


პროექტის მიზნები

პროექტი ორიენტირებულია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების
ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.



პროექტის ამოცანები

 მომზადდეს მულტიპლიკატორთა ქსელი, რომელიც ხელს შეუწყობს
ახალგაზრდების მობილიზებას და ჩართულობას სამოქალაქო
მონიტორინგის და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში, 2018 წლის
საპრეზიდენტო არჩევნების მაგალითზე



პროექტის განხორციელების გზები

 პროერქტის მიზნების და ამოცანების მისაღწევად ჩვენ განვახორციელეთ
საგანმანათლებო პროგრამა - „აქტიური მოქალაქის სკოლა“



სკოლის მთავარი თემები

 სამოქალაქო მონაწილეობა,

 სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები,

 საარჩევნო პროცედურები,

 ახალგაზრდების მობილიზება,

 სამოქალაქო მონიტორინგის ფორმები და ტექნიკები, მათ შორის
ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტების მონიტორინგი, საერთაშორისო
ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი, არჩევნების სამივე ციკლის
მონიტორინგი და ა.შ.)

 აქტიური კომუნიკაცია (გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, სახელმწიფო
უწყებებთან, მედიასთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან და ა.შ.),

 ქსელური მუშაობის პრინციპები,

 სოციალური ქსელების მნიშვნელობა და ა.შ.



მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტები

 პლენარული სხდომები,

 ჯგუფური მუშაობა,

 სიტუაციური ანალიზი,

 თემატური სიმულაციები,

 შემეცნებითი თამაშები,

 ლექციები,

 ინდივიდუალური და ჯგუფური პრეზენტაციები,

 ინტერაქტიური კომუნიკაცია და სხვა.



სკოლის მონაწილეთა შერჩევის პრინციპი:

 მომზადდა ონლაინ სააპლიკაციო ფორმა, რომელიც შედგებოდა 3 ძირითადი
ნაწილისგან:

o ფორმალური ნაწილი (ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ),

o სამოტივაციო ნაწილი,

o პროექტის იდეის მოკლე აღწერა (2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან
დაკავშირებული ინიციატივა, რომელიც განმცხადებელმა უნდა
განახორციელოს საზაფხულო სკოლის გავლისთანავე).

მონაწილეთა შერჩევის პროცესში უზრუნველყოფილი იყო მრავალფეროვნების
მართვის პრინციპი, რაც ითვალისწინებდა გენდერულ და ეთნიკურ
განზომილებას.



სკოლის შერჩეული მონაწილეები

 მიღებული 90 სააპლიკაციო ფორმიდან შერჩეული იყო 30 მონაწილე,
საქართველოს სხვა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მე-2, მე-4 კურსის
მოტივირებული სტუდენტები, რომლებიც იყვნენ შერჩეულები კონკურსის
შედეგად, წინასწარ შემუშავებული შერჩევის კრიტერიუმების შესაბამისად.



ფოტო -კოლაჟი



ვიდეო-რეპორტაჟი



პროექტის ეფექტი
(შედეგები)

 აქტიური მოქალაქის სკოლის ჩატარებამ და მონაწილეთა საფუძვლიანმა
შერჩევამ, საარჩევნო კანონმდებლობის, აქტიური მოქალაქეობის, ეფექტური
კომუნიკაციის, დემოკრატიის და საპროექტო ციკლის მართვის დარგში
ცოდნის და უნარების გადაცემის გზით ხელი შეუწყეთ თანამედროვე
სტუდენტობის ნათელი და ახალგაზრდა ლიდერების მობილიზებას, რაზეც
მეტყველებს აქტიური მოქალაქის სკოლის სტუდენტების მონაწილეობა
სკოლის ინიციატივების განხორციელებაში.

 შეიქმნა მულტიპლიკატორთა ქსელური სტრუქტურა რომლის საფუძველზე
სკოლის მონაწილეები აგრძელებენ თემატურ თანამშღომლობას, და იმ
ცოდნის გამოყენებას რომელიც მიიღეს სკოლის პროგრამის დროს. დროის
სიმწირის გამო მათ თავად ვერ შექმნეს დამოუკიდებელი სტუდენტური
სამონიტორინგო მისია, წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე
დაკვირვების მიზნით, რის გამო 30 სტუდენტიდან 16 ადამიანმა გადაწყვიტა
მიიღონ მონაწილეობა უკვე არსებულ სადამკვირვებლო მისსიებში მიეღოთ
მონაწილეობა.



შექმნილი პროდუქცია

 ვიდეო-კონტენტი რომელიც დამზადდა სკოლის სტუდენტების მიერ
საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებში განხორციელებული
პერფორმანსის საფუძველზე, გამოყენებული იქნება მომავალშიც ნებისმიერი
დონის არჩევნებზე, რათა მოახდინოს დადებითი გავლენა და მოუწოდოს
ახალგაზრდებს უფრო აქტიური ჩართულობისკენ, რაც ასევე მიუთითებს
პროექტის შედეგების მდგრადობაზე.



ვიდეო-რგოლი



მოწვეული ექსპერტები და ტრენერები

• ალექსანდრა დელემენჩუკი
• აგიტ მირზოევი
• კახა მაღრაძე
• თამარ გოგოლაძე
• ლუდმილა ბატალინა



დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის
და

ყურადღებისთვის!


