
საპარლამენტო 
არჩევნების იმიტაცია 
– როგორ მოვამზადოთ 
ის?

პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის 
მიერ, RITA – რეგიონი გარდამავალ   პერიოდში პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც 
ახორციელებს ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის.
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საპარლამენტო არჩევნების 
იმიტაცია – როგორ 
მოვამზადოთ ის?

ვინ იღებს მონაწილეობას?

იმიტაციის მონაწილეთა რაოდენობაა დაახლოებით 80 
ადამიანი 4 ან 5 სკოლიდან (დაახლოებით 20 ადამიანი თითო 
სკოლიდან), ოპტიმალური ასაკი - 14-18 წელი.

როგორ მოვახდინოთ მონაწილეთა შერჩევა? 
•  არჩევნების იმიტაციაში მონაწილეთა შერჩევა ღია ფორმით 

უნდა განხორციელდეს, იგი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
სკოლის ყველა მოსწავლისათვის.

•   მოგიწოდებთ რომ იმიტაციაში მონაწილეობის მსურველთა 
შერჩევა მოხდეს მრავალფეროვნების პრინციპის დაცვით - 
დაცული უნდა იქნას ბალანსი მამრობითი და მდედრობითი 
სქესის მონაწილეთა შორის, აგრეთვე ჩართულნი უნდა 
იქნან მოსწავლეები რომლებიც „არცთუ ისე კარგ“ 
მოსწავლეებად ითვლებიან, წარმოდგენილნი უნდა იყვნენ 
სხვადასხვა კლასების მოსწავლეები და ა. შ.

•  მონაწილეებმა უნდა გამოხატონ მზადყოფნა რომ 
ისინი იმიტაციაში ჩართულნი იქნებიან მთელი მისი 
მიმდინარეობის პროცესში, დასაწყისიდან დასასრულამდე. 

 
წაყვანა: 2 მთავარი ტრენერი + ასისტენტების ან 
მასწავლებლების მხარდაჭერა (ოპტიმალური იქნება თუ 
თითოეულ ჯგუფს თითო ასისტენტი ეყოლება).

ყურადღება: ფინალურ ნაწილში ანუ დებატებში, მედია-
მასალების პრეზენტაციაში და შემდეგ უკვე ხმის მიცემაში 
სამონაწილეოდ შეიძლება მოიწვიოთ ახალგაზრდები 
რომლებსაც არჩევნების იმიტაციის დანარჩენ ნაწილებში 
მონაწილება არ მიუღიათ (მაგალითად, ეს შეიძლება იყვნენ 
დაინტერესებული მოსწავლეები რომლებსაც იმიტაციაში 
მონაწილეიობა სურდათ მაგრამ შერჩევის პროცესი ვერ 
გაიარეს). ეს დებატებს და არჩევნებს რეალიზმს შემატებს 
(„გარედან მოსული ამომრჩევლების“ დარწმუნების 
აუცილებლობა). ასეთ სიტუაციაში საჭიროა რომ დამატებითი 
პიროვნებები გაითვალისწინოთ ამომრჩეველთა სიებში.
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სად?

სტაციონარული ვერსია:
•  ოპტიმალური ვარიანტია ერთი დიდი დარბაზი (მაგალითად, 

სპორტული დარბაზი ან სალექციო დარბაზი ფიქსირებული 
დასაჯდომი ადგილების გარეშე) სადაც საჭიროების 
შემთხვევაში 80-100 ადამიანი დაეტევა.

•  დარბაზში უნდა განთავსდეს 7 სამუშაო პოსტი, თითოეული 
მათგანი უნდა შედგებოდეს 2-3 ერთმანეთზე მიდგმული 
მაგიდისაგან, მათ გარშემო შემოწყობილი სკამებისაგან და 
ქაღალდის სამუშაო მასალების კომპლექტისაგან.

•  სამუშაო პოსტები მოამარაგეთ ქაღალდის დიდი 
ფურცლებით რომლებსაც შემდეგი წარწერები ექნებათ:

ჯგუფი 1 - საარჩევნო კომისია
ჯგუფი 2 – „ერთად კავკასლენდისთვის“
ჯგუფი 3 – „გაერთიანებული მოქალაქეები“
ჯგუფი 4 – „კავკასლენდის პატრიოტიზმი“
ჯგუფი 5 – „მწვანე კავკასლენდი“
ჯგუფი 6 – „სისტემის მიღმა“
ჯგუფი 7 - მედია

სკამების რაოდენობა იმ მოსწავლეების რაოდენობას უნდა 
შეესაბამებოდეს რომლებიც მოცემულ ჯგუფში იმუშავებენ 
(თითოეული ჯგუფის შემოთავაზებულ პროპორციებს სცენარში 
იპოვით).

თითოეული ჯგუფისთვის განკუთვნილი სამუშაო მასალების 
სტანდარტული კომპლექტი უნდა შეიცავდეს შემდეგ 
კომპონენტებს:
• ფლიპჩარტის 3-5 ფურცელი;
•  ფერადი და თეთრი ფურცლები (15-30 ცალი თითოეული 

ჯგუფისათვის);
• ფერადი მარკერებისა და ფლომასტერების კომპლექტი;
•   ქაღალდის წებვადი ლენტი ან წებვადი მასა;
• 3-4 კალამი;

სურვილისამებრ: ნებისმიერი ისეთი მასალა რომელიც 
შეიძლება გამოყენებულ იქნას პლაკატების შესაქმნელად 
(ფერადი გაზეთები, საშრობი ქაღალდის ფურცლები, ცარცი და 
ა.შ.);
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პლუს 2 ან 3 ლეპტოპი რომლებიც პარტიების 
წარმომადგენლებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი (მასალების 
სოციალურ მედიაში განსათავსებლად, ინფორმაციის 
მოსაძიებლად და ა.შ.);

საარჩევნო კომისიის სამუშაო პოსტის შემთხვევაში: 
მას უნდა ჰქონდეს წვდომა კომპიუტერთან და პრინტერთან, 
აგრეთვე უნდა ჰქონდეს a4 ფორმატის სუფთა ფურცლები 
მინიმუმ იმ რაოდენობით რა რაოდენობის ამომრჩევლებიც 
იქნებიან (რათა შესაბამისი რაოდენობის საარჩევო 
ბიულეტენები დაიბეჭდოს).

მედია-ჯგუფის სამუშაო პოსტზე აუცილებლად უნდა 
იყოს მინიმუმ 1 ან ოპტიმალურ ვარიანტში 2 ლეპტოპი 
რომლებიც ინტერნეტში იქნება ჩართული, აგრეთვე უნდა 
იყოს ფოტოაპარატი ან კარგი ხარისხის კამერის მქონე 
ტელეფონი, ასევე კაბელები რომლებიც სურათების გადატანის 
შესაძლებლობას მოგცემთ (ეს ტექნიკა მონაწილეების 
საკუთრება შეიძლება იყოს თუმცა არჩევნების იმ იტაციის 
დაწყებამდე ზუსტად უნდა დავრწმუნდეთ - აქვთ თუ არა 
მონაწილეებს ეს საგნები). 

დამატებით: წამყვანთა სამუშაო პოსტზე უნდა იყოს 
პროექტორზე მიერთებული ლეპტოპი, ეკრანი, ფლიპჩარტის 
დაფა, მარკერების კომპლექტი, არჩევნების იმიტაციის 
სცენარის რამდენიმე ამობეჭდილი ეგზემპლარი. 

ონლაინ-ვერსია:
•  ღონისძიება შეიძლება ჩატარდეს შერჩეული 

პლატფორმის საშუალებით რომელიც ონლაინ-რეჟიმში 
შეხვედრებისათვის გამოიყენება (როგორიცაა მაგლითად: 
Zoom-ი, Microsoft Teams-ი). ღონისძიების ონლაინ-
რეჟიმში ჩატარების ოპტიმალურ ვერსიად ჩაითვლება 
ისეთი ვერსია რომელშიც მონაწილეები 7 ჯგუფად არიან 
დაყოფილნი და ერთობლივად მუშაობენ. ამ სიტუაციაში 
აუცილებელია თითოეული ჯგუფი თავის სამუშაო ადგილზე 
უზრუნველჰყოთ მასალების კომპლექტით, ამობეჭდილი 
ინსტრუქციებით და მინიმუმ 2 ლეპტოპით რომლებიც 
ინტერნეტშია ჩართული.



4

კიდევ რა უნდა მოვამზადოთ?

სტაციონარულ ვერსიაში:
•  კენჭისყრის ბარათები ჯგუფების ნომრებით (მთლიანობაში 

უნდა იყოს მონაწილეთა რაოდენობის თანაბარი), 
პროპორციული დაყოფით: საარჩევნო კომისია 
(დაახლოებით მონაწილეების 10% - არა უმეტეს 5-6 
ადამიანისა ჯგუფში), მედია (მონაწილეთა დაახლოებით 
20 პროცენტი), პოლიტიკური პარტიები (მთლიანობაში 
მონაწილეთა 60% რომლებიც დაყოფილნი არიან 5 ჯგუფად, 
ნაკლები რაოდენობის მონაწილეთა შემთხვევაში 3 ან 4 
ჯგუფად);

•  მონაწილეთა სიები დაყოფილია ანბანური პრინციპით, ისინი 
დაყოფილია 5 ნაწილად - ეს იქნება ამომრჩეველთა სია 
რომლითაც ისარგებლებს საარჩევნო კომისია (ყურადღება: 
თუკი თქვენ გარეშე პირებს იწვევთ დებატებში და 
არჩევნებში სამონაწილეოდ, მაშინ ისინიც უნდა აღმოჩნდნენ 
სიაში):

  1 სია – გვარები ა-დან ზ-ს ჩათვლით
 2 სია – გვარები თ-დან ო-ს ჩათვლით
 3 სია – გვარები პ-დან ფ-ს ჩათვლით
 4 სია – გვარები ქ-დან ძ-ს ჩათვლით
 5 სია – გვარები წ-დან ჰ-ს ჩათვლით
• საარჩევნო ურნა;
• 1 ან 2 მიკროფონი გამაძლიერებელი სისტემით;
•  არჩევნების იმიტაციის დაწყებამდე 1 ან 2 კვირით ადრე 

შექმენით ფეისბუქზე ღონისძიება - მოიწვიეთ მასზე 
უპირველეს ყოვლისა მონაწილეები მაგრამ ამას გარდა 
მოიწვიეთ სხვა ახალგაზრდა ადამიანებიც. იმიტაციის 
პროცესში ეს „ინტერნეტ-ღონისძიება“ იქნება ადგილი სადაც 
პარტიებს და მედია-ჯგუფს შეეძლებათ საკუთარი მასალების 
განთავსება - სურათების, ფილმების და პოსტების ფორმით.

ადგილობრივ მედიაში გაგზავნეთ პრეს-რელიზი არჩევნების 
იმიტაციის შესახებ – მოიწვიეთ ისინი ღონისძიებაზე (უკეთესი 
იქნება ფინალურ ნაწილზე მოწვევა - დებატებზე და ხმის 
მიცემაზე. დასასრულს მედიის წარმომადგენლებს საშუალება 
მიეცემათ რომ მშვიდად გაესაუბრონ მონაწილეებს).
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საჭირო მასალების ერთიანი სია

•  დაახლოებით 6-დან 9-მდე რაოდენობის ინტერნეტში 
ჩართული ლეპტოპი;

• პროექტორი და ეკრანი;
• მიკროფონი ხმის გამაძლიერებელი სისტემით;
• ფლიპჩარტის დაფა; 
•  ამობეჭდილი ინფორმაცია პროექტის ფინანსირების შესახებ 

რომელიც დარბაზში კედელზე უნდა დაიკიდოს;
•  მონაწილთა სია ამორჩეველთა სიის ფორმით - ანბანური 

პრინციპით შედგენილი და 5 ნაწილად დაყოფილი;
• საარჩევნო ყუთი;
• ფლიპჩარტის ქაღალდის 3 კომპლექტი (75 ფურცელი);
• ერთი შეკვრა a4 ფორმატის ქაღალდი; 
• ფერადი მარკერების/ფლომასტერების 10 კომპლექტი;
•  7 ცალი წებვადი ქაღალდის ლენტი ან ამდენივე წებვადი 

მასა;
• 30 ცალი კალამი;
•  არჩევნების იმიტაციის სცენარის რამდენიმე ამობეჭდილი 

ეგზემპლარი;
•  თითოეული ჯგუფისათვის 5-6 ეგზემპლარად ამობეჭდილი 

ინსტრუქცია; 
•  კავკასლენდის აღწერა რომელიც იმავე რაოდენობითაა 

ამობეჭდილი რამდენი მონაწილეცაა;
•  სურვილისამებრ: ნებისმიერი მასალა რომელიც პლაკატების 

შესაქმნელად შეიძლება იქნას გამოყენებული (ფერადი 
გაზეთები, საშრობი ქაღალდები, ცარცი და ა.შ.). 

ყურადღება: სტაციონარული ვერსიის შემთხვევაში რაც უფრო 
მეტი „კრეატიული“ მასალის შეგროვებას მოახერხებთ - მით 
უფრო მრავალგვარი და ფერადი იქნება მონაწილეების მიერ 
შექმნილი ნამუშევრები.

ძალიან მნიშვნელოვანია ინტერნეტზე კარგი წვდომის 
უზრუნველყოფა რათა შესაძლებელი იქნას ქსელში მასალების 
(სურათების, ფილმების და ა. შ.) სწრაფად და ოპერატიულად 
განთავსება. 
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