
 
 
 
 

მედია და 
ინფორმირებული 

ამომრჩეველი 



პროექტის აღწერა 
 
 
პროექტი ითვალისწინებდა სატელევიზიო თოქ-შოუების 
მოწყობას 7 რეგიონალურ ტელემაუწყებელში და 3 დოკუმენტური 
ფილმის მომზადებას სამ ძირიდათ თემაზე: ეთნიკური 
უმცირესობები, ახალგაზრდა ამომრჩევლები, მედია და 
არჩევნები. 
 
პროექტის მიზანი იყო რეგიონალურ ტელევიზიებში თემატური 
თოქ-შოუების მოწყობის მეშვეობით მომხდარიყო არჩევნების 
პოპულარიზაცია, ამომრჩევლის ინფორმირება საარჩენო 
უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ, ასევე მათი სამოქალაქო 
თვითშეგნების ამაღლება.  

 



პროექტის მიზნები 
ამომრჩევლის ინფორმირება საარჩევნო უფლებების და მოვალეობების შესახებ  

არჩევნებში მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა  

სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება 

მედიის წარმომადგენლების საარჩევნო თემების ირგვლივ ცოდნის ამაღლება და მათი 
როლის მნიშვნელობის წარმოჩენა 

რეგიონალურ ტელევიზიებში თემატური თოქ-შოუების მოწყობის მეშვეობით 
საარჩევნო კუთხით მოსახლეობის ცოდნის ამაღლება 

ახალგაზრდა ამომრჩევლებში არჩევნების პოპულარიზაცია და მათი პროცესებში 
ჩართულობის ზრდა 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ინფორმაციული ვაკუუმის 
დაძლევა 



პროექტის შედეგები 

მომზადდა 3 დოკუმენტური ფილმი: „მედია და 
არჩევნები“, „ახალგაზრდები და არჩევნები“ , 

„ეთნიკური უმცირესობები და არჩევნები“ 
 

მოეწყო სატელევიზიო, საგანმანათლებლო 
თოქ-შოუები  7 რეგიონალურ 

ტელემაუწყებელში: „25-ე არხი“ (ქ. ბათუმი), 
„მეგა ტვ“ (ქ. ქუთაისი), „მე-9 ტალღა“ (ქ. ფოთი), 

„თანამგზავრი“ (ქ. თელავი), „თრიალეთი“ (ქ. 
გორი), „ფარვანა“ (ქ. ნინოწმინდა), „მარნეული 

ტვ“ (ქ. მარნეული) 



პროექტის შედეგები 

თოქ-შოუების და ფილმების მეშვეობით მოქალაქეებს 
მიეწოდათ ინფორმაცია  დემოკრატიული 

სახელმწიფოსთვის არჩევნების და ქვეყნის მართვის 
პროცესში მათი  მონაწილეობის მნიშვნელობაზე.  

ტრენინგზე „მედია და არჩევნები“ პროექტში 
ჩართული რეგიონალური ტელევიზიების 

ჟურნალისტებმა და პროდიუსერებმა აიმაღლეს 
პროფესიული უნარები და გაიღრმავეს ცოდნა 

საარჩევნო თემების ირგვლივ .  

ახალგაზრდული ვიდეოკონკურსი „ჩემი არჩევანი“ 
დაგვეხმარა გამოგვევლინა ახალგაზრდების ზოგადი 

შეხედულებები არჩევნების შესახებ 



განხორციელებული აქტივობები 

 

ტრენინგი 

ჟურნალისტებისთვის 

„მედია და არჩევნები“  

 
3 დღიანი ტრენინგი მიზნად ისახავდა 
საარჩევნო თემების ირგვლივ ცოდნის 
ამაღლებას, მედიის როლის 
მნიშვნელობის წარმოჩენას 
წინასაარჩევნო და შემგდომ 
პერიოდში ობიექტური და 
დაბალანსებული მასალის 
მომზადებაში. 



განხორციელებული აქტივობები 

• „მედია და არჩევნები“  -  მედიის როლზე 
არჩევნების პერიოდში და საზოგადოებრივი აზრის 
ფორმირების პროცესში ზოგადად მის ზემოქმედებაზე, 
რამდენად ობიექტურ და დაბალანსებულ 
ინფორმაციას აწვდიან მედიასაშუალებები 
ამომრჩევლებს წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას, 
რამდენად მიუკერძოებელია მედია.  

• „ახალგაზრდები და არჩევნები“  - 
ახალგაზრდების ქვეყნის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკურ ცხოვრებაში პასიურ მონაწილეობაზე. 
ახალგაზრდა ამომრჩევლის დაბალი აქტივობის 
მიზეზებზე და მათ პრობლემებზე 

• „ეთნიკური უმცირესობები და არჩევნები“ -   
ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე, 
სახელმწიფო ენის არცოდნით ან არასრულყოფილი 
ცოდნით გამოწვეულ საინფორმაციო ვაკუუმზე და იმ 
ნიშაზე, რომელიც მათ უკავიათ ქვეყნის 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

მომზადდა 
სამი 10 

წუთიანი 
დოკუმენტური 

ფილმი  



თოქ-შოუების ციკლი „ინფორმირებული 
ამომრჩეველი“ 

გადაცემის თემა „მედია და არჩევნები“ 
ტელეკომპანიები: „თრიალეთი“ (გორი), „თანამგზავრი“ 

(თელავი), „მეგა ტვ.“ (ქუთაისი).  

გადაცემის თემა „ახალგაზრდები და არჩევნები“ 
ტელეკომპანიები: „25-ე არხი“ (ბათუმი), „მე-9 ტალღა“ 

(ფოთი). 

გადაცემის თემა „ეთნიკური უმცირესობები და 
არჩევნები“  

ტელეკომპანიები: „მარნეული ტვ“ (მარნეული), 
„ფარვანა“ (ნინოწმინდა). 

   განხორციელებული აქტივობები 



„როგორ შეიძლება 
შეცვალოს არჩევნებმა 

თქვენი ცხოვრება?“  

3 გამარჯვებული, 
რომლებმაც უპასუხეს 

კითხვას 

     განხორციელებული აქტივობები 

ახალგაზრდული 
ვიდეოკონკურსი 
„ჩემი არჩევანი“ 



      განხორციელებული აქტივობები 

პროექტის „მედია და 
ინფორმირებული ამომრჩეველი“  
შემაჯამებელ შეხვედრა  

დოკუმენტური ფილმების ჩვენება 

კონკურსში „ჩემი არჩევანი“ 
გამარჯვებულების დაჯილდოება 

არსებული სიტუაციის ანალიზი 

პროექტის „მედია 
და 

ინფორმირებული 
ამომრჩეველი“  
შემაჯამებელი 

შეხვედრა  



სად შეგიძლიათ გვიპოვოთ 

მედია და 
ინფორმირებული 

ამომრჩეველი 

ინფორმირებული 
ამომრჩეველი 

https://www.youtube.com/channel/UC9w8JcweX0EAOTyIogjUCeg?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UC9w8JcweX0EAOTyIogjUCeg?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UC9w8JcweX0EAOTyIogjUCeg?view_as=public
https://www.facebook.com/ivoterscompetition?ref=hl
https://www.facebook.com/ivoterscompetition?ref=hl


 
გმადლობთ 

პროექტი „მედია და ინფორმირებული ამომრჩეველი“ სსიპ „საარჩევნო 
სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის“ 

ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. 

 


