
 

არასამთავრობო ორგანიზაციის დასახელება: სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

პროექტის ხელმძღვანელი: სოფიო კაპანაძე 

პროექტის დასახელება: პოლიტიკური პარტიების წევრების ტრენინგი - იმერეთი 

პროექტის განხორციელების ადგილი: იმერეთი  (თერჯოლისა და ტყიბულის გარდა) 

ჯგუფების რაოდენობა დღეების მიხედვით:  10 ჯგუფი      

 

ჯგუფი N1 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულების 

დრო 

ჩატარების ადგილი (მისამართი) 

I დღე 

15.06.2016 

 

არჩევნებში  ჩართული  მხარეები და მათი უფლებამოსილება 14:30 - 18:30 

 

 

 

ბაღდათი 

სასტუმრო „საირმე“ II დღე 

16.06.2016 

 

საარჩევნო  ეთიკა, კონფლიქტების მართვა საარჩევნო 

დავები, სტანდარტები 

10:00 - 19:00 

 

III დღე 

17.06.2016 

საუკეთესო პრაქტიკა;  წინასაარჩევნო კამპანია 
საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის 

კონტრიბუციით) 

10:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

IV დღე 

18.06.2016 

 

გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და 

ანგარიშვალდებულება; 

10:00 - 18:00 

 

V დღე 

19.06.2016 

 

ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 13:00 

 



 

 

 

 

ჯგუფი N2 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულების 

დრო 

ჩატარების ადგილი (მისამართი) 

I დღე 

19.06.2016 

 

არჩევნებში  ჩართული  მხარეები, მათი  უფლებამოსილება 15:00 - 18:00  

 

ბაღდათი 

სასტუმრო „საირმე“ II დღე 

20.06.2016 

 

გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და 

ანგარიშვალდებულება; 

10:00 - 18:00 

III დღე 

21.06.2016 

 

 საარჩევნო  ეთიკა, კონფლიქტების მართვა 
საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის 

კონტრიბუციით) 

10:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

IV დღე 

22.06.2016 

 

საარჩევნო დავები, სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა; 

წინასაარჩევნო კამპანია 

10:00 - 18:00 

V დღე 

23.06.2016 

 

ადმინისტრაციული რესურსები 09:30 - 13:30  

 

 

 

 



 

 

ჯგუფი N3 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულების 

დრო 

ჩატარების ადგილი (მისამართი) 

I დღე 

23.06.2016 

 

არჩევნებში  ჩართული  მხარეები და მათი უფლებამოსილება 14:30 - 18:30 
 

 

 

ბაღდათი 

სასტუმრო „საირმე“ II დღე 

24.06.2016 

 

საარჩევნო  ეთიკა, კონფლიქტების მართვა საარჩევნო 

დავები, სტანდარტები 

10:00 - 18:00 

III დღე 

25.06.2016 

 

საუკეთესო პრაქტიკა;  წინასაარჩევნო კამპანია  
საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის 

კონტრიბუციით) 

10:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

IV დღე 

26.06.2016 

 

გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და 

ანგარიშვალდებულება; 

10:00 - 18:00 

V დღე 

27.06.2016 

 

ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 13:00 

 

 

 

 

 

 



 

 

ჯგუფი N4 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულების 

დრო 

ჩატარების ადგილი (მისამართი) 

I დღე 

27.06.2016 

 

არჩევნებში  ჩართული  მხარეები, მათი  უფლებამოსილება 15:00 - 18:00  

 

ბაღდათი 

სასტუმრო „საირმე“ II დღე 

28.06.2016 

 

გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და 

ანგარიშვალდებულება; 

10:00 - 18:00 

III დღე 

29.06.2016 

 

საარჩევნო  ეთიკა, კონფლიქტების მართვა 
საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის 

კონტრიბუციით) 

10:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

IV დღე 

30.06.2016 

 

საარჩევნო დავები, სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა;  

წინასაარჩევნო კამპანია 

10:00 - 18:00 

V დღე 

01.07.2016 

ადმინისტრაციული რესურსები 09:30 - 13:30 

 

 

 

 

 

 



 

 

ჯგუფი N5 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულების 

დრო 

ჩატარების ადგილი (მისამართი) 

I დღე 

10.07.2016 

 

არჩევნებში  ჩართული  მხარეები და მათი უფლებამოსილება 14:30 - 18:30 
 

 

 

წყალტუბო  

სასტუმრო „პრომეთე“ II დღე 

11.07.2016 

 

საარჩევნო  ეთიკა, კონფლიქტების მართვა საარჩევნო 

დავები, სტანდარტები 

10:00 - 18:00 

 III დღე 

12.07.2016 

 

საუკეთესო პრაქტიკა;  წინასაარჩევნო კამპანია  
საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის 

კონტრიბუციით) 

10:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

IV დღე 

13.07.2016 
გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და 

ანგარიშვალდებულება; 

10:00 - 18:00 

V დღე 

14.07.2016 

 

ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 13:00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ჯგუფი N6 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულების 

დრო 

ჩატარების ადგილი (მისამართი) 

I დღე 

14.07.2016 

 

არჩევნებში  ჩართული  მხარეები, მათი  უფლებამოსილება 15:00 - 18:00  

 

წყალტუბო  

სასტუმრო „პრომეთე“ II დღე 

15.07.2016 

საარჩევნო დავები, სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა;  

წინასაარჩევნო კამპანია  

10:00 - 18:00 

III დღე 

16.07.2016 

საარჩევნო  ეთიკა, კონფლიქტების მართვა 
საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის 

კონტრიბუციით) 

10:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

IV დღე 

17.07.2016 

 

გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და 

ანგარიშვალდებულება; 

10:00 - 18:00 

V დღე 

18.07.2016 

 

ადმინისტრაციული რესურსები 09:30 - 13:30 

 

 

 

 

 



 

 

 

ჯგუფი N7 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულების 

დრო 

ჩატარების ადგილი (მისამართი) 

I დღე 

18.07.2016 

 

არჩევნებში  ჩართული  მხარეები და მათი უფლებამოსილება 14:30 - 18:30 
 

 

 

წყალტუბო  

სასტუმრო „პრომეთე“ II დღე 

19.07.2016 

 

საარჩევნო  ეთიკა, კონფლიქტების მართვა საარჩევნო 

დავები, სტანდარტები 

10:00 - 18:00 

III დღე 

20.07.2016 

 

საუკეთესო პრაქტიკა;  წინასაარჩევნო კამპანია  
საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის 

კონტრიბუციით) 

10:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

IV დღე 

21.07.2016 

 

გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და 

ანგარიშვალდებულება; 

10:00 - 18:00 

V დღე 

22.07.2016 

ადმინისტრაციული რესურსები 10:00 - 13:00 

 

 

 

 

 



 

 

ჯგუფი N8 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულების 

დრო 

ჩატარების ადგილი (მისამართი) 

I დღე 

22.07.2016 

 

არჩევნებში  ჩართული  მხარეები, მათი  უფლებამოსილება 15:00 - 18:00  

 

წყალტუბო  

სასტუმრო „პრომეთე“ II დღე 

23.07.2016 

 

საარჩევნო დავები, სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა; 10:00 - 18:00 

III დღე 

24.07.2016 

საარჩევნო  ეთიკა, კონფლიქტების მართვა 
საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის 

კონტრიბუციით) 

10:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

IV დღე 

25.07.2016 

 

წინასაარჩევნო კამპანია 10:00 - 13:00 

V დღე 

26.07.2016 

 

გუნდური მუშაობადროის მენეჯმენტი და 

ანგარიშვალდებულება; 

10:00 - 18:00  

 

 

 

 

 

 



ჯგუფი N9 

ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულების 

დრო 

ჩატარების ადგილი (მისამართი) 

I დღე 

14.08.2016 

 

არჩევნებში  ჩართული  მხარეები და მათი 

უფლებამოსილება, საარჩევნო  ეთიკა, 

10:00 - 19:00 
 

 

 

ქუთაისი 

სასტუმრო „ბაგრატი“ II დღე 

15.08.2016 

 

 

კონფლიქტების მართვა საარჩევნო დავები, სტანდარტები, 

საუკეთესო პრაქტიკა;   

10:00 - 19:00 

III დღე 

16.08.2016 

წინასაარჩევნო კამპანია, ადმინისტრაციული რესურსები 
საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის 

კონტრიბუციით) 

10:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

IV დღე 

17.08.2016 

 

გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და 

ანგარიშვალდებულება; 

10:00 - 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯგუფი N10 



ტრენინგების გრაფიკი 

დღე/ 

თარიღი 

თემატიკა/მოდული დაწყების/დასრულების 

დრო 

ჩატარების ადგილი (მისამართი) 

I დღე 

24.08.2016 

 

არჩევნებში  ჩართული  მხარეები, მათი  უფლებამოსილება, 

საარჩევნო  ეთიკა, 

10:00 - 19:00  

 

წყალტუბო სასტუმრო 

„პრომეთე“ II დღე 

25.08.2016 

 

გუნდური მუშაობა, დროის მენეჯმენტი და 

ანგარიშვალდებულება; 

10:00 - 18:00 

III დღე 

26.08.2016 

 

კონფლიქტების მართვა, საარჩევნო დავები, 
საარჩევნო ციკლი და საკანონმდებლო სიახლეები, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობა, კენჭისყრის დღის 

პროცედურები. 
(ამ მოდულების სწავლება ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის 

კონტრიბუციით) 

10:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

IV დღე 

27.08.2016 

 

სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა;  წინასაარჩევნო 

კამპანია, ადმინისტრაციული რესურსებ6 

10:00 - 19:00 

 

 


