
ქალბატონი ჰეიდი გრაუ შეუერთდა შვეიცარიის საგარეო საქმეთა
ფედერალური დეპარტამენტის დიპლომატიურ სამსახურს 1997 წელს.
იგი დაინიშნა შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის
სააგენტოში, სადაც მუშაობდა დსთ-ს ქვეყნებში გარდამავალ
საკითხებზე. იგი 1998 წლიდან 2002 წლამდე იყო მოსკოვში საელჩოში
და 2006 წლამდე ბერნში სამშვიდობო პოლიტიკისა და ადამიანური
უსაფრთხოების პოლიტიკურ განყოფილებაში, სანამ გადავიდა
შვეიცარიის მისიაში გაეროში ნიუ იორკში, სადაც პასუხისმგებელი იყო
ჰუმანიტარულ და გარემოსდაცვით საკითხებზე. მოგვიანებით იგი
მსახურობდა მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილედ, სანამ 2010 წლის
დეკემბერში შვეიცარიის საგარეო საქმეთა ფედერალური
დეპარტამენტის უფროსი გახდებოდა. 2012 წლის მაისში იგი დაინიშნა
ეუთოს თავმჯდომარეობის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელად. ჰაიდი
გრაუს აქვს მაგისტრის ხარისხი ისტორიასა და რუსულ ფილოლოგიაში
ციურიხის უნივერსიტეტიდან. ფლობს გერმანულ, ფრანგულ, ინგლისურ
და რუსულ ენას.

პროფ. კორნელი კაკაჩია პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი
დამფუძნებელი და დირექტორი. ასევე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. პროფესორი
კაკაჩია სხდასხვა დროს იყო მიწვეული მკვლევარი ჯონ კენედის
სახელობის სახელმწიფო მმართველობის სკოლაში, ჰარვარდის
უნივერსიტეტი,(2009-10) ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის,(2000) ასევე
კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში.(2011) მას
მოპოვებული აქვს პოლიტიკის დოქტორის ხარისხი თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. იგი ასევე არის საერთაშორისო
კვლევების ასოციაციისა (ISA) და ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან
არსებული ევრაზიის კვლევებიის პროგრამის (PONARS ევრაზია) წევრი.
კორნელი კაკაჩია არის თანაავტორი წიგნისა „საქართველოს საგარეო
პოლიტიკა 21-ე საუკუნეში: გამოწვევები პატარა სახელმწიფოსთვის“
(ლონდონი, ნიუ იორკი: I.B. Tauris, 2021). როგორც ექსპერტი
საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, პროფ.
კაკაჩია ხშირად აკეთებს კომენტარს ქვეყანაში და მსოფლიოში
მიმდინარე პროცესებზე, როგორც საერთაშორისო, ასევე
ადგილობრივი პრესისთვის.

მისალმება:
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პარტიები მზად კოალიციისთვის? 



პროფ. დავით აფრასიძემ 1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი.
დოქტორის აკადემიური ხარისხი მოიპოვა ჰამბურგის უნივერსიტეტში
2003 წელს. სხვადასხვა დროს იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის და სამაგისტრო და
სადოქტორო პროგრამების ფაკულტეტის დეკანი. საუნივერსიტეტო
საქმიანობის გარდა, სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს
საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში, საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროში, საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროში. ასევე აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის
გამოცდილება. არის კონრად ადენაუერის ფონდის სამხრეთ კავკასიის
ბიუროს კონსულტანტი. 2009-2010 წლებში იყო ფულბრაიტის
სტიპენდიანტი დიუკის უნივერსიტეტში (ჩრდ. კაროლინა, აშშ). 2000-
2004 წლებში იყო ჰამბურგის უნივერსიტეტთან არსებული მშვიდობის
კვლევებისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი.
მისი სამეცნიერო ინტერესის სფეროები მოიცავს: პოსტსაბჭოთა
ტრანსფორმაცია, დემოკრატიზაცია, პოლიტიკური ინსტიტუტები და
საგარეო პოლიტიკა. 

ფერნანდო კასალ ბერტოა არის ნოტინგემის უნივერსიტეტის
პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის
ასოცირებული პროფესორი (გაერთიანებული სამეფო). ის არის
პარტიების და დემოკრატიის კვლევის კვლევითი ცენტრის
თანადირექტორი, ასევე OSCE/ODIHR „პოლიტიკური პარტიების
ექსპერტთა ძირითადი ჯგუფის“ წევრი, საერთაშორისო IDEA-ს
თანამშრომელი და ვენეციის კომისიის ექსპერტი. მისი ნაშრომი
გამოქვეყნებულია შემდეგ ჟურნალებში: Politics, European Journal of
Political Research, Sociological Methods and Research, Journal of Democracy,
Electoral Studies, West European Politics, Party Politics, European Political
Science Review, Democratization, European Constitutional Law Review, Political
Studies Review, Government and Opposition, International Political Science
Review, Representation, European Politics and Society, South European Society
and Politics, East European Politics and Societies or East European Politics მას
მიენიჭა 2017 გორდონ სმიტის და ვინსენტ რაიტის მემორიალური
პრიზი, 2017 წლის AECPA პრიზი საუკეთესო სტატიისთვის და 2018 წლის
ნოტინგემის უნივერსიტეტის ვიცე-კანცლერის მედალი
"განსაკუთრებული მიღწევებისთვის".

მოდერატორი:
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გიორგი ცაგარეიშვილმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნის
სპეციალობით 1995 წელს; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის ასპირანტურა 1999 წელს. 2004-2008წწ.
საქართველოს მე-6 მოწვევის პარლამენტის წევრი: საარჩევნო ბლოკი:
"მემარჯვენე ოპოზიცია, მრეწველები, ახლები", 2008-2012წწ.
საქართველოს მე-7 მოწვევის პარლამენტის წევრი: საარჩევნო ბლოკი:
"გაერთიანებული ოპოზიცია (ეროვნული საბჭო, მემარჯვენეები)", 2012-
2016წწ. საქართველოს მე-8 მოწვევის პარლამენტის წევრი: საარჩევნო
ბლოკი: "ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება", 2017-2018წწ.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი დაცვის სამინისტროს
მინისტრის მთავარი მრჩეველი; 2018 წელს საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მინისტრის მრჩეველი;
2018-2022წწ. სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე;
საქართველოს მე-10 მოწვევის პარლამენტის წევრი, საარჩევნო
ბლოკი: "ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო". 
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სალომე სამადაშვილმა დაამთავრა ალეგენის კოლეჯი, ცენტრალური
ევროპის უნივერსიტეტი და ვაშინგტონის ამერიკული უნივერსიტეტი. 
 2005-2007 წლებში — საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი ნიდერლანდებში, საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანი ელჩი ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ
საჰერცოგოში და ევროკავშირთან საქართველოს მისიის
ხელმძღვანელი. 2013-2014 წლებში იგი იყო ვილფრედ მარტენსის
ევროპული კვლევების ცენტრის საპატიო მოწვეული მკვლევარი, 2015
წელს იყო აშშ-ს ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ლიბიის
მმართველობის პროგრამის დირექტორი (მალტა-ტრიპოლი, ლიბია).
2016 წლიდან იგი არის არასამთავრობო ორგანიზაციის „სტრატეგიული
კომინიკაციისა და დემოკრატიის ცენტრი“ და საკონსულტაციო ფირმის
„Samadashvili International Consultants“ დამაარსებელი და
აღმასრულებელი დირექტორი. სალომე სამადაშვილი არის
საქართველოს უნივერსიტეტის და ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. 2016 წლის 5 მაისიდან იგი არის
საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და
პოლიტიკური მეცნიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 2016-2020
წლებში იყო საქართველოს მე-9 მოწვევის პარლამენტის წევრი
პარტიული სიით, საარჩევნო ბლოკი: „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“. 2017 წლიდან იკავებდა პარლამენტის ფრაქცია
„ნაციონალური მოძრაობა“-ის თავმჯდომარის მოადგილის პოსტს. 2017
წლის 13 თებერვლიდან იყო საქართველოს პარლამენტის საგარეო
ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე.2020 წლიდან
არის საქართველოს მე-10 მოწვევის პარლამენტის წევრი. 



ნათია მეზვრიშვილი 2002-2006 წლებში სწავლობდა თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. 2006-2008
წლებში იყო სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიულ ფაკულტეტზის მაგისტრატურაზე.
2007-2009 წლებში იყო ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურის
პროკურორი. 2009 წელს იყო საქართველოს მთავარი პროკურატურის
საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის
პროკურორი. 2009-2010 წლებში იყო საქართველოს მთავარი
პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო
ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის პროკურორი. 2010-2012 წლებში
მეზვრიშვილი იყო საქართველოს მთავარი პროკურატურის შინაგან
საქმეთა სამინისტროს რეგიონულ ტერიტორიულ ორგანოებში
საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს
უფროსი. 2012-2013 წლებში იყო საქართველოს მთავარი
პროკურატურის სტრატეგიული განვითარების სამმართველოს უფროსი.
2013 წელს იყო საქართველოს მთავარი პროკურატურის იურიდიული
სამმართველოს უფროსი. 2010-2015 წლებში — მიწვეული ლექტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2012 წლიდან არის მიწვეული
ლექტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2014 წლიდან არის
ასისტენტ-პროფესორი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში. 2016-
2017 წლებში სწავლობდა ცინცინატის უნივერსიტეტის სამართლის
სკოლაში მაგისტრატურაზე. 2017-2019 წლებში იყო საქართველოს
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. 2019 წლის 2 ოქტომბრიდან
2020 წლის ნოემბრამდე კი იყო მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. 

GEODEM2022

მომხსენებლები:

გიორგი ვაშაძეს აქვს ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხები საჯარო
ადმინისტრირებაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან და
იურიდიული ფაკულტეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.
2009-2010 წლებში სწავლობდა ჰარვარდის ბიზნეს სკოლაში
ლიდერობის განვითარების პროგრამაში. 2010 წელს იუსტიციის
მინისტრის მოადგილის თანამდებობის დაკავების შემდეგ, გიორგი
ვაშაძე ხელმძღვანელობდა საჯარო სამსახურის დარბაზების შექმნას.
ის ავტორია საჯარო სექტორში განხორციელებული რეფორმებისა,
რომლებიც მიზნად ისახავდა საჯარო სერვისების მოდერნიზებას და
ბიუროკრატიული სახელმწიფო აპარატის მოქალაქეებზე
ორიენტირებულ და ბიზნეს მეგობრულ პლატფორმად გადაქცევას
ინოვაციური საშუალებებით. გიორგი ვაშაძე პარტია „სტრატეგია
აღმაშენებლის“ ლიდერი და დამფუძნებელი და ამასთანავე მეათე
მოწვევის პარლამენტის წევრია.



ნინო გელაშვილმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი დაამთავრა. ჟურნალისტური საქმიანობა
სტუდენტობისას, 1992 წელს დაიწყო გაზეთ „დრონი“-ში. 1995 წელს
რადიო თავისუფლების უშტატო კორესპონდენტი გახდა. 2003-2005
წლებში პრაღაში რადიო თავისუფლებისსათაო ოფისში მუშაობდა. 2005
წლიდან დაბრუნდა თბილისში და ათი წლის განმავლობაში
უძღვებოდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. დღეს ის
„დილის საუბრების“ წამყვანია. 

თეონა ზურაბაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის
უმცროსი ანალიტიკოსია. 2018-2020 წლებში, შვედეთის ინსტიტუტის
დაფინანსებით ის სწავლობდა გოთენბურგის უნივერსიტეტის
პოლიტიკის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამაზე. საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) მას მიღებული აქვს
მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ფლობს
ბაკალავრის ხარისხს ისტორიის სპეციალობით. თეონას გავლილი აქვს
კვლევითი სტაჟირება მთავრობის ხარისხის ინსტიტუტში (შვედეთი),
სადაც ის მუშაობდა კორუფციისა და გენდერის საკითხებზე. მისი
კვლევითი ინტერესები ძირითადად მოიცავს დემოკრატიის, კარგი
მმართველობის და კორუფციის საკითხებს, ასევე, პოლიტიკური
პარტიებს ტრანზიციულ დემოკრატიებში.

მოდერატორი:
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დავით შარვაშიძე - პროგრამების მენეჯერი - საერთაშორისო
რესპუბლიკური ინსტიტუტი. 2009 წლიდან ხელმძღვანელობს
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ახალგაზრდულ
პროგრამებს. 2003 წლიდან ჩართულია საგანმანთლებლო დებატების
პროგრამაში. არის დებატების რამდენიმე ფორმატის ავტორი და
ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატების პროექტის მენეჯერი,
რომელიც უკვე 10 წელია მიმდინარეობს. პროექტში მონაწილეობენ
საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდა
წარმომადგენლები. 2005 წელს მონაწილეობა მიიღო FLEX-ის
პროგრამაში და სკოლა დაასრულა ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
არის აშშ მთავრობის გაცვლითი პროგრამების მონაწილეთა
ასოციაციის(EPAG) მრჩეველთა საბჭოს წევრი.
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ზაზა ბიბილაშვილი ბოლო ორი ათწლეულია, აღიარებულია, როგორც
ერთ-ერთი წამყვანი საერთაშორისო იურისტი საქართველოში, რაც
ასახულია ყველა საერთაშორისო იურიდიულ რეიტინგში, რომელიც
იკვლევს კავკასიის რეგიონს. ამ პერიოდში, ზაზა ჩართული იყო
საქართველოში დადებულ თითქმის ყველა უმსხვილეს გარიგებასა თუ
მიმდინარე პროცესში, რითიც მან დააგროვა მრავალმხრივი, მულტი-
კულტურული მოლაპარაკებების წარმოებისა და მენეჯმენტის
უნიკალური გამოცდილება. 2013 წელს, მას შემდეგ, რაც ნაციონალური
მოძრაობა დამარცხდა არჩევნებში, ზაზა შეუერთდა ყოფილ მმართველ
პარტიას და გახდა მისი პოლიტიკური საბჭოს წევრი. 2018 წლის მაისში
სრულად ჩამოშორდა პარტიულ საქმიანობას და მთლიანად გადაერთო
„ჭავჭავაძის ცენტრის“ განვითარებაზე, ხოლო 2020 წლის 6 თებერვალს
ოფიციალურად გადადგა თანამდებობიდან და დატოვა პარტია. ზაზა
ბიბილაშვილი გახლავთ აქტიური პუბლიცისტი, მისი წერილები
იბეჭდება წამყვან ქართულ ბეჭდვით და ონლაინ პუბლიკაციებში. ზაზა
არის საქართველოს ვაგნერის საზოგადოების დამფუძნებელი,
რომელიც ახორციელებს ამ დიდ კომპოზიტორთან დაკავშირებულ
საგამომცემლო და საგანმანათლებლო საქმიანობას. 1995 წელს, ზაზა
დასახელდა Paul Harris Fellow-დ, რაც არის საერთაშორისო როტარი
კლუბების უმაღლესი ჯილდო.



დავით ბერძენიშვილმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ისტორიკოსის სპეციალობით. 1990-1992 წლებში იყო
საქართველოს უზენაესი საბჭოს ოპოზიციონერი დეპუტატი ბათუმის
საარჩევნო ოლქიდან (ფრაქცია „დემოკრატიული ცენტრი“, სახალხო
ფრონტი, რესპუბლიკელები). 1992-1995 წლებში იყო საქართველოს
პარლამენტის წევრი (ფრაქცია „რესპუბლიკელები“), ამავდროულად
1991-96 წლებში იყო აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის უმაღლესი
საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატი (ფრაქცია „აჭარა“. რესპუბლიკელები,
სახალხო ფრონტი). 2000-2005 წლებში იყო რესპუბლიკური პარტიის
თავმჯდომარე. 2002-2004 წლებში — თბილისის საკრებულოს წევრი და
ბლოკის ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა - დემოკრატიული
ფრონტის“ თავმჯდომარე. 2004-2008 წლებში — პარლამენტის წევრი და
კონსერვატორებთან ერთად შექმნილი ფრაქციის — „დემოკრატიული
ფრონტის“ თანათავმჯდომარე. 2012-2016 წლებში — საქართველოს
პარლამენტში ფრაქცია „რესპუბლიკელების“ თავმჯდომარე. 2017 წლის
24 დეკემბერს, პარტიის XVII ყრილობაზე კვლავ აირჩიეს
რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრად.
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ფელიქს ჰეტი არის FES სამხრეთ კავკასიის ოფისის დირექტორი 2017
წლის იანვრიდან. ის ფრიდრიხ ებერტის ფონდში 2009 წლიდან
მუშაობს, ჯერ მოსკოვის ოფისში, შემდეგ - 2011 წლიდან - ბელორუსის,
რუსეთისა და რუსეთის ოფისის ოფიცრად. უკრაინა ბერლინის სათაო
ოფისში. ფელიქს ჰეტი სწავლობდა პოლიტიკას, ბიზნესს და
ეკონომიკას ლაიფციგში, ვილნიუსსა და მინსკში.

შოთა კაკაბაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უმცროსი
ანალიტიკოსია. იგი არის ტარტუს უნივერსიტეტის (ესტონეთი)
ფილოსოფიის დოქტორი პოლიტიკის მეცნიერებებში. მას ამავე
უნივერსიტეტში მიღებული აქვს ევროკავშირი-რუსეთის კვლევების
მაგისტრის ხარისხი. სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობის პერიოდში,
შოთა ასევე იყო შვედეთის ინსტიტუტის მიწვეული მკვლევარი
რუსეთისა და ევრაზიის კვლევების ინსტიტუტში (უფსალას
უნივერსიტეტი) და საერთაშორისო ურთიერთობების უმცროსი
მკვლევარი იოჰან შუტეს სახელობის პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტში
(ტარტუს უნივერსიტეტი). მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს
ეროვნული იდენტობის დისკურსებს, საგარეო პოლიტიკას,
აღმოსავლეთ პარტნიორობას. შოთას გამოქვეყნებული აქვს
რამდენიმე აკადემიური ნაშრომი და წიგნის თავი (book chapter)
საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული იდენტობის
ურთიერთდამოკიდებულებაზე.

მოდერატორი:
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III პანელი -  საზოგადოებრივი მონაწილეობის
განვითარება და მისი წახალისების გზები.

შესავალი:



ნინო სამხარაძე არის უმცროსი პოლიტიკის ანალიტიკოსი
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში. ამავე დროს ის არის
დოქტორანტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიტიკის
მეცნიერების მიმართულებით. მაგისტრის ხარისხი მან ნაციონალიზმსა
და ეთნიკურობის კვლევებში მიიღო თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში, ხოლო ბაკალავრიატი საერთაშორისო
ურთიერთობებში დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტში. ამავე უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორის
სტატუსით კითხულობს კურსებს შესავალი პოლიტიკის მეცნიერებაში
და ნაციონალიზმი საერთაშორისო ურთერთობებში. ნინოს კვლევითი
ინტერესები ეხება ნაციონალიზმს და იდენტობის პოლიტიკას და მათ
გავლენას პოლიტიკურ პროცესებზე პოსტ-საბჭოთა რეგიონში.
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შესავალი:

გოგა ჭკადუა დაიბადა 1992 წელს ქალაქ ოჩამჩირეში, რომელიც,
ამჟამად, ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. 1993 წელს,
საომარი მდგომარეობების გამო, მის ოჯახს იძულებით მოუწია სახლ-
კარის დატოვება და ქალაქ რუსთავში საცხოვრებლად გადმოსვლა.
გოგამ 2010 წელს დაამთავრა ქალაქ რუსთავის #18 საჯარო სკოლა და
სწავლა განაგრძო საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში,
იურიდიულ ფაკულტეტზე. 2011-2019 წლებში გოგა მუშაობდა
ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდ ავტობაზრობაზე სხვადასხვა
პოზიციებზე, მათ შორის, იყო დირექტორის მოადგილე. გოგა არის
პარტია „გირჩი-მეტი თავისუფლების“ წევრი რუსთავში.

მომხსენებლები:



ელისაბედ ბრეგვაძე  დაამთავრა ქ. ჭიათურის N2 საჯარო სკოლა. 2016-
2020 წლებში ელისო სწავლობდა სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის არქეოლოგიის ფაკულტეტზე. პარალელურად
დაინტერესდა პოლიტიკით და გადაწყვიტა ამ საქმიანობაში ჩართვა.
2017 წლიდან არის პოლიტიკური პარტია სტრატეგია აღმაშენებლის
წევრი. ელისოს მიღებული აქვს მონაწილეობა არაერთ ახალგაზრდულ
პროექტში. 2018 წელს ის აქტიურად იყო ჩართული საპრეზიდენტო
არჩევნებში. 2020 წელს იყო სტრატეგია აღმაშენებლის შტაბის ერთ-
ერთი ხელმძღვანელი საარჩევნო საკითხებში. 2021 წელს იყო ასევე
ჭიათურის საკრებულოს კანდიდატი თვითმმართველობის არჩევნებში.
ელისო სწავლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპის
და ამერიკის უახლესი ისტორიის სამაგისტრო პროგრამაზე.
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მომხსენებლები:

მიხეილ წვერავა არის პარტიის „საქართველოსთვის“ ახალგაზრდული
ორგანიზაციის ბორდის წევრი, თბილისის პარტიული ორგანიზაციის
ბორდის წევრი და, ასევე, თბილისის ანალიტიკური ჯგუფის
ხელმძღვანელი. მას მინიჭებული აქვს ბაკალავრის დიპლომი
ფილოსოფიაში (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) და, ამ ეტაპზე,
არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სამაგისტრო
პროგრამის სტუდენტი. ის მუშაობდა მკვლევრად კარგი
მმართველობის ინსტიტუტში (არასამთავრობო), ასევე, ანალიტიკოსად
სოციალური კვლევების ინსტიტუტში (არასამთავრობო) და ბაზების
სპეციალისტად ეისითი ჯგუფში. მისი ძირითადი ინტერესებია
კულტურა, იდენტობის პოლიტიკა, ახალგაზრდული პოლიტიკა,
პოლიტიკური ნარატივები და დისკურსები.



თამუნა მანველიშვილი არის საერთაშორისო ურთიერთობების მესამე
კურსის სტუდენტი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ის არის
სტაჟიორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (IBSU) ტრენინგ
ცენტრში და გლობალური მმართველობის ინსტიტუტში. მან გაატარა
ერთი აკადემიური წელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომავალ
ლიდერთა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში (FLEX) 2018-2019 წლებში.
თამუნა, ასევე, არის სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დელეგატი IBSU-ში და წარმოადგენს
სტუდენტების ინტერესებს ადმინისტრაციასთან. ის არის რამდენიმე
საგრანტო პროექტის განმახორციელებელი, მათ შორის, “შუქურა
ახალგაზრდებისთვის” რომელიც GIP-ისა და Polis 180-ის მიერ არჩეულ
საგრანტო პროექტებს შორის მოხვდა. თამუნა დაინტერესებულია,
გაიგოს მეტი მიმდინარე პოლიტიკურ სიტუაციაზე როგორც
საქართველოში, ისე საერთაშორისო დონეზე.

GEODEM2022

მომხსენებლები:


