
 

 

                      

„ნატო- არჩევანი მშვიდობიანი და სტაბილური განვითარებისთვის“ 

25-26 სექტემბერი, 2018 

ღონისძიების ჩატარების ადგილი:  ნატოს სამეკავშირეო ოფისი საქართველოში, საინფორმაციო ცენტრი 

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 

მონაწილეები:  ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მასწავლებლები სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონიდან (ნინოწმინდა, ახალქალაქი) 

დღის წესრიგი 

25 სექტემბერი, სამშაბათი 

08:00– 12:30 მგზავრობა, სასტუმროში განთავსება 

მისამართი: სასტუმრო კალასი 

12:30- 13:30 ლანჩი 

13:30- 14:00 გამგზავრება ნატოს სამეკავშირეო ოფისში 

მისამართი: წინამძღვრიშვილის ქ. N162 

  

სემინარის გახსნა, მისასალმებელი სიტყვა 

 

14:00 – 14:30      

 

ნინო ბოლქვაძე,  ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის 

დირექტორი 

 

როზარია პუგლისი, ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი 

 

ქეთევან ციხელაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში (TBC) 

 

14:30 -14:45        ტექნიკური შესვენება 

 

თემა:  ნატოსთან პარტნიორობა; ნატოს ჩართულობა საქართველოში: სარგებელი და განვითარება 

 

14:45 - 15:45 როზარია პუგლისი, ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი 

 

 

15:45-16:00         შესვენება ყავით 

 

თემა: ესტონეთის, როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფოს გამოცდილება: ნატოს წევრობამდე და მას შემდეგ 

 

16:00- 17:00          კაი კაარელსონი, ესტონეთის ელჩი საქართველოში (TBC) 

 

 

 



 

თემა:  ნატოს მიზნები და ამოცანები; ნატოს მნიშვნელობა: შექმნისას და დღეს    

 

17:00-17:45 

 

 

17:45-18:00          

დავით სიხარულიძე,  საქართველოს ატლანტიკური საბჭო, საქართველოს 

ყოფილი თავდაცვის  მინისტრი 

 

შეჯამება, მეორე დღის გეგმა 

 
 

18:00- 20:00  ვახშამი 

 

26 სექტემბერი, ოთხშაბათი 

 

09:30 – 10:00          შეხვედრა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში,  

მისამართი: შალვა დადიანის 2/1, II სართული 

 

თემა: ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა და მისი მნიშვნელობა საქართველოს განვითარებისთვის; 

მიმდინარე პროცესები: რაში გამოიხატება ფორმულა „მეტი საქართველო ნატოში და მეტი ნატო 

საქართველოში?“ 

 

10:00  - 11:00           

 

ნატა ქორიძე, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ნატოს დეპარტამენტი (TBC) 

 

 

თემა:  საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში; საქართველოს როლი 

გლობალური უსაფრთხოების მშენებლობაში 

 

11:00 – 12:00 წარმომადგენელი საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბიდან 

 

12:00 – 12:30                შესვენება ყავით 

 

თემა:  საინფორმაციო ომის თავისებურებები: ანტიდასავლური პროპაგანდა: მითები და რეალობა 

საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ   

 

12:30- 13:15  დავით ძიძიშვილი, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 

 

თემა: მედია წიგნიერება: როგორ გავარჩიოთ სწორი და არასწორი ინფორმაცია საინფორმაციო 

სივრცეში? 

 

13:15- 14:00  თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდი 

 

14:00 – 15:00               ლანჩი 

 

თემა: უვიზო მიმოსვლის შესახებ კამპანია/სემინარის შეჯამება 

 

15:00-15:45 ნინო ბოლქვაძე,  ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის 

დირექტორი 

 

15:45                               სერტიფიკატების გადაცემა 

16:00             გამგზავრება 

 

 

 


