
 

 

 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТА И ЭКОЛОГИИ НА 
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ» 

РЕГИОН: ИМЕРЕТИ, Г. КУТАИСИ, ОТЕЛЬ «ЦАРЬ ДАВИД», УЛ. ГРИШАШВИЛИ, 5 
17 ОКТЯБРЯ, 2021 

 
 
09.50 - 10.00 Регистрация. Кофе 
 
10.00 - 10.10 Приветственное слово модератора лаборатории, лидера проекта в Грузии 
Галины Петриашвили, представление программы семинара. 
 
10:10 - 10:30. Знакомство участников, представление дальнейших этапов проекта. 
 
10.30 – 11.30.  Миграция ВПЛ – как стратегии людей и как тема для региональных медиа. 
Презентация эксперта. Лали Шенгелия, журналистка, редактор, исследователь темы 
вынужденных переселенцев из Абхазии, руководитель информационного сектора в 
неправительственной организации Фонд «Сухуми». 
 
11.30 – 12.00 Дискуссия  
 
12:00 - 13:30  Презентации конкурсных работ. Выступления авторов публикаций, которые 
Консультативный совет признал лучшими: 

• Тинатин Мосиашвили, независимый журналист, блогер (Тбилиси) 
• Инга Ирицян, журналистка телеканала Ток ТВ (Ахалцихе, регион Самцхе-Джавахети) 

Профессиональное обсуждение 
 
13:30 - 14:30 Обед, неформальное общение 
 
14:30 - 15:30 Экологическая миграция в Грузии: хронология, государственные программы и 
права человека, как грамотно подходить к этой теме? Презентация эксперта. Хвича Вашакмадзе, 
журналист, блогер и редактор, исследователь темы эко-миграции, директор Кутаисского 
Информационного центра  
 
15:30 - 16:30 Дискуссия 
 
16:30 - 17:00 Завершение семинара: приглашение к сотрудничеству в проекте Медиа-
академии по миграции, вопросы-ответы 
 
17:00 - 18:00  Профессиональное общение, взаимные интервью, фото- и видеосъемка 
 
  



 

 

 
რეგიონული ლაბორატორია 

„კონფლიქტის და ეკოლოგიის გავლენა 
მიგრაციულ პროცესებზე“ 

რეგიონი: იმერეთი, ქ. ქუთაისი, სასტუმრო „მეფე დავითი“, გრიშაშვილის 5 
2021 წლის 17 ოქტომბერი 

 
პროგრამა 
10:00. რეგისტრაცია. ყავა 
 
10.00 - 10.10. მისასალმებელი სიტყვა - ლაბორატორიის მოდერატორი, პროექტის ლიდერი 
საქართველოში - გალინა პეტრიაშვილი  
 
10:10 - 10:30. მონაწილეთა გაცნობა, პროექტის და სემინარის პროგრამის წარდგენა 
 
10.30 – 11.30. იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიგრაცია - როგორც ადამიანთა 
სტრატეგია და თემა რეგიონული მედიისთვის.  
ექსპერტის პრეზენტაცია - ლალი შენგელია, ჟურნალისტი, რედაქტორი, აფხაზეთიდან 
დევნილთა საკითხების მკვლევარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი „სოხუმის“ 
საინფორმაციო სექტორის ხელმძღვანელი. 
 
11.30 – 12.00.  დისკუსია  
 
12:00 - 13:30.  საკონკურსო ნამუშევრების პრეზენტაცია. საკონსულტაციო საბჭოს მიერ 
საუკეთესოდ მიჩნეული პუბლიკაციების ავტორთა გამოსვლები:  
• თინათინ მოსიაშვილი, დამოუკიდებელი ჟურნალისტი, ბლოგერი (თბილისი) 
• ინგა ირიციანი, Ток ТV-ის ჟურნალისტი (ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი) 
პროფესიული მსჯელობა 
 
13:30 - 14:30. სადილი, არაფორმალური ურთიერთობები 
 
14:30 - 15:30. ეკოლოგიური მიგრაცია საქართველოში: ქრონოლოგია, სახელმწიფო 
პროგრამები და ადამიანის უფლებები, როგორ მივუდგეთ ამ თემას კომპეტენტურად? 
ექსპერტის პრეზენტაცია - ხვიჩა ვაშაყმაძე, ჟურნალისტი, ბლოგერი და რედაქტორი, 
ეკომიგრაციის  თემის მკვლევარი, ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი  
 
15:30 - 16:30. დისკუსია  
 
16:30 - 17:00. სემინარის დასრულება: მონაწილეთა მიწვევა მიგრაციის მედიააკადემიის 
პროექტში თანამშრომლობისთვის. კითხვები და პასუხები 



 

 

 
17:00 - 18:00. პროფესიული ურთიერთობები, ურთიერთინტერვიუ, ფოტო/ვიდეოგადაღება 


