
ანგარიში პროექტზე 

 ”არჩევნები და არჩევნებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მნიშვნელობა”   

2013 წლის 27 მაისიდან - 8 ივნისის ჩათვლით საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და 

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრმა გაეროს განვითარების 

პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა ფართომასშტაბიანი პროექტი ”არჩევნები 

და არჩევნებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მნიშვნელობა”.  

1. პროექტის მიზანი 

პროექტი მიზნად ისახავდა ახალგაზრდა ამომრჩეველთა (მათ შორის, ეთნიკური უნცირესობების 

წარმომადგენელთა) სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას და ახალგაზრდების იმ 

ნაწილის გააქტიურებას, რომელიც პირველად იღებს მონაწილეობას არჩევნებში (პროექტის აქტუალობა 

განაპირობა, ასევე, მოახლოებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა და 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებმა).  

2. პროექტის სამიზნე ჯგუფი  

პროექტი განხორციელდა სწავლების ცენტრის ბაზაზე (ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისთვის), ასევე საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, საარჩევნო 

სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმომწერ 14 

უნივერსიტეტში, მათ შორის 5 რეგიონალურ და 9 თბილისში მდებარე უნივერსიტეტში: 

 

პროექტში მონაწილეობა მიიღო 1333 ახალგაზრდამ (18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებმა), მათ 

შორის:  

 



 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან (საბაკალავრო პროგრამა: ფილოსოფია, ისტორია, 

ხელოვნებათმცოდნეობა, ქართული ფილოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია, დაწყებითი 

განათლება) 170 სტუდენტმა; 

 

 სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან (საბაკალავრო პროგრამა: 

სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

ჟურნალისტიკა, საჯარო მმართველობა და საჯარო ადმინისტრირება) - 389 სტუდენტმა; 

 

 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტიდან (საბაკალავრო პროგრამა: ეკონომიკა და ფინანსები, 

ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, საბუღალტრო აღრიცხვა და საგადასახადო საქმე) – 323 

სტუდენტმა;  
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  25  - სამცხე-ჯავახეთიდან 

  24 - ქვემო ქართლიდან 

 იურიდიული ფაკულტეტიდან  (საბაკალავრო პროგრამა: სამართალი, საერთაშორისო სამართალი) - 

366 სტუდენტმა; 

 

 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებიდან (სამცხე-ჯავახეთის მხარე და ქვემო ქართლის 

მხარე) 49 ახალგაზრდამ. 

 

 

 

3. პროექტის განხორციელების გზები 

სემინარების გამართულად წარმართვის, პროექტის ფარგლებში სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო 

ტრენერთა გადამზადება, სემინარისთვის საჭირო სასწავლო მასალების შემუშავება და ბეჭდვა.  
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სამართალი 

საერთაშორისო სამართალი 

1. ელექტრონული პრეზენტაცია შინაარსი 

ახალგაზრდა 

ამომრჩევლებისთვის 

პროგრამა ითვალისწინებს ელექტრონული ფორმატით 

ვიზუალური და სქემატური ეფექტების გამოყენებით 

ახალგაზრდების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფას 

საარჩევნო უფლებასთან დაკავშირებით.   

2. დამხმარე სახელმძღვანელო მასალები დაიბეჭდა 

სახელმძღბანელო მასალები ტრენერებისათვის 11 



 

 

პროექტის ფარგლებში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისთვის, 

უნივერსიტეტებთან შეთანხმებული გრაფიკების შესაბამისად, ჩატარდა 1 საათიანი სემინარები, სულ 

ჩატარდა 85 სემინარი. სემინარის ჩატარება უზრუნველყო სწავლების ცენტრის 11 ტრენერმა. სემინარში 

მონაწილე სტუდენტებზე გაიცა სერტიფიკატები. 

სწავლების ცენტრში ჩატარდა 2 სემინარი. სემინარის ჩატარება უზრუნველო სწავლების ცენტრის 2-მა 

თანამშრომლმა. 

 

 

 

11 

10 

8 

8 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

  ჩატარებული სემინარის რაოდენობა  

3. საინფორმაციო ხასიათის მასალა დაიბეჭდა 

სამახსოვრო ბუკლეტები ახალგაზრდა ამომრჩევლებისთვის 2000 

4. სერტიფიკატები დაიბეჭდა 

სემინარში მონაწილე სტუდენტებისთვის 2000 
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  სემინარში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა  


