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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

საჯარო ლექციები 
პროექტში ,,50 საჯარო მოხელე“ ჩართული მომხსენებლები 

 

 

თემა: ქართული სახელმწიფო - დემოკრატიული 
მშენებლობის გრძელი გზა და დღევანდელი 
გამოწვევები 

მომხსენებელი: იუსტიციის მინისტრი თეა 
წულუკიანი 

თეა წულუკიანი, საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრის ყვარლის კომპლექსში პროექტის 
− „50 საჯარო მოხელე“, გახსნით ღონისძიებას 
დაესწრო. მინისტრმა ქვეყნის დემოკრატიზაციის 

პროცესისა და საქართველოს გამოწვევების შესახებ პროექტის მონაწილეებისთვის საჯარო ლექცია 
წაიკითხა. შეხვედრისას საუბარი შეეხო იმ მნიშვნელოვან რეფორმებს, რომელთა განხორციელება 
აუცილებელია ქვეყანაში მმართველობის ევროპული სტანდარტებს მისაღწევად. 

______________________________________________________________________________________________ 

თემა: კულტურის სტრატეგია საქართველოში 

მომხსენებელი:   მიხეილ გიორგაძე, კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის მინისტრი 

2015 წლის 26 ნოემბერს, საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრში, საქართველოს კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის მინისტრმა, მიხეილ გიორგაძემ 
საჯარო ლექცია წაიკითხა თემაზე - „კულტურის 
სტრატეგია საქართველოში“. 

კულტურის მინისტრი ახალგაზრდებს ესაუბრა, 
კულტურის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნის პროცესზე და გააცნო მათ, თუ რა 
ღირებულებებს ეყრდნობა სტრატეგიის დოკუმენტი, როგორ წარმოაჩენს ის კულტურის როლს 
ქვეყანაში. 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

თემა:  ადამიანის როლი სახელმწიფოში 

მომხსენებელი: ლევან გიგინეიშვილი, ფილოლოგი 

საჯარო ლექციაზე საუბარი შეეხო ისეთ 
მნიშვნელოვან თემებს, როგორიცაა სახელმწიფოსა და 
მოქალაქის ურთიერთდამოკიდებულება,  პიროვნების 
პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს მიმართ და 
საქრთველოს მიერ განვლილ გზას დემოკრატიული 
განვითარების კუთხით. ლექციის ძირითადი ნაწილი 
კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

თემა:  სახელმწიფოს და ბიზნესის ურთიერთობა 

მომხსენებელი: სოსო ფხაკაძე, კომპანია "ვისოლ 
ჯგუფის" პრეზიდენტი 

2015 წლის 8 დეკემბერს,  სოსო ფხაკაძემ წაიკითხა 
საჯარო ლექცია თემაზე „სახელმწიფოს და 
ბიზნესის ურთიერთობა“ 

სოსო ფხაკაძის შეფასებით, ეფექტური, 
თანამედროვე აზროვნების მქონე სახელმწიფო 

მოხელე, ქვეყნის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მისივე განცხადებით, პროექტში 
მონაწილე ახალგაზრდები ენთუზიაზმით, შემართებით, ჩამოყალიბებული აზროვნებით გამოირჩევიან, 
რაც აძლიერებს განცდას, რომ მომავალში, როდესაც ისინი საჯარო სამსახურში დასაქმდებიან, 
სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის კიდევ უფრო მეტად ეფექტური და სწორი კომუნიკაცია იქნება, რაც 
ქვეყანას ძალიან დიდ სიკეთეს და სარგებელს მოუტანს.  
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

თემა: საქართველოს პირველი რესპუბლიკა 

მომხსენებელი: ისტორიკოსი დიმიტრი სილაქაძე 

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის 
ინსტიტუტის დოქტორანტი; საქართველოს 
თავდაცვის სამინისტროსა და ხელნაწერთა 
ეროვნული ცენტრის სტიპენდიანტი. მუშაობს 
სადოქტორო დისერტაციაზე ,,საქართველოს 
პირველი  რესპუბლიკის   შეიარაღებული 
ძალები". 

ძირითადი ინტერესის სფერო: საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორია, სამხედრო 
პრობლემატიკა, კავკასია  XIX-XX საუკუნეების ისტორია. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

თემა:  

- პოლიტიკური აზროვნების პრობლემები 
დემოკრატიის აღმშენებლობაში, 

- სტრატეგიული აზროვნება 

მომხსენებელი: თეორიული კიბერნეტიკის 
მეცნიერებათა დოქტორი ნიკო მელიქაძე 

 ბატონმა ნიკოლოზ მელიქაძემ წაიკითხა საჯარო 
ლექცია თემაზე: „პოლიტიკური აზროვნების 

პრობლემები დემოკრატიის აღმშენებლობაში“ და „სტრატეგიული აზროვნება“  პროექტის მონაწილეებს 
საშუალება ჰქონდათ გაეზიარებინათ ღვაწლმოსილი პროფესორის გამოცდილება. ნიკოლოზ მელიქაძე 
გახლავთ პოლიტიკის ანალიზისა და პოლიტიკის დამუშავების დამოუკიდებელი ანალიტიკური 
ინსტიტუტის – „სტრატეგიული გამოკვლევათა ცენტრის“- თანადამფუძნებელი და თანადირექტორი. 
მისი პოლიტიკური საქმიანობის სფერო – პოლიტიკური აზროვნებაა.  
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

თემა:  

- რელიგია და პოლიტიკა 
- სიძულვილის ენა 
- ვაჟა - ჩვენი თანამედროვე.   

         

მომხსენებელი: ფილოლოგი, პოლიტიკოსი ლევან 
ბერძენიშვილი. ბატონმა ლევანმა ისაუბრა 
რელიგიურ ფუნდამენტალიზმზე,   იმაზე თუ  
როგორ იყენებდნენ შუასაუკუნეებში 

სახელმწიფოები რელიგიას, როგორც პოლიტიკურ ინსტრუმენტს, ხალხის სამართავად. ლექციის 
ძირითდი ნაწილი კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა. 

 _____________________________________________________________________________________________ 

თემა: მარკეტინგის მნიშვნელობა 

მომხსენებელი: „თიბისი ბანკის“ მარკეტინგის 
დირექტორმა, ნინო ეგაძე 

პროექტის მონაწილეთათვის „თიბისი ბანკის“ 
მარკეტინგის დირექტორმა, ნინო ეგაძემ საჯარო 
ლექცია წაიკითხა თემაზე: „მარკეტინგის 
მნიშვნელობა თანამედროვე სამყაროში“. 

მარკეტინგის წამყვანმა სპეციალისტმა პროექტის 
მონაწილეებს სხვადასხვა პროფილის მქონე ორგანიზაციებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება 
გაუზიარა. ლექციის მსვლელობისას ისაუბრა მარკეტინგის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და მოიყვანა 
პრაქტიკული მაგალითები, როგორც საკუთარი, ასევე მსოფლიოში ცნობილი წარმატებული 
მარკეტინგული მიღწევებიდან. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

 

თემა:  საჯარო სამსახურის რეფორმა 

მომხსენებელი:  სსიპ „საჯარო სამსახურის 
ბიუროს“ უფროსი ეკა ქარდავა 

„საჯარო სამსახურის ბიუროს“ უფროსი ეკა 
ქარდავა პროექტის „50 საჯარო მოხელე“ 
მონაწილეებს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 
ყვარლის კომპლექსში  შეხვდა და საჯარო 
სამსახურის რეფორმაზე ესაუბრა. ლექციის         
დროს დეტალურად განიხილეს და იმსჯელეს 
ყველა იმ ცვლილებაზე, რომელიც აღნიშნული 

რეფორმის ფარგლებში გატარდება საჯარო სამსახურებში. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

თემა:  ცხოვრება ოფისსა და მთას შორის 

მომხსენებელი: ნათია ფერაძე  

მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში 
(MBA), მარკეტინგის მენეჯმენტის მიმართულებით 
(საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტი). 
ასევე ფლობს ბაკალავრის ხარისხს საგარეო 
ეკონომიკური საქმიანობის ორგანიზაციასა და 
მართვაში.  

სწავლისა და პროფესიული განვითარების 
პარალელურად, მთელი ცხოვრება არის 

დაკავებული სხვადასხვა სახის სპორტული აქტივობით; განსაკუთრებით კი ლაშქრობაში ატარებს 
არასამუშაო დღეებს. ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად სტუმრობს საქართველოს დაცულ 
ტერიტორიებსა და ნაკრძალებს. საქართველოს ყველა კუთხე აქვს მოვლილი, ზურგჩანთითა და კარვით 
აღჭურვილს. 2011 წელს კი ნეპალის მთიან რეგიონებშიც იმოგზაურა. 

2014 წელს „ჯიპიაი ჰოლდინგში“ დააარსა ლაშქრობის კლუბი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ბევრი 
თანამშრომელი და მეგობარი ჩართოს საყვარელ საქმიანობაში.  
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პროექტი ,,50 საჯარო მოხელე“ 
 

 

თემა:  მოტივაცია და  თვით-მენეჯმენტი - როგორ  
აჯობო საკუთარ თავს 

მომხსენებელი:  ბიძინა გუჯაბიძე 

პროექტის მონაწილეთათვის მთამსვლელმა 
ბიძინა გუჯაბიძემ  საჯარო ლექცია წაიკითხა 
თემაზე: ,,მოტივაცია და თვით-მენეჯმენტი - 
,,როგორ ,აჯობო საკუთარ თავს“. 

ალპინისტმა ბიძინა გუჯაბიძემ შეძლო პლანეტის 
უმაღლესი მწვერვალის  - ევერესტის დაპყრობა. 

ჰიმალაების გარდა მას პამირის, ტიან-შანისა და კავკასიონის ბევრი სხვა ურთულესი მწვერვალებიც 
დაუპყრია. მან პროექტის მონაწილეებს გაუზიარა გამოცდილება და ლექციის მსვლელობისას ისაუბრა 
იმ ძირითად პიროვნულ მახასიათებლებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია მიზნის მისაღწევად, 
გამოწვევებთან გასამკლავებლად და საკუთარი შესაძლებლობების ზღვარის დასადგენად. 

 


