
გაიზიარე ქალთა 
მონაწილეობა  არჩევნებში  



• პროექტის დაწყების თარიღი: 01.08.2017 

• პროექტის დასრულების თარიღი:  
30.09.2017 

 



 პროექტის  „გაიზიარე  ქალთა მონაწილეობა არჩევნებში- 

ინფორმირებული ხალგაზრდა აქტიური ამომრჩეველი “   

• მიზანი :  
 

• თვითმმართველობის არჩევნებში  ქალი ამომრჩევლის 
მონაწილეობის მნიშვნელობის  შესახებ  ახალგაზრდა  
ამომრჩევლის  ინფორმირება  

  
• ქალი  ამომჩევლის  გააქტიურება  კენჭისყრის  დღეს 

 
• სამიზნე  ჯგუფი :  ახალგაზრდა ამომრჩეველი  
უმეტესად  ქალი ამომრჩეველი 



“გაიზიარე ქალთა მონაწილეობა არჩევნებში - 
ინფორმირებული ახალგაზრდა  აქტიური 

ამომრჩეველი “ 

• პროექტში ჩართული იყო საქართველოს   6 
სახელმწიფო  უნივერსიტეტი:  
 

• თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• სამცხე -ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

• თბილისის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

•  ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

  



პროექტის   პრეზენტაცია  
ბათუმი  24.08.2017  

• სადაც ჩამოვიდნენ  სტუდენტები 
თბილისიდან და რეგიონებიდან.  თბილისი, 
ბათუმი, ქუთაისი, გორი, თელავი, ახალციხე  
სულ 6 უნივერსიტეტიდან. 

• ღონისძიებაზე მოწვეულმა ლექტორებმა და  
გენდერული საკითხების სპეციალისტებმა  
წაიკითხეს ლექციები  თვითმმართვველობის 
არჩევნებზე  და პროცესში  ქალთა  
მონაწილეობის მნიშვნელობაზე. 



პრეზენტაცია  ბათუმი 24.08.2017 
შეხვედრას  30 მონაწილე  დაესწრო 





პროექტის პრეზენტაცია ბათუმი   
24.08.2017  

• პრეზენტაცია გაგრძელდა ბათუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში , რექტორთან  შეხვედრისას , 
სტუდენტებმა და ლექტორ კოორდინატორებმა 
მოახლოებულ არჩევნებზე  და უნივერსიტეტების 
მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს  
“ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის”  და ცესკოს 
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და 
სწავლების ცენტრის  პროექტში  „გაიზიარე ქალთა 

მონაწილეობა არჩევნებში“. 

• ბათუმში პროექტის პრეზენტაცას დაესწრო 30 ადამიანი.  



პროექტის პრეზენტაცია ბათუმი   
შეხვედრა “ ბსუ” ში  24.08.2017  



პროექტის პრეზენტაცია ბათუმი   24.08.2017 
აჭარის ტვ 



პროექტის პრეზენტაცია ბათუმი   
24.08.2017  ტვ ბათუმი  





“გაიზიარე ქალთა მონაწილეობა არჩევნებში 
ინფორმირებული ახალგაზრდა აქტიური ამომრჩეველი”  

 
• ბათუმში,  პროექტის  პრეზენტაციის  შემდეგ 
     თვითმმართვველობის  არჩევნების  და ამ პროცესში 
ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ ლექცია  
სემინარები სტუდენტების ,  ლექტორ 
მასწავლებლების  და დარგის  სპეციალისტების 
მონაწილეობით  გაიმართა პროექტში ჩართულ  6 
უნივერსიტეტში  

 
 
 
  



“გაიზიარე ქალთა მონაწილეობა არჩევნებში 
ინფორმირებული ახალგაზრდა აქტიური ამომრჩეველი “ 

• ყველა რეგიონში წარმოადგინეს ბოლო წლების მიხედვით 
სტატისტიკური მონაცემები, თუ რამდენი ქალი ამომრჩეველია 
კონკრეტულ რეგიონში  რეგისტრირებული და რა უშლით მათ 
ხელს დააფიქსირონ საკუთარი არჩევანი კენჭისყრის დღეს  

• ასევე თუ რა მნიშვნელობა აქვს თვითმმართველობის არჩევნებს  

• სტუდენტებმა გამოკითხეს ადგილობრივი მოსახლეობა იმ 
მიზეზების დასადგენად თუ რატომ არ აქტიურობს  ქალი 
ამომრჩეველი  და  არ იყენებს ხმის უფლებას 

• მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ასევე მიზეზების და 
გარემოებების ანალიზის შემდეგ ,  სტუდენტებმა  დაწერეს სცენარი  
და  გადაიღეს  პერფორმანსები ,  სადაც  არსებული ვითარება  
გადმოსცეს  და    ქალ ამომრჩეველს  აქტიურობისკენ მოუწოდეს.  

 



 

“გაზიარე ქალთა  მონაწილეობა  არჩევნებში “ 

დისკუსიები რეგიონებში და პერფორმანსები  

 
 

• პერფორმანსები  აჩვენეს დისკუსიების დროს  სადაც  სტუდენტებს 
მიაწოდეს  ინფორმაცია  თვითმართველობის  არჩევნების  
პროცესში  ქალთა მონაწილეობის  მნიშვნელობაზე.   ღონისძიებებს 
დედაქალაქსა და რეგიონებში  საერთო ჯამში დაესწრო 200 ზე მეტი  
ადამიანი   

 

      თემაზე “ქალთა მონაწილეობა არჩევნებში”   პერფორმანსების   
დადგმასა  და გადაღებაში   მონაწილეობა  მიიღო  100 ამდე 
სტუდენტმა .  

       6 პერფორმანსი დადგეს .  



24.09.2017 ქ.თბილისი, ჩარგლის ქუჩა 73,  
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

“არ დარჩე ხმის გარეშე “ 





 
 

27.09.2017 გორი 
„ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ 

გორელი ახალგაზრდები არჩევნებზე   
 
 





 

ბათუმი - შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

“სტუდენდები არჩევნებისთვის”  24.08.2017 
 





29.09.2017 ქ. ქუთაისი 
 ა.წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

„ არჩევნები იმერეთის რეგიონში და ქალები არჩევნებში”  





“ქ. თელავი, „თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“  
„თელაველი სტუდენტები არჩევნებში ქალთა 

ჩართულობისთვის - 29.09.2017 





27.09.2017 ქ.ახალციხე,, სამცხე-ჯავახეთის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

ქალები არჩევნებში  





 
პროექტისგან  მიღებული  ეფექტი 

რამდენიმე  კომპონენტს  აერთიანებს : 

  
• ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება არჩევნებში 
მონაწილების მნიშვნელობის შესახებ 

•  ქალი ამომრჩევლის ჩართულობის მნიშვნელობა  
საარჩევნო  პროცესებში  

• დისკუსია სემინარები უნივერსიტეტებში არჩევნების 
თემაზე 

• მოსახლეობის გამოკითხვა, კვლევითი სამუშაო  
• კულტურულ შემეცნებითი აქტივობა  პერფორმანების 
სახით  

• პრეზენტაცია-გაშუქება ტელეეთერის საშუალებით 
თემის მეტად პოპულარობის და  ცნობადობის 
მიზნით .  
 



“ “გაიზიარე ქალთა მონაწილეობა 
არჩევნებში  

• საერთო ჯამში  სტუდენტებმა მოამზადეს 
6 პერფორმანსი - კლიპი  

• ამათგან საუკეთესო რომელიც 
აკმაყოფილებდა ტექნიკურ  სტანდარტებს  
გაშუქდა  რეგიონული ტელევიზიების  
ეთერებში.  

• რაც პოტენციურად  იხილა  1 
მილიონამდე ამომრჩეველმა  

 





მადლობა  

ჟურნალისტიკის რესურს 
ცენტრი 

2017 წელი 




