
ეს პუბლიკაცია მომზადებულია აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ, 
ევროკავშირის, გაეროს განვითარების პროგრამის და ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მხარდაჭერით და,  
შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს მათ შეხედულებებს.

ექსკურსია  
უმაღლეს საბჭოში

მისამართი:
ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. N 37

დაგეგმეთ ექსკურსია, მარტივად  
და სახლიდან გაუსვლელად:

ჩაერთე უმაღლესი საბჭოს 
საქმიანობაში პორტალზე:  

chaerte.sca.ge

ტელ: (+995 322) 28 54 48 / (+995 322) 28 54 89

contact@sca.ge



ექ ს კურ სია უმაღ ლეს საბ ჭო ში - ეს არის შე საძ-
ლებ ლო ბა, დე ტა ლუ რად გა ეც ნოთ სა კა ნონ-
მ დებ ლო ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას და 
საქ მი ა ნო ბის პრინ ცი პებს, მე ტი გა ი გოთ მო ქა-
ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მებ ზე, და ათ ვა-
ლი ე როთ უმაღ ლე სი საბ ჭოს  ად მი ნის ტ რა ცი უ-
ლი შე ნო ბა, გა ი გოთ მი სი ის ტო რი ა. 

ექ ს კურ სი ის და გეგ მ ვა შე უძ ლი ათ:
zz სკო ლებს

zz უნივერსიტეტებს/ფაკულტეტებს

zz ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ  მო ქა ლა ქე თა ჯგუფს  

ექ ს კურ სი ის დროს გა ეც ნო ბით:
zz აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ის ტო რი ას

zz ქარ თუ ლი კონ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მის სა ფუძ ვ ლებს

zz სა ხელ მ წი ფოს მოწყო ბის სა კითხებს 

zz უმაღ ლე სი საბ ჭოს ფუნ ქ ცი ებს

zz საბ ჭოს ფორ მი რე ბის წესს

zz უმაღლესი საბჭოს სპე ცი ფი კას

zz საბჭოს საერთაშორისო ურთიერთობების 
მიმოხილვას

zz ავ ტო ნო მი ის როლს სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი კურ 
სის ტე მა ში

რო გორ და გეგ მოთ ექ ს კურ სი ა?
ექ ს კურ სი ის და გეგ მ ვა შე საძ ლე ბე ლი ა:

ორ შა ბა თი დან - პა რას კე ვის ჩათ ვ ლით  
სა მუ შაო სა ა თებ ში. 

ექ ს კურ სი ის და სა გეგ მად მოგ ვ წე რეთ ელექ ტ რო ნულ 
ფოს ტა ზე: chaerte@sca.ge  
ან დაგ ვი კავ შირ დით ტე ლე ფო ნის ნო მერ ზე:  
577 99 90 25

ექ ს კურ სი ის და სა გეგ მად სა ჭი როა  
მოგ ვა წო დოთ შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ა: 
ორ გა ნი ზა ცი ის (სკოლა, უნი ვერ სი ტე ტი, სხვა) და სა ხე
ლე ბა, ექ ს კურ სი ის მო ნა წი ლე თა სი ა, სა ხე ლის, გვა რის 
და პი რა დი ნომ რის მი თი თე ბით*, სა კონ ტაქ ტო პი რის 
ტე ლე ფო ნის ნო მე რი. 

ექ ს კუ რი ის მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა არ უნ და აღე მა
ტე ბო დეს 30 ადა მი ანს.

ჩვენ და გეხ მა რე ბით ექ ს კურ სი ის და გეგ მ ვა ში, რა თა 
თქვე ნი ვი ზი ტი უმაღ ლეს საბ ჭო ში იყოს კომ ფორ ტუ
ლი, სა ინ ტე რე სო, ინ ფორ მა ცი უ ლი და და სა მახ სოვ რე
ბე ლი. 

ვი ზი ტის და სას რულს შე გიძ ლი ათ  
გა და ი ღოთ სა ერ თო ფო ტო.  

გთხოვთ, გა ით ვა ლის წი ნოთ!
უსაფ რ თხო ე ბის წე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, უმაღ ლე სი 
საბ ჭოს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი შე ნო ბის შე სას ვ ლელ ში მო
ქა ლა ქე ე ბი (ვიზიტორები) გა ივ ლი ან შე მოწ მე ბას ლი
თო ნის დე ტექ ტო რის სა შუ ა ლე ბით. შე იძ
ლე ბა, დაც ვის სამ სა ხუ რის მოთხოვ ნით, 
ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რ ში და ტო ვონ ისე თი 
პი რა დი ნივ თე ბი, რო გო რი ცა ა:  ჩან თა, 
ქურ თუ კი, ქოლ გა და ა.შ.

საბ ჭოს შე ნო ბა ში დი დი ზო მის ჩან თე ბის 
(ჩემოდნების) შე ტა ნა არ არის დაშ ვე ბუ ლი, რად გან შე
მოწ მე ბა დიდ დროს მო ითხოვს, ასე ვე, არ არის სივ რ
ცე მსგავ სი ნივ თე ბის შე სა ნა ხად. 

ბო დიშს გიხ დით შე საძ ლო შე ფერ ხე ბის თ ვის.

 

* პირადი ნომერი აუცილებელია საშვის დასამზადებლად

უმაღლესი საბჭოს შენობაში 
მიმდინარეობს ვიდეოკონტროლი


