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განხორციელების
არეალი: 

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი

დავგეგმეთ
საგანმანათლებლო
ტრენინგ-
სემინარები 60 
მოქალაქისთვის

მიზანი: 

გურჯაანელი ამომრჩევლების ინფორმირება, გააქტიურება

და მათი საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ხელშეწყობა.



სამიზნე ჯგუფი

ასაკის მიხედვით

16-25

26-35

36-45

46+

ქალი - 49

კაცი - 11

16-25 – 14
26-35- 17
36-45- 13
46+ - 16

სქესის მიხედვით

ქალი

კაცი



განხორციელებული
ღონისძიებები

1
• საკანცელარიო მასალის შეძენა

2

• განცხადების ტექსტის მომზადება

3

• საჭიროებებისა და კმაყოფილების
კვლევის კითხვარებზე მუშაობა



განხორციელებული ღონისძიებები

პროექტის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით

გავავრცელეთ განცხადება სხვადასხვა პლატფორმაზე



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

6-დან 18 ოქტომბრის ჩათვლით ჩავატარეთ ღია შეხვედრები

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 12 სოფლის მოსახლეობასთან



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

19-დან 22 ოქტომბრის ჩათვლით, პროექტში მონაწილეების
მოწვევის მიზნით, გავავრცელეთ განცხადებები 6 სოფელში



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

შერჩეული 60 მონაწილისთვის ტრენინგები გაიმართა სამ
ჯგუფად N12 გურჯაანის საარჩევნო ოლქის დარბაზში

ტრენინგს უძღვებოდა მოწვეული
კვალიფიციური ტრენერი ნინო
იოსელიანი

სწავლების ცენტრის
კონტრიბუციის სახით ერთ დღეს
ტრენინგს უძღვებოდნენ

მაია ჩუთლაშვილი და
მადონა ჯავახიშვილი



 საქართველოს არჩევნების ისტორია და თანამედროვეობა

 საქართველოში სახელმწიფო მოწყობისა და არჩევითი ორგანოების
ფორმირების წესი

 აქტიური მოქალაქეობა და არჩევნების გზით ქვეყნის მართვის პროცესში
მონაწილეობის მნიშვნელობა

 ჩართული მხარეების როლი დემოკრატიული არჩევნების
უზრუნველსაყოფად

 საარჩევნო უფლებები და რეალიზება, გენდერული თანასწორობა
არჩევნებში

 ინკლუზიური არჩევნები (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა
საარჩევნო პროცესში)

 არჩევნების უსაფრთხოება

 არჩევნების პოპულარიზაციისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლო-ბის
ზრდის უზრუნველსაყოფად



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

პირველი ჯგუფის ტრენინგი 7-10 ნოემბერი
ესწრებოდა 20 მონაწილე - 5 კაცი და 15 ქალი



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

მეორე ჯგუფის ტრენინგი 11-14 ნოემბერი
ესწრებოდა 20 მონაწილე - 5 კაცი და 15 ქალი



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

მესამე ჯგუფის ტრენინგი 18-21 ნოემბერი
ესწრებოდა 20 მონაწილე - 1 კაცი და 19 ქალი



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)
თითოეული ჯგუფის ტრენინგის დასრულების შემდეგ მომზადდა
მულტიმედია მასალა, რომელიც განთავსდა ვებგვერდზე
https://www.speqtri.ge/

პირველი ჯგუფის პროდუქტი

აქტიური მოქალაქის როლი საზოგადოებაში
- მეცენატმა პირველი ჯგუფის ტრენინგი
დაასრულა [Video/Photos]

მეორე ჯგუფის პროდუქტი

კარგი გზამკვლევი ამომრჩევლისთვის -

როგორ აფასებენ ტრენინგის მიმდინარეობას
მონაწილეები [Video-Photo]

მესამე ჯგუფის პროდუქტი

"მეცენატმა" ტრენინგების კურსი დაასრულა
[Video/Photo] 

https://www.speqtri.ge/


პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

 ძალიან კმაყოფილი 44

 კმაყოფილი 4

 არც კმაყოფილი, არც
უკმაყოფილო 3

 უკმაყოფილო 0

 ძალიან უკმაყოფილო 0

რა თემაზე ისურვებდით

ტრენინგებს მომავალში  საარჩევნო თემატიკაზე 44

 ადამიანის უფლებებზე 4

 საქართველოს არჩევნების
ისტორია და თანამედროვეობა 3

 ქალთა უფლებები 3

 სხვა 8

რამდენად კმაყოფილი ხართ

მოწოდებული ინფორმაციით

კმაყოფილებისა და საჭიროებების კვლევა



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები)

რამდენად ნაცნობი იყო მოწოდებული

ინფორმაცია

ძალიან ნაცნობი

ნაცნობი

საშუალოდ ნაცნობი

არ ვფლობდი

ინფორმაციას
სრულიად ახალი

იყო ჩემთვის

6

11

28

12

3

პრე და პოსტ-ტესტების ანალიზი
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სწორი

პასუხები

არასწორი

პასუხები

პრე-ტესტი პოსტ-ტესტი

35%                       95%

65%                        5%



გამოწვევები და გადაჭრის გზები

მონაწილეთა
დასწრება

მოტივაციის
ამაღლება

სერტიფიკატების
გადაცემით

მოტივაციის
ამაღლება

მეხსიერების
ბარათების
ჩუქებით

არასტაბილური
დენი

ალტერნატიული
დენის წყარო

გენდერული
ბალანსი

ვერ მოგვარდა

აპლიკანტების
უმრავლესობა იყო

ქალი




