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საქართველოს პარლამენტის  

მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის  

კონცეფცია 
 

სამართლებრივი საფუძვლები 

 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პირველი მუხლით განსაზღვრულია 

პარლამენტის საქმიანობის პრინციპები, მათ შორის განსაზღვრულია საჯაროობის და 

ხელმისაწვდომობის პრინციპები. რეგლამენტის თანახმად გაიზარდა პარლამენტის 

საზედამხედველო ფუნქცია. იზრდება კარგი მმართველობის პრინციპებისა და მდგრადი 

განვითარების გლობალური მიზნების (მე-16 მიზანი) სრული ასახვა საპარლამენტო 

საქმიანობაში. 

 

საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის, პარლამენტის 

საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების და მიმდინარე სიახლეებით ინფორმირების 

მიზნით, მიზანშეწონილია „მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის“ შექმნა, რომელიც 

სრულიად ახლებურ სერვისს შესთავაზებს მომხმარებლებს, როგორც ადგილზე ასევე 

დისტანციურად. მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის შექმნა წარმოადგენს საქართველოს 

ღია პარლამენტის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ 

ვალდებულებას. ცენტრმა, მათ შორის უნდა უზრუნველყოს პარლამენტის გაზრდილი 

საზედამხედველო ფუნქციის მხარდაჭერა და  ადაპტირებული სერვისების გაწევა 

მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებიდან გამომდინარე. 

 

 

მიზნობრივი სტრუქტურული ერთეულები და სახელმწიფო უწყებები 

 

მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის ფარგლებში მიზანშეწონილია პარლამენტის აპარატის 

საქმიანობის რამდენიმე კომპონენტის გაერთიანება, კერძოდ რამდენიმე სტრუქტურული 

ერთეულის კოორდინირებული საქმიანობა შემდეგი მიმართულებით:  

 

სტრუქტურული ერთეულები: 

1. საქართველოს პარლამენტის მოქალაქეთა მისაღები (რომელიც ოპერირებს 

საქმისწარმოების დეპარტამენტის ბაზაზე); 

2. საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამოქალაქო ღონისძიებათა დაგეგმვის 

განყოფილების სერვისები (რომელიც ოპერირებს საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის ბაზაზე); 

3. პარლამენტის სასწავლო ცენტრი (რომელიც ოპერირებს ადამიანური რესურსებისა 

და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის ბაზაზე); 
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სახელმწიფო უწყებები 

მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის ფარგლებში, ასევე მიზანშეწონილია პარლამენტის 

აპარატის სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლობა საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროსთან და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან, კერძოდ: 

 

1. საზოგადოებრივ ცენტრებთან და იუსტიციის სახლებთან (რომლებიც ოპერირებენ 

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 

ბაზაზე); 

2. სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრთან 

(რომელიც ოპერირებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს ფარგლებში). 

 

 

მოქალაქეთა მისაღები 

მოქალაქეებსა და საქართველოს პარლამენტს შორის ნდობის ამაღლების, გამჭვირვალობის, 

ანგარიშვალდებულების, ხელმისაწვდომობის, ღია ურთიერთობისა და საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლების გაზრდის უზრუნველსაყოფად პარლამენტის აპარატის 

საქმისწარმოების დეპარტამენტში დაინერგება საქართველოს პარლამენტის მოქალაქეთა  

მისაღების განახლებული მოდელი. 

მოქალაქეთა მისაღებში დაინერგება „ერთი ფანჯრის“ მომსახურების პრინციპი, რაც უფრო 

ეფექტიანს გახდის მოქალაქეთა სერვისს და გაზრდის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის 

შიდა კოორდინაციისა და კომუნიკაციის ხარისხს. 

 

მოქალაქეთა მისაღების მთავარი მიზანია   პარლამენტის შესახებ მოქალაქეთა ცნობიერების 

ამაღლება და პარლამენტის საქმიანობაში მათი ინტეგრირებისა და ხელმისაწვდომობის 

ხელშეწყობა. 

მოქალაქეთა მისაღების ამოცანებია: 

 

1. მოქალაქეთა მიღება და საინფორმაციო მომსახურება; 

2. მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფებისათვის (შშმ პირები და სხვა მოწყვლადი 

ჯგუფები) საჭიროებიდან გამომდინარე ადაპტირებული მომსახურების 

უზრუნველყოფა; 

3. კორესპონდენციის მიღება, გაცემა, მართვა; 

4. პეტიციის, საკანონმდებლო წინადადების, საკანონმდებლო საქმიანობაზე 

მოსაზრებებისა და შენიშვნების მიღება; 

5. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე განაცხადის მიღება; 

6. მოქალაქის საკანონმდებლო პროცესში ჩართვის ხელშეწყობა პარლამენტის 

კომიტეტებთან ერთად; 

7. საპარლამენტო საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და კონსულტაციის 

გაწევა; 

8. საპარლამენტო და კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მოქალაქეთა აქტივობისა და 

ჩართულობის ასამაღლებლად პარლამენტში მოსული მოქალაქის ინფორმირება 

მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებზე; 
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9. პარლამენტის ონლაინსერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის 

მიმდინარე კანონპროექტებზე კომენტარების ონლაინრეჟიმში დაფიქსირება, 

კანონისა და კანონპროექტების მოძიება, „ონლაინჩათი“.   

10. პარლამენტის პლენარულ და საკომიტეტო სხდომებზე საზოგადოების 

წარმომადგენელთა დასწრების პროცედურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და 

შესაბამისი განცხადებების მიღება; 

11. პარლამენტში მოსული მოქალაქეებისათვის საინფორმაციო-შემეცნებითი მასალის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 

12. პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კუთხით დაგეგმილი 

ღონისძიებების (ღონისძიებების კალენდრის) მოქალაქეებისათვის გაცნობა; 

13. პარლამენტის სასახლის დათვალიერების პროცედურებთან დაკავშირებით 

მსურველთათვის ინფორმაციის მიწოდება და განაცხადის მიღება; 

14. პარლამენტის წევრებთან და პარლამენტის სტრუქტურული ერთეულების 

წარმომადგენლებთან შეხვედრების ხელშეწყობა; 

15. პარლამენტის წევრის მოთხოვნის შესაბამისად მოქალაქესთან შეხვედრის 

უზრუნველყოფაში ხელშეწყობა; 

16. მოქალაქეთა წერილების, განცხადებებისა და სხვა კორესპონდენციის სისტემატური 

ანალიზი; 

17. შემოსული კორესპონდენციის და  მოქალაქეებთან შეხვედრების ანალიზის 

განზოგადების საფუძველზე საზოგადოებაში არსებული აქტუალური და 

მნიშვნელოვანი გამოწვევების გამოკვეთა, შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულების ინფორმირება საჭირო ღონისძიებებისა და რეაგირების 

განხორციელების მიზნით;  

18. მოქალაქეებისათვის  ინტერნეტ სივრცით უზრუნველყოფა; 

19.  მოქალაქეთა  უზრუნველყოფა სატელეფონო საინფორმაციო მომსახურებით; 

20. მოქალაქეთა მომსახურებისას საჭიროების დროს პარლამენტის სტრუქტურული 

ერთეულების მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; 

21. მცირეწლოვანი ბავშვების თანმხლები პირებისთვის, საბავშვო კუთხით 

სარგებლობის უზრუნველყოფა. 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამოქალაქო ღონისძიებათა დაგეგმვის განყოფილება 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის/საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და სამოქალაქო ღონისძიებათა დაგეგმვის განყოფილება უზრუნველყოფს 

საზოგადოებისათვის საქართველოს პარლამენტის დაგეგმილი და განხორციელებული 

საკანონმდებლო საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების, აგრეთვე მისი 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვას, ჩატარებას და 

შესაბამისად ვიზიტორთა ნაკადების გაზრდას. 

 

მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის კონცეფციის ფარგლებში განყოფილება 

უზრუნველყოფს შემდეგ საქმიანობას: 

 

1. საქართველოს პარლამენტის შესახებ საინფორმაციო/გაცნობითი/შემეცნებითი 

ექსკურსიების ორგანიზებას; და 

2. საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ბეჭდვითი და ელექტრონული 

საინფორმაციო მასალების პროექტების შემუშავებას. 
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მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის კონცეფციის ფარგლებში, განყოფილების 

თანამშრომლების მიერ საქართველოს პარლამენტის სასახლეში ჩატარებული შემეცნებითი 

ტურების ფარგლებში დამატებული იქნება შემდეგი ლოკაციები:  

 

1. ექსკურსიის საწყისი ლოკაცია (სივრცე) - სივრცე, სადაც ექსკურსიის მონაწილეებს 

მიეწოდებათ დეტალური ინფორმაცია პარლამენტის საქმიანობის და შენობის 

ისტორიის შესახებ. ვიზიტორებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება თემატური 

ვიდეო რგოლები და პარლამენტის სასახლის მაკეტი, რაც გაზრდის მონაწილეთა 

დაინტერესებას აღნიშნული შემეცნებითი ტურების მიმართ; 

2. საქართველოს პარლამენტარიზმის მუზეუმი - მუზეუმი სადაც ვიზიტორებს, 

ექსპონატების მეშვეობით, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამოქალაქო 

ღონისძიებათა დაგეგმვის განყოფილების თანამშრომლების მიერ მიეწოდებათ 

დეტალური ინფორმაცია  საქართველოს პარლამენტარიზმის შექმნისა და მისი 

განვითარების ისტორიის შესახებ. ამავე სივრცეში, ვიზიტორები იხილავენ 

საქართველოს პარლამენტარიზმის თემაზე მომზადებულ სპეციალურ ფილმს, 

რომელიც მათ გაცილებით უფრო დეტალურ წარმოდგენას შეუქმნის საქართველოს 

პარლამენტარიზმის ისტორიის, პარლამენტის მთავარი ფუნქციის და ზოგადად 

ინსტიტუტის შესახებ. აღნიშნული ვიდეო ფილმი გამოყენებული იქნება როგორც 

მუზეუმის ფარგლებში ექსკურსიების, ასევე სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიასთან 

(მოსწავლეები, სტუდენტები, საზოგადოების სხვა ჯგუფები) საინფორმაციო 

შეხვედრების ფარგლებში. 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის/საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და სამოქალაქო ღონისძიებათა დაგეგმვის განყოფილება უზრუნველყოფს 

საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ბეჭდვითი და ელექტრონული 

საინფორმაციო მასალების პროექტების შემუშავებას. პუბლიკაციების დაბეჭდვა 

განხორციელდება პარლამენტის საგამომცემლო სახლში (სტამბა). ადგილობრივი 

ბეჭდვითი შესაძლებლობა, გაცილებით ეფექტიანს, საჭიროებაზე მორგებულს, 

ოპერატიულსა და დროულს გახდის საინფორმაციო მასალების მომზადების პროცესს, რაც 

გაზრდის საზოგადოების ინფორმირების ხარისხს. 

 

ზოგადი განათლების საფეხურის მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლება საპარლამენტო 

საქმიანობასთან დაკავშირებით  

 

საქართველოში მოქმედ საჯარო სკოლებში, მე-8 კლასიდან სავალდებულოდ ისწავლება 

სამოქალაქო განათლების პროგრამა, რომლის მიზანია მოსწავლეებში მაღალი სამოქალაქო 

თვითშეგნების ჩამოყალიბება, როგორც საკუთარი ასევე სხვისი უფლებების და 

მოვალეობების გაცნობიერება საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე. სასწავლო საგანი 

ხელს უწყობს სამოქალაქო ცნობიერების გაზრდასა და გაფართოვებას, მოქალაქეობრივი 

უნარების ჩამოყალიბებას, მოსწავლეების ინფორმირებას და მათ ეფექტიან მონაწილეობას 

დემოკრატიულ მმართველობაში.  
 

განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს ზოგადი განათლების საფეხურის 

მოსწავლეების საპარლამენტო საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და მათი 

დაინტერესება საპარლამენტო ცხოვრებით. ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მოქალაქეთა 

ჩართულობის ცენტრის ფარგლებში, საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრი 
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უზრუნველყოფს სამოქალაქო განათლების პროგრამის პედაგოგების გადამზადებას 

სპეციალურად მომზადებული სასწავლო მოდულის გამოყენებით. გადამზადებული 

პედაგოგები, თავის მხრივ მიღებული ცოდნის ინტეგრირებას მოახდენენ სამოქალაქო 

განათლების პროგრამის ფარგლებში. გადაცემული ინფორმაციის შედეგად, 

უზრუნველყოფილი იქნება ზოგადი განათლების საფეხურის მოსწავლეების შესაბამის 

ინფორმაციით აღჭურვა და მათი ინტერესის გაზრდა საპარლამენტო საქმიანობასთან 

დაკავშირებით.    

ზემოაღნიშნული საკითხის სისტემურად განხორციელების მიზნით, საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და საქართველოს 

პარლამენტის აპარატს შორის გაფორმდება თანამშრომლობის მემორანდუმი.  

თანამშრომლობის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება 

ტერიტორიულ დაფარვასთან დაკავშირებით და სურვილის მქონე საჯარო სკოლების 

მოსწავლეთა ვიზიტების უზრუნველყოფაზე საქართველოს პარლამენტის სასახლეში. 

საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრის მიერ მომზადდება პარლამენტარიზმის 

შესახებ ელექტრონული სასწავლო მოდული. მოდული, რომელიც მორგებული იქნება 

სხვადასხვა ასაკობრივი მაჩვენებლის მქონე პირებზე (ბავშვები, სტუდენტები, 

ზრდასრულები), განთავსდება პარლამენტის დისტანციური სწავლების პლატფორმაზე და 

ხელმისაწვდომი გახდება საზოგადოების ფართო მასებისთვის. აღნიშნული მოდულის 

გამოყენებას მათ შორის შეძლებენ სამოქალაქო განათლების პროგრამის პედაგოგები 

საპარლამენტო საქმიანობის თემაზე მოსწავლეებთან საგანმანათლებლო საქმიანობის 

ფარგლებში.  

 

თანამშრომლობა იუსტიციის სამინისტროსთან საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების 

მიზნით  

 

პარლამენტის საქმიანობისა და მის მიერ მიწოდებული სერვისების შესახებ საზოგადოების 

ინფორმირება ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა 

საჭიროებს სისტემურ მიდგომას, რომელიც გეოგრაფიული არეალის მიხედვით 

შესაძლებელს გახდის საზოგადოებასთან, სპეციალურად გამოყოფილ სივრცეში, 

სისტემურ კომუნიკაციასა და მათთვის ყველა, საჭირო ინფორმაციის დროულ და ეფექტიან 

მიწოდებას.  

 

ზემოაღნიშნული საკითხის გადაჭრის მიზნით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა 

და საქართველოს პარლამენტის აპარატს შორის გაფორმდება თანამშრომლობის 

მემორანდუმი.  მემორანდუმის ფარგლებში, სამინისტროს მმართველობის ქვეშ არსებულ 

ყველა იუსტიციის სახლში, ასევე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 

მმართველობის ქვეშ არსებულ ყველა საზოგადოებრივ ცენტრში საქართველოს 

პარლამენტისთვის გამოიყოფა სპეციალური სივრცე. აღნიშნული სივრცეები აღიჭურვება 

საინფორმაციო ბეჭდური მასალით. ამ სივრცეებში, წინასწარ განსაზღვრული განრიგის 

მიხედვით შედგება პარლამენტის წევრთა და აპარატის წარმომადგენლების აპოლიტიკური 

ხასიათის საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომლის 

უმთავრესი მიზანი იქნება საზოგადოებასთან უშუალო კომუნიკაცია, მათი ინფორმირება 

პარლამენტის სერვისების შესახებ და მათი საპარალამენტო ცხოვრებაში ჩართულობის 

ხარისხის გაზრდა. გამოყოფილი სივრცეები ასევე დაეთმობა საქართველოს 

პარლამენტარიზმის თემაზე მომზადებული ფილმის ჩვენებას. აქვე მოსახლეობისთვის 
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შესაძლებელი გახდება პარლამენტარიზმის შესახებ ელექტრონული სასწავლო მოდულის 

გავლა და ამისათვის შესაბამისი საოფისე ტექნიკით სარგებლობა.  

 

მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები 

 

მოქალაქეებს მოემსახურებიან მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები, რომლებიც 

ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი სერვისის მიწოდებით  უზრუნველყოფენ  მოქალაქეთა 

ჩართულობას საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობასა და მიმდინარე საკითხების 

განხილვებში, რითაც ხელს შეუწყობენ მოქალაქეებისა და საქართველოს პარლამენტის 

აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ეფექტიან კოორდინაციასა და თანამშრომლობას. 

 

მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის ამოქმედებამდე  განხორციელდება თანამშრომელთა 

კვალიფიკაციის ამაღლება შემდეგი მიმართულებით: „ეფექტური მომსახურება და 

მომსახურების სტანდარტები (სერვის +)“; „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან 

ურთიერთობისას კომუნიკაციის ეტიკეტი და სტანდარტი“; „ბავშვთა უფლებები და 

ბავშვთა ფსიქოლოგია“.  

 

 

მოქალაქეთა მისაღების გარემო 

მოქალაქეთა მისაღებში შექმნილია კომფორტული, მოქალაქეზე ორიენტირებული გარემო 

ღია დიალოგისათვის. სივრცე სრულად იქნება ადაპტირებული მოწყვლადი ჯგუფების 

საჭიროებებზე, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფს მათთვის სრულფასოვანი და 

მაღალი ხარისხის მომსახურების გაწევას. ამავე სივრცეში შეიქმნება სპეციალური ოთახი, 

რომელიც სრულად იქნება ადაპტირებული შშმ პირების საჭიროებებზე, კერძოდ ოთახში 

განთავსებული იქნება ყველა ის მრავალფუნქციური დანადგარი, რომლის გამოყენებით 

ზემოაღნიშნული პირები, როგორც თავად, ასევე მოქალაქეთა მისაღების 

მაღალკვალიფიციური თანამშრომლების მეშვეობით მიიღებენ სრულფასოვან სერვისს.   

მოქალაქეთა მისაღებში შექმნილია საბავშვო კუთხე, რაც ნებისმიერ მსურველს მისცემს 

საშუალებას მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად პარლამენტში ვიზიტის დროს მიიღოს 

სრულფასოვანი სერვისი.  
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მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრში განსახორციელებელი ღონისძიებები  

(ფაზების მიხედვით)  

 

I ფაზა 

 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა 

 

კომპონენტი დაგეგმილი აქტივობა განხორციელების ვადა 

1 მოქალაქეთა მისაღების სივრცის სარემონტო 

სამუშაოები 

დეკემბერი, 2019 წ 

2 მოქალაქეთა მისაღების სივრცის საოფისე ავეჯითა და 

ტექნიკით აღჭურვა 

დეკემბერი, 2019 წ 

თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება 

 

კომპონენტი დაგეგმილი აქტივობა განხორციელების ვადა 

1 ტრენინგი თემაზე: ეფექტური მომსახურება და 

მომსახურების სტანდარტები (სერვის +) 

ნოემბერი, 2019 წ 

2 ტრენინგი თემაზე: ბავშვთა უფლებები და ბავშვთა 

ფსიქოლოგია 

დეკემბერი, 2019 წ 

3 ტრენინგი თემაზე: კრიზისული სიტუაციის მართვა დეკემბერი, 2019 წ 

4 ტრენინგი თემაზე: „შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებთან ურთიერთობისას კომუნიკაციის 

ეტიკეტი და სტანდარტი“ 

საჭიროებისამებრ 

თანამშრომლობის მემორანდუმები 

 

კომპონენტი დაგეგმილი აქტივობა განხორციელების ვადა 

1 მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროსთან 

დეკემბერი, 2019 წ 
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2 მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროსთან 

დეკემბერი, 2019 წ 

სტანდარტის დოკუმენტები 

 

კომპონენტი დაგეგმილი აქტივობა განხორციელების ვადა 

1 მოქალაქეთა მისაღების მომსახურების სტანდარტის 

დოკუმენტის შემუშავება 

ნოემბერი, 2019 წ 

პუბლიკაციის დამზადება 

 

კომპონენტი დაგეგმილი აქტივობა განხორციელების ვადა 

1 შემეცნებითი პუბლიკაციის მომზადება და ბეჭდვა ნოემბერი-დეკემბერი, 2019 წ  

(უწყვეტი პროცესი) 

II ფაზა 

 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა 

 

კომპონენტი დაგეგმილი აქტივობა განხორციელების ვადა 

1 პარლამენტარიზმის მუზეუმის სარემონტო 

სამუშაოების დასრულება 

დეკემბერი, 2019 წ 

2 პარლამენტარიზმის მუზეუმის აღჭურვა ავეჯითა და 

ექსპონატებით 

თებერვალი, 2020 წ 

3 პარლამენტის სასახლეში შემეცნებითი ტურის 

საწყისი ლოკაციის (სივრცე) მოწყობა 

ივნისი, 2020 წ 

სამოქალაქო განათლების პროგრამის პედაგოგების გადამზადება 

 

კომპონენტი დაგეგმილი აქტივობა განხორციელების ვადა 

1 პარლამენტარიზმის შესახებ ელექტრონული 

სასწავლო მოდულის შემუშავება  

აპრილი, 2020 წ 
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1 სამოქალაქო განათლების პროგრამის პედაგოგების 

გადამზადებისთვის სპეციალური სასწავლო 

მოდულის მომზადება 

თებერვალი, 2020 წ 

2 სამოქალაქო განათლების პროგრამის პედაგოგების  

პარლამენტარიზმის თემაზე გადამზადება 

 

თებერვალი-ივნისი, 2020 წ 

(უწყვეტი პროცესი) 

სასწავლო პროგრამის შემუშავება 

 

1 პარლამენტარიზმის შესახებ ელექტრონული 

სასწავლო მოდულის შემუშავება  

იანვარი, 2020 წ 

ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრები  

 

კომპონენტი დაგეგმილი აქტივობა განხორციელების ვადა 

1 საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან საზოგადოებრივ ცენტრებში 

თებერვალი-ივნისი, 2020 წ 

(უწყვეტი პროცესი) 

ფილმის მომზადება 

 

კომპონენტი დაგეგმილი აქტივობა განხორციელების ვადა 

1 საქართველოს პარლამენტარიზმის თემაზე ფილმის 

მომზადება 

ივნისი, 2020 წ 

 


