასწარ
შეგატყობინებენ, აპირებენ თუ არა დასწრებას, თქვენ დაახლოებით მაინც უნდა გქონდეთ წარმოდგენა დამსწრე
აუდიტორიის მოცულობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, სიტუაციურად მიიღეთ პრეზენტაციის დაწყების
გადაწყვეტილება.

●

კომუნიკაციის დაწყებაზე მომართული აქტივობა – 5 წთ: დაიწყეთ ღონისძიება აუდიტორიაში გამოკითხვის
ჩატარებით - ამაში ვიდეო-კონფერენციის ფუნქციები გამოგადგებათ; თუკი ღონისძიებას ონლაინ ფორმატში
ატარებთ. ღონისძიების დარბაზში ჩატარების შემთხვევაში, შეგიძლიათ ხმები უბრალოდ ხელის აწევით დათვალოთ.
ქვემოთ ასევე მოცემულია მსგავსი გამოკითხვის მაგალითიც (სწორი პასუხები მწვანე ფერითაა გამოკვეთილი):

შეკითხვა: რამდენი ხე იჭრება ყოველწლიურად?
პასუხი: A) 15 მილიარდი B) 100 მილიონი C) 3 ტრილიონი
შეკითხვა: დედამიწის ნოყიერი მიწის რა ნაწილს იკავებს ამჟამად სახნავ-სათესი მიწა?
პასუხი: A) მესამედი B) მეოთხედი C) ნახევარი
დღის წესრიგის
საბოლოო
ფორმალიზება

შეკითხვა: თუკი ტყის ჩეხვას შევწყვეტთ და დავიწყებთ ტყეების განაშენიანებას, ჩვენ მიერ დღემდე გამომუშავებული
ნახშირბადის რა ნაწილის შთანთქმა გახდება შესაძლებელი აღდგენილი ტყის მასივების მეშვეობით?
პასუხი: A) ნახევრის B) ორი მესამედის! C) მეოთხედის
შეკითხვა: რამდენ კილოვატ საათ მზის ენერგიას ამუშავებს დედამიწის მწვანე საფარი ყოველდღიურად?
პასუხი: A) 6 მილიონი B) 3 ტრილიონი (ეს დაახლოებით 40-ჯერ უფრო მეტია, ვიდრე მთელს კაცობრიობას გვჭირდება - და ეს
ყოველივე მხოლოდ მზის ენერგიაა) C) 100 მილიონი
●

შესავალი – 10 წთ: მიეცით საშუალება გამომსვლელებს გაეცნონ დამსწრე საზოგადოებას და ახსენით, თუ რისი
მიღწევის იმედი აქვთ მოსწავლეებს აღნიშნული მანიფესტის წარდგენით.

●

პრეზენტაცია – 30 წთ: მოსწავლეები/გამომსვლელები თავის მანიფესტს რჩეული სტუმრების წინაშე კრეატიულად
და მაღალი ჩართულობის ხარისხით წარადგენენ.

●

დისკუსია– 20 წთ: მიეცით დამსწრე საზოგადოებას დისკუსიისა და შეკითხვების დასმის დრო, როგორც ჯგუფური
ასევე ინდივიდუალური სახით.

●

მოწოდება ქმედებისკენ – 20 წთ: სთხოვეთ სტუმრებს დაგეხმარონ თქვენს მიერ წამოწეული საკითხების რეალობად
ქცევაში. მოითხოვეთ ცვლილებების განხორციელება პოლიტიკასა და ქცევებში. შესაძლოა გსურდეთ, სთხოვოთ
დამსწრეებს დადონ პირობა, ან ხელი მოაწერონ ღია წერილს, რომელიც მოითხოვს თქვენს მიერ წამოყენებული
საკითხების რეალიზებას.

ღონისძიების
რეკლამირება (პიარი)

გაუგზავნეთ მოწვეულ სტუმრებს შეხსენების ბარათები და ყოველმხრივ „გააპიარეთ“ თქვენი ღონისძიება
როგორ გაუწევთ რეკლამას თქვენს პრეზენტაციას? შეგიძლიათ სკოლის საერთო კრების დროს ან ადმინისტრაციის
შეხვედრისას განცხადება გააკეთოთ? შეუძლიათ თქვენს მოსწავლეებს პოსტერების ან რაიმე სხვაგვარი რეკლამის
შექმნა?

ფოლადი ცეცხლში
იწრთობა

დაგეგმეთ რეპეტიცია: გამოყავით დრო თქვენთვისა და სტუდენტებისთვის საპრეზენტაციო რეპეტიციის მოსაწყობად.
დარწმუნდით, რომ ყველა თავდაჯერებული და მშვიდი განწყობით შეუდგება გადანაწილებულ სამუშაოს.
შეამოწმეთ ტექნიკა: ჩვენი რეკომენდაციაა ასევე წინასწარ შეამოწმოთ ტექნიკა, მათ შორის ეკრანები, აუდიო
გამაძლიერებლები, პროგრამების უზრუნველყოფა და ა.შ. გყავთ ჯგუფი ან ინდივიდი რომელიც ამ მიმართლებით
იმუშავებს?
ჩვენი რეკომენდაციაა წინასწარ შეამოწმოთ ინტერნეტ-კავშირიც – თუკი თქვენ ხართ მასპინძელი, უზრუნველყავით კარგი
ინტერნეტ-კავშირი. თუკი ინტერნეტის კავშირთან პრობლემები წარმოიქმნება, სცადეთ მობილური ‘WIFI’-ის ‘hotspot’-ი. ამ
შემთხვევაში გადაამოწმეთ, რომ გაქვთ საკმარისი მეგაბაიტები, რათა წარმატებით ჩაამთავროთ ღონისძიება.

აღბეჭდე მომენტი

არ დაგავიწყდეთ ღონისძიების ვიდეო გადაღება – თუკი მიიღებთ დამსწრეთა (მშობლები, სტუმრები, ა.შ.) თანხმობას,
შეგიძლიათ გადაიღოთ ფოტოები და ვიდეოები, რათა შემდეგ განათავსოთ ისინი სკოლის საინფორმაციო მაცნეებსა და
ბუკლეტებში.
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დამატებითი რესურსები

ქვემორე რესურსები შეიძლება გამოგადგეთ მოსწავლეებთან ძირითად საკითხებზე
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გამართული მსჯელობის დროს

ᲛᲝᲡᲐᲬᲕᲔᲕᲘᲡ ᲨᲐᲑᲚᲝᲜᲘ

●

Biome Binder

●

Our Planet Explainer Videos
(6-8
წუთიანი
კლიპი,
რომელსაც
სერ
დეივიდ
ატენბორო უძღვება და რომელშიც კლიმატისა და
ბიომრავალფეროვნების საკითხებზე საუბრობს)

●

Our Planet Explorable Globe
(ინტერაქტიული
ონლაინ
გლობუსი
ვიდეოებითა და ინფორმაციით

შესაბამისი

●

The Living Planet Report for Youth

●

Sign up to the WWF-UK Schools Newsletter
(მიიღეთ უახლესი ინფორმაცია ახალი რესურსების,
პროგრამების, ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების
შესახებ)

გამოიყენეთ, ან ადაპტირება გაუკეთეთ, აღნიშნულ მოსაწვევს
თქვენი ადგილობრივი საზოგადოების თავისებურებების
გათვალისწინებით – მაგალითად: შეგიძლიათ მოიწვიოთ
თქვენი უბნის მაჟორიტარი, რათა მან ღონისძიებაში
მონაწილეობა დასკვით ეტაპზე მიიღოს

ძვირფასო [ადრესატის სახელი],
გწერთ [სკოლის დასახელება] სახელით. მსურს, მოგიწვიოთ
თქვენს უბანში მდებარე ჩვენი [სკოლის დასახელება]
ღონისძიებაზე
[თარითი] [დრო],
რათა
მოისმინოთ
მოსწავლეთა მანიფესტი ბუნებისა და ადგილობრივი მწვანე
საფარის აღდგენის შესახებ
კლიმატის
ცვლილება
ჩვენთვის
უმნიშვნელოვანეს
საკითხებსაც შეცვლის, როგორც ჩვენი სახლების მიმდებარედ,
ასევე გლობალურადაც, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
[სკოლის სახელი]-ის მოსწავლეებმა შეიმუშავეს მანიფესტი,
რომელშიც დეტალურადაა გაწერილი ის ცვლილებები,
რაც მათ სურთ, რომ იხილონ საკუთარ სკოლებსა და
მთლიანად საზოგადოებაში და რაც კლიმატის ცვილებისა
და
ბიომრავალფეროვნების
შემცირების
შეჩერებას
შესაძლებელს გახდის.
თუკი ერთად ვიმოქმედებთ, ჩვენ შევძლებთ უმნიშვნელო
ვანესი ზეგავლენა მოვიპოვოთ კლიმატის ცვილების და
ბუნების განადგურების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში.
პატივისცემით,
[მასწავლებლის სახელი]

