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ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

სასწავლო პროგრამის სილაბუსი 

 

N სექცია აღწერა 

1. სასწავლო პროგრამის 

დასახელება 

შესავალი ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში 

2. სასწავლო პროგრამის 

მიზანი 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შესახებ 

ცოდნისა და უნარების გაზიარება 

3. სასწავლო პროგრამის 

ზოგადი მიმოხილვა 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

მნიშვნელოვანია სიღარიბის დაძლევისა და ცხოვრების 

ხარისხის გაუმჯობესებისათვს. განვითარების 

პრაქტიკოსებისა და სამეცნიერო წრეების 

წარმომადგენელთა მიერ იგი კონცეპტუალიზირებულია, 

როგორც ეკონომიკური ზრდის ტრადიციულ 

მიდგომათა ალტერნატივა. იგი მიზნად ისახავს არა 

მხოლოდ მშპ-ს მაჩვენებლით ასახულ ეკონომიკურ 

ზრდას, არამედ განვითარებას, რომელიც მოიცავს 

ეკონომიკურ, სოციალურ და გარემოსდაცვით ასპექტებს, 

დემოკრატიასა და ადამიანის ფუნდამენტურ 

თავისუფლებებს. 

 

სასწავლო პროგრამა შემუშავებულია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ეკონომიკური ჯგუფის 

წარმომადგენლებისთვის. კურსში განხილული იქნება 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების არსი და 

მნიშვნელობა, ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების მექანიზმები და ინსტრუმენტები, 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

კონკრეტული მაგალითები საქართველოდან და 

უცხოეთიდან. 
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4. პროგრამის ძირითადი 

თემები/ქვეთემები 

1. შესავალი ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში  

1.5 სთ (ლექცია - 30 წთ; პრაქტიკული - 60 წთ) 

• კურსის ზოგადი შინაარსის მიმოხილვა  

• აეგ-ის არსი. აეგ-ის თეორიები  

 

2. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება და  

კავშირი განვითარების სხვადასხვა დონეებთან 1.5 სთ 

(ლექცია - 40 წთ; პრაქტიკული - 50 წთ) 

• აეგ და გლობალიზაცია  

• აეგ და დეცენტრალიზაცია  

• ადგილობრივი და რეგიონული ეკონომიკური 

განვითარება  

• აეგ-ის კავშირი დაგეგმვის სხვა დოკუმენტებთან  

• აეგ და პროექტის მართვა 

 

3. მიდგომები და მამოძრავებელი ძალები ადგილობრივ 

ეკონომიკურ განვითარებაში 1.5 სთ (ლექცია - 30 წთ; 

პრაქტიკული -  60 წთ) 

• აეგ-ის სხვადასხვა მიდგომები 

• აეგ-ის ძირითადი ფაქტორები  

 

 

4. თანამშროლობის როლი ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებაში 1.5 სთ (ლექცია - 30 წთ; პრაქტიკული - 

60 წთ) 

• ადგილობრივი ხელისუფლების როლი აეგ-ში   

• კერძო სექტორის როლი აეგ-ში  

• აეგ-ის პარტნიორობა  

 

 

5. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

მხარდამჭერი ინსტრუმენტები 1.5 სთ (ლექცია - 30 წთ; 

პრაქტიკული - 60 წთ) 

• ბიზნესის მხარდამჭერი ინსტიტუციები 

• დაფინასებასთან წვდომის გაზრდის საშუალებები  
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• უძრავი ქონების მნიშვნელობა ეკონომიკური 

განვითარებისთვის  

• ადამიანური უნარებისა და კაპიტალის 

განვითარება  

• მარკეტინგი და გარე პოზიცირება  

 

 

6. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

სხვადასხვა ტიპის დასახლებებში 1.5 სთ (ლექცია - 25 

წთ; პრაქტიკული - 65 წთ) 

• ადგილობრივი ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობა  

• კავშირი საქალაქო და სოფლის ტიპის 

დასახლებებს შორის  

• ქალაქების რევიტალიზაცია  

 

7. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება და 

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები 1.5 სთ (ლექცია - 20 

წთ; პრაქტიკული - 70 წთ) 

• აეგ-ის დაგეგმვა მსოფლიო ბანკთან, UN Habitat-

თან, UNDP-ის პროექტი: რეგიონული და 

ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა 

საქართველოში)-სთან, ევროკავშირის ინიციატივა 

მერები ეკონომიკური ზრდისთვის  

• აეგ  და მდგრადი განვითარება  

• სოციალური ჯგუფები  

 

8. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

მაგალითები საქართველოსა და მსოფლიოში 1.5 სთ 

(ლექცია - 25 წთ; პრაქტიკული - 65 წთ)  

• აეგ საქართველოში  

• აეგ-ის მაგალითები სხვადასხვა ქვეყნებში  

 

5. სწავლების ფორმა და 

ფორმატი 

„პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული 

განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესის, 
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პროფესიული განვითარების სტანდარტისა და წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 

წლის 22 მაისის #242 დადგენილების გათვალისწინებით, 

სწავლების ფორმად შერჩეულია: 

საკლასო მეცადინეობა, რაც გულისხმობს ტრენერის 

თანდასწრებით მეცადინეობას ლექციის, სემინარისა და 

სხვა ფორმატში;  

 

საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია მისი 

გადამუშავება ელექტრონული სწავლების ფორმაში. 

6. სწავლებისთვის საჭირო 

რესურსები 

გარემო/ფართი უსაფრთხოების, ჰიგიენის, 

კონდიცირება/გათბობის, კვების ნორმების დაცვით, 

მაქსიმუმ 20 მსმენელზე გათვლილი სასწავლო 

აუდიტორია, საჭირო რაოდენობის სკამები და მაგიდები, 

დამატებითი სივრცე აქტივობების ჩასატარებლად, 

დამატებითი სივრცე განსაკუთრებული საჭიროებების 

მქონე პირთათვის (ასეთი საჭიროების არსებობის 

შემთხვევაში). 

 

ტრენინგის ინსტრუმენტები: 

• ფლიპ-ჩარტის დაფა; 

• ფლიპ-ჩარტის ფურცლები; 

• ფერადი მარკერები; 

• ქაღალდის სკოჩი; 

• A4 ზომის ფურცლები; 

• წებო; 

• ბლოკნოტები და კალმები ყველა მონაწილეს; 

 

ტექნიკა:  

• პროექტორი; 

• საპრეზენტაციო დაფა; 

• კომპიუტერი/ლეპტოპი; 

• Wireless presenter 
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7. სასწავლო პროგრამის  

ხანგრძლივობა 

12 საკონტაქტო საათი 

8. საათების განაწილება • ტრენინგ-დღის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 დღეს 

• თითო დღის განმავლობაში ჩატარდება 4 სესია, 

• თითოეული სესიის ხანგრძლივობა შეადგენს 1,5 

საათს; 

 

შენიშვნა: ელექტრონული ფორმატის შემთხვევაში, 

დღეებისა და საკონტაქტო საათების რაოდენობა 

დამკვეთთან შეთანხმებით მოდიფიცირდება. 

თეორიული მეცადინეობისა და პრაქტიკული სამუშაოს 

შეფარდება: 

• თეორიული მეცადინეობა/ლექცია - 4 სთ; 

• პრაქტიკული მეცადინეობა - 8 სთ; 

 

შენიშვნა: თეორიულ მეცადინეობაზე ხდება მასალის 

პრეზენტაცია, ხოლო პრაქტიკულ მეცადინეობაზე - 

პრაქტიკული შემთხვევების (ქეისის) განხილვა, 

სავარჯიშოების შესრულება და დისკუსია თემატური 

საკითხების ირგვლივ 

9. სამიზნე მონაწილეები ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო 

მოხელეები (ეკონომიკური და ფინანსური 

მიმართულებები) 

10. დაშვების წინაპირობა  წინაპირობის გარეშე 

11. მონაწილეთა 

მაქსიმალური 

რაოდენობა ჯგუფში 

ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა არ აღემატება 20 

ადამიანს 

 

12. ტრენერი პროგრამაში ჩართულ ტრენერს აქვს: 

ა) სულ მცირე მაგისტრის ხარისხი სასწავლო პროგრამის 

შესაბამის სფეროში  

ბ) ტრენერად მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი 

გამოცდილება 

გ) შესაბამის სფეროში მუშაობის სულ მცირე 5 წლიანი 
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გამოცდილება 

13. სწავლის შედეგები და 

კომპეტენციები  

ცოდნა 

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეს 

გაცნობიერებული ექნება ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების არსი და როლი მუნიციპალიტეტის 

განვითარებაში. ასევე: 

• განმარტოს აეგ ოთხი განსხვავებული 

პერსპექტივიდან; 

• ახსნას განსხვავება განვითარებასა და ზრდას 

შორის; 

• იმჯელოს გლობალიზაციისა და 

დეცენტრალიზაციის როლზე აეგ-ში და ა.შ; 

• ჩამოთვალოს (დაასახელოს) აეგ-ზე მოქმედი 

ფაქტორები; 

დამოკიდებულება: 

• მუდმივ თვითგანვითარებაზე და 

თვითმოტივაციაზე ზრუნვა. 

• გარშემომყოფთა ინტერესების და საკუთარი 

ინტერესების გათვალისწინება საერთო გუნდური 

მიზნებისთვის. 

• მოდული არ არის დამოკიდებული კურსის სხვა 

მოდულებზე.  

უნარჩვევები 

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეს ექნება ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენების  შემდეგი უნარები: 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

იდეის, მიზნისა და ამოცანების ჩამოყალიბების 

უნარი 

• ახალ და მულტიდისციპლინურ გარემოში 

ინდივიდუალურად ან ჯგუფში ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის და 

მართვის უნარი 

• რთული და არასრული ინფორმაციის 

საფუძველზე ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებასთან დაკავშირებული მენეჯერული 

პრობლემების გადაჭრის უნარი 
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• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

პრობლემების იდენტიფიცირების უნარი 

 

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეს ექნება 

დასკვნის გაკეთების შემდეგი უნარები: 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

პროცესში წარმოშობილი პრობლემების 

სისტემური ანალიზისა და დასაბუთებული 

დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი 

• ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებსთან 

დაკავშირებული რთული და არასრული 

ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის 

გამოტანის უნარი 

 

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეს ექნება 

კომუნიკაციის შემდეგი უნარები: 

• აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

საკითხებზე კომუნიკაციის უნარი; 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

გარშემო დისკუსიაში მონაწილეობის უნარი; 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

შედეგების, მოსაზრებებისა და არგუმენტების 

კომუნიკაციის უნარი აკადემიური და 

პროფესიული საზოგადოების წინაშე 

• ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებასთან  

დაკავშირებული დასკვნების, არგუმენტაციისა და 

საკუთარი შეხედულებების კომუნიკაციის უნარი 

14. სწავლა-სწავლების 

პრინციპები და 

მეთოდიკა 

• პრეზენტაცია, ლექცია 

• დისკუსია, დებატები  

• გონებრივი იერიში  

• პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება  

• შემთხვევის ანალიზი  

• როლური და სიტუაციური თამაში  
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• მოხსენება, დემონსტრირება, პრეზენტაცია  

15. შეფასების წესი 

 

კურსის ცალკეული მოდულის შეფასება 

განხორციელდება  სწავლების შედეგების ანალიზისა და 

შეფასების Kirkpatrick-ის მოდელის გათვალისწინებით: 

დონე 1. რეაქციის შეფასება 

მონაწილეთა სუბიექტური შეფასება, მათი 

დამოკიდებულება ტრენინგის ხარისხის, ეფექტიანობის, 

რელევანტურობისა და სარგებლიანობის შესახებ. 

მონაწილეთა მიერ ტრენინგის განსხვავებული 

ასპექტების შეფასება (უკუკავშირის კითხვარი).  

უკუკავშირის ფორმა მოიცავს შემდეგი კომპონენტების 

შეფასებას: 

• ტრენერის შეფასება 

• ტრენინგის გარემოს შეფასება 

• ტრენინგის პროცესის შეფასება 

• ტრენინგის შინაარსის შეფასება  

• ტრენინგის შედეგის შეფასება 

• ზოგადი კმაყოფილება 

დონე 2. სწავლის შედეგების შეფასება 

კურსის ფარგლებში, თითოეული მოდულის 

შემთხვევაში, განხორციელდება მონაწილეთა პრე-პოსტ 

შეფასება (ტესტირება), რათა მოხდეს მათი ცოდნისა და 

უნარების დონის ცვლილების გაზომვა, პროგრესის 

განსაზღვრა და შესაბამისად, ტრენინგის სწავლების 

შედეგების შეფასება.  

სწავლის შედეგების შესაფასებლად გამოიყენება პრე-

პოსტ ტესტი რომელიც 10-12 კითხვისგან შედგება და 

მის შესავსებად განსაზღვრულია 15 წუთი. 

პრე-პოსტ ტესტი აფასებს მონაწილეების ცოდნის დონეს 

ტრენინგის დაწყებისას და დასრულებისას. პრე-პოსტ 

ტესტის პროგრესი აჩვენებს ჯგუფის პროგრესს მინიმუმ 

3 ერთეულით (30%). 

პრე-პოსტ ტესტში სამიზნე მაჩვენებელზე ნაკლები 

პროგრესის  შემთხვევაში, ტრენერთან ერთად ხდება 

კურსის შინაარსისა და სწავლების მეთოდების 
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გაანალიზება და მოდიფიცირება. 

სერტიფიკატი გაიცემა ორი ძირითადი პირობის 

დაკმაყოფილების შემთხვევაში: 

• მონაწილის არანაკლებ 80%-იანი დასწრების 

მაჩვენებლის შემთხვევაში (საკონტაქტო საათების 

მიხედვით), თითოეული მოდულის მიხედვით. კერძოდ, 

კურსის სერტიფიკატი გაიცემა მხოლოდ ყველა 

მოდულის 80%-იანი დასწრების მოთხოვნის 

დაკმაყოფილების შემთხვევაში;  

• ფინალური შეფასების, ტესტური გამოცდის 

მინიმალური ზღვარის - მაქსიმალური ქულის 75%-ს, 

გადალახვის შემთხვევაში; 

 

16. ლიტერატურული 

წყაროები 

ძირითადი სასწავლო მასალა: 

ტრენინგ კურსისთვის შემუშავებული საკითხავი მასალა 

(Handbook), რომელიც 25-30 გვერდისგან შედგება. 

 

დამატებითი წყაროები: 

 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება. 

სახელმძღვანელო. ქსელის „ქალაქები, რომლებიც 

იცვლებიან“ პროდუქტი. მსოფლიო ბანკის 

ურბანული განვითარების განყოფილების 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

ჯგუფი. ქართულენოვანი თარგმანი 

მომზადებულია გმინის ეკონომიკური 

განვითარების საზოგადოების (SRGG) და 

საქართველოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მოხელეთა ასოციაციასიის 

(სათმა) ერთობლივი, პოლონეთის საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული 

პროექტის ფარგლებში. 2004 წელი. 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება. 

გზამკვლევი ადგილობრივი 
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თვითმმართველობებისათვის. ავტორი: 

ალექსანდრე სვანიშვილი, 2019 წელი 

• რეკომენდაციები ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების გეგმის სტრუქტურისა და 

შინაარსის შესადგენად. ევროკავშირის 

ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის. 

2019.  

• Planning local economic development: theory and 

practice, 6th edition / Nancey Green Leigh, Georgia 

Institute of Technology, Edward J. Blakely, The 

University of Sydney 2017.  

• Promoting Local Economic Development through 

Strategic Planning. Volume 2: Manual. 2005. 

• Marika Pirveli. Lokalny Rozwój Gospodarczy a 

zarządzanie projektami. Studia Regionalne i Lokalne. 

Nr 1(23)/2006 

• The Handbook of Local and Regional Development. 

edited by Andy Pike, Andrés Rodríguez Pose and John 

Tomaney. Taylor & Francis Group. 2011.  

• Introduction to Local Economic Development. 

Seberang Perai. 2016.  

• Competitive Cities for Jobs and Growth: What, Who, 

and How. World Bank. 2015 

• The Competitiveness of Cities. A report of the Global 

Agenda Council on Competitiveness. World Economic 

Forum. 2014 

• Peri-urbanisation in Europe: Towards a European 

Policy to Sustain Urban-Rural Futures. A Synthesis 

Report. 2011.  

• Economic Role of Major Cities. Georgia Urban 

Strategy. World Bank. 2016 

• Guidebook on Preparation and Implementation of 

Revitalisation Plans and projects In Industrial Urban 

Centers In Imereti, Georgia. SDO. 2020 

 


