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I თავი. აეგ-ის არსი, წარმოქმნა და მნიშვნელობა. აეგ-ის თეორიები 

1.1: აეგ-ის არსი 

1. ჯგუფური სავარჯიშო: განსხვავება ეკონომიკურ განვითარებასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ აეგ-ის განმარტება და 

მისი განსხვავება ეკონომიკური ზრდისგან. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 40 წთ. 

საჭირო მასალები: 2 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 4 

მარკერი; A4 ზომის ფურცლები 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; თითეული ჯგუფი 

10 წუთის განმავლობაში იხილავს და ფლიპჩარტის ფურცელზე წერს რა არის ეკონომიკის ზრდა 

და რას ნიშნავს ეკონომიკური განვითარება. გამოყოფილი დროის დამთავრების შემდეგ 

თითეულ ჯგუფი 5 წუთის განმავლობაში აკეთებს მუშობის შედეგების პრეზენტაციას ტრენინგის 

სხვა მონაწიელებისათვის და პასუხობს მათ შეკითხვებს. პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ 

10 წუთის განმავლობაში ტრენერი აჯამებს წარმოდგენილ პრეზენტაციებს და ხსნის 

ეკონომიკური ზრდისა და ეკონომიკური განვითარების ძირითად მახასიათებლებს, ამახვილებს 

ყურადღებას ოპერაციებსა და პროექტებს შორის ძირითად განსხვავებებზე. 

განხილვა:  

 რა არის ის ძირიათადი მახასიათებლები რაც აქვს ეკონომიკის ზრდას? 

 რა არის ის ძირიათადი მახასიათებლები რაც აქვს ეკონომიკურ განვითრებას? 

 რა განსხვავებაა ეკონომიკის ზრდასა და ეკონომიკურ განვითრებას შორის? 

რეკომენდაცია: სწორი პასუხია 

მოქალაქის პასუხი სპეციალისტის პასუხი 

ზრდა და განვითარება ზრდა 
ეხება დასაქმებას წარმოებული მომსახურებისა და პროდუქციის 

საბაზრო ღირებულების გაზრდა დროთა 

განმავლობაში 

ეხება ცხოვრების ხარისხს (განათლება, 

ჯამრთელობა, კეთილდღეობა) 

იზომება მშშ-ით და მისი შემადგენელი 

ელემენტებით - შრომის ნაყოფიერება, 

ფაქტიურად დასაქმებული ადამიანების 

პროცენტი, ეკონომიკურად აქტიური 

მოსახლეობის წილი მოსახლეობის მთლიან 

რაოდენობაში 

პროცესი, რომლის საშუალებითაც ცენტრალური 

(რეგიონული, ადგილობრივი) ხელისუფლება 

აუმჯობესებს მოსახლეობის ეკონომიკურ, 

პოლიტიკურ და სოციალურ მდგომარეობას.  

განვითარება 

ძირითადად სტიმულირდება კერძო სექტორის 

ზრდით. უზრუნველყოფს რესურსებს, რომლებიც 

შეიძლება გამოყენებული იქნეს საზოგადოებრივი 

და პირადი მოხმარებისთვის. 
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1.3 აეგ-ის მნიშვნელობა 

2. ჯგუფური სავარჯიშო: დროის, ბიუჯეტის და დაგეგმვის მნიშვნელობის შეფასება აეგ-ისთვის 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ, რომ აეგ-ისას 

წარმატების მისაღწევად საჭიროა  დრო, ბიუჯეტი და ხარისხი. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 20 წთ. 

საჭირო მასალები: 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 4 

მარკერი 

მიმდინარეობა: მონაწილეები ტრენერთან ერთდ მსჯელობენ რა შედეგი დადგება როცა ითხოვენ 

სწრაფად და დაფინანსების სიმცირისას მაღალი შედეგის მიღწევას. ტრენერს ფლიფჩარტის 

ფურცელზე წარმოდგენილი აქვს ფიგურა (იხ. ფიგურა 1) და მისი საშუალებით მონაწილეებთან 

ერთად იხილავს სხვადასხვა შესაძლებლობებს და შედეგებს.  

 

ფიგურა 1. კავშირი დროს, ბიუჯეტსა და ხარისხს შორის აეგ-ის დროს 

 

 

 

განხილვა:  

 რა შედეგი დადგება თუ შედეგს ითხოვენ სწრაფად და ამისთვის არსებობს მცირე 

ბიუჯეტი? 

 რა შედეგი დადგება თუ ხარისხიან შედეგს ითხოვენ მოკლე დროში? 

 რა შედეგი დადგება თუ ხარისხს ითხოვენ არასაკმარისი ბიუჯეტის პირობებში? 

 როგორ შედეგი დადგება თუ არსებობს არასაკმარისი დრო და მცირე ბიუეჯტი, და 

ითხოვენ ხარისხს? 

რეკომენდაცია: სწორი პასუხია 
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II თავი. აეგ და  კავშირი განვითარების სხვადასხვა დონეებთან 

2.2: აეგ და დეცენტრალიზაცია 

3. ჯგუფური სავარჯიშო: აეგ - დადგენილ ჩარჩოებს გარეთ აზროვნების შედეგი 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ, რომ აეგ-ისთვის 

საჭიროა არსებული შესაძლებლობების გამოყენება და დადგენილი სტერეოტიპების იქით 

აზროვნება 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 15 წთ. 

საჭირო მასალები: 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 4 

მარკერი 

მიმდინარეობა: ტრენერი მონაწილეებს სთავაზობს 3 სწორი ხაზით ერთმანეთთან დააკავშიროს 4 

წერტილი ისე, რომ მიიღონ გეომეტრიული ფიგურა. 

 

 

ფიგურა 2. დადგენილი ჩარჩოებიდან გასვლა  

 

განხილვა:  

 პირობა არ იყო კვადრატის შექმნა ხაზებით 

 უნდა იფიქრო არატრადიციულად, დადგერნილი ჩარჩოების გარეშე 

რეკომენდაცია:  სწორი პასუხია 
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2.5: აეგ და პროექტის მართვა 

4. ჯგუფური სავარჯიშო: აეგ-ის კავშირი სხვადასხვა განვითარების დოკუმენტებთან და პროექტებთან 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ, რომ აეგ-ისთვის 

საჭიროა არსებული შესაძლებლობების გამოყენება და დადგენილი სტერეოტიპების იქით 

აზროვნება 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 50 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 4 

მარკერი; A4 ზომის ფურცლები 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; 15 წუთის 

განმავლობაში: ჯგუფის წევრები აკეთებენ მათი ადგილობრივი ერთეულების განვითარების 

დოკუმენტების ჩამონათვალს; ირჩევენ იმ ადგილობრივ ერთეულს, რომელსაც ყველაზე მეტი 

განვითარების დოკუმენტი აქვს და იხილავენ ამ ერთეულის განვითარების დოკუმენტების  

ერთმანეთთან კავშირს; ადგილობრივი განვითარების დოკუმენტების ერთმანეთთან კავშირის 

დადგენის შემდეგ ამ კავშირს გამოსახავენ ფლიპჩარტის ფურცელზე. გამოყოფილი დროის 

დამთავრების შემდეგ თითეულ ჯგუფი 7 წუთის განმავლობაში აკეთებს მუშობის შედეგების 

პრეზენტაციას ტრენინგის სხვა მონაწილებისათვის და პასუხობს მათ შეკითხვებს. 

პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ 7 წუთის განმავლობაში ტრენერი აჯამებს წარმოდგენილ 

პრეზენტაციებს და ამახვილებს ყურადღებას აეგ-ის გეგმის კავშირზე განვითარების სხვა 

დოკუმენტებთან, პროგრამებისა და პროექტების პორტფელიოსთან. 

განხილვა:  

 რა დონეზე (მიზანი, სამოქმედო გეგმა,  პროექტები, ა.შ.) არის განვითარების 

დოკუმენტებს შორის კავშირი? 

 რა არის აეგ-ის გეგმა: პროგრამების პორტფელიო, პროგრამა? 

რეკომენდაცია:   
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IV თავი. თანამშროლობის როლი აეგ-ში 

4.3 აეგ-ის პარტნიორობა 

5. ჯგუფური სავარჯიშო: თანამშრომლობის მნიშვნელობა აეგ-ისთვის 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა შეაფასონ საჯარო და კერძო სექტორს 

შორის თანამშრომლობის არსებული პრაქტიკა 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 60 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 4 

მარკერი; A4 ზომის ფურცლები 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; 15 წუთის 

განმავლობაში: ჯგუფის წევრები ასახელებენ მათ ადგილობრივ ერთეულში კერძო და საჯარო 

სექტორებს შორის თანამშომლობის მაგალითებს, ირჩევენ ერთ-ერთ ადგილობრივ ერთეულს და 

ამ ერთეულის მაგალითზე ამზადებენ ინფორმაციას იქ არსებული თანამშრომლობის პრაქტიკის 

შესახებ. განხილვის შედეგები გადააქვთ ფლიპჩარტის ფურცელზე. გამოყოფილი დროის 

დამთავრების შემდეგ თითეულ ჯგუფი 10 წუთის განმავლობაში აკეთებს მუშობის შედეგების 

პრეზენტაციას ტრენინგის სხვა მონაწილებისათვის და პასუხობს მათ შეკითხვებს. 

პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ 5 წუთის განმავლობაში ტრენერი აჯამებს წარმოდგენილ 

პრეზენტაციებს და ამახვილებს ყურადღებას თანამშრომლობის საერთო მაგალითებზე და ამ 

თანამშრომლობისას არსებულ გამოწვევებზე.  

განხილვა:  

 რა სფეროებში ხედება თანამშრომლობა ადგილობრივ ერთეულში კერძო და საჯარო 

სექტორებს შორის? 

 ვინ არიან ჩართულები თანამშრომლობაში? 

 რა შედეგი იქნა მიღწეული თანამშრომლობის შედეგად? 

 რა გამოწვევების წინაშე იდგნენ პარტნიორები შედეგის მისაღებად? 

რეკომენდაცია:  სასურველია ტრენერმა ინფორმაცია მონაწილეებს წარმოადგენინოს შემდეგი 

ფორმით: 

ცხრილი 1. ადგილობრივი თანამშრომლობის შეფასება 

 

თანამშრომლობის 

სფერო / საკითხი 

პარტნიორი 

დაწესებულებები/პირებ

ი 

თანამშრომლობის 

შედეგები 

 

გამოწვევები 

თანამშრომლობის 

დროის 
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V თავი. აეგ-ის მხარდამჭერი ინსტრუმენტები 

6. ჯგუფური სავარჯიშო: სფეროები, რომლებიც საჭიროებენ საჯარო სტრუქტურების მხარდაჭერას აეგ-ისას 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა განსაზღვრონ სფეროები, რომლებსაც 

სჭირდებათ საჯარო სექტორის მხარდაჭერა 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 60 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; სხვადასხვა ფერის 4 

მარკერი; A4 ზომის ფურცლები 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; 15 წუთის 

განმავლობაში: ირჩევენ ერთ-ერთ ადგილობრივ ერთეულს და იხილავენ ამ ერთეულში: კერძო 

სექტორის წინაშე დაფინასების მისაღებად არსებულ გამოწვევებს, უძრავი ქონებისა და 

ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობას ეკონომიკური განვითარებისთვის, ადგილობრივ ერთეულში 

ადამიანური უნარებისა და კაპიტალის განვითარების წინაშე მდგარ გამოწვევებს, ადგილობრივი 

ერთეულის პოზიცირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ერთი ჯგუფი იხილავს ერთ საკითხს. 

განხილვის შედეგების ფლიპჩარტის ფურცელზე დატანის შემდეგ, თითეულ ჯგუფი 10 წუთის 

განმავლობაში აკეთებს მუშობის შედეგების პრეზენტაციას ტრენინგის სხვა მონაწილებისათვის 

და პასუხობს მათ შეკითხვებს. პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ ტრენერი აჯამებს 

წარმოდგენილ პრეზენტაციებს და ამახვილებს ყურადღებას გამოწვევების გადასაჭრელ 

ინსტრუმენტებსა და ქმედებებზე.  

განხილვა:  

დაფინასების მისაღებად კერძო სექტორის წინაშე არსებულ გამოწვევები 

 ვის სჭირდებათ მხარდაჭერა ფინანსებთან წვდომისას? ჩამოთვალეთ ეკონომიკის 

სექტორების მიხედვით 

 რისთვის სჭირდებათ დაფინანსება? 

 რა თანხის დაფინანსება სჭირდებათ? 

 ვინ შეიძლება იყოს პოტენციური დამფინანსებელი? 

 რა მოთხოვნები აქვს დამფინანსებელს თანხის გასაცემად? 

 რა მხარდაჭერას საჭიროებს დაფინანსების მიღების მსურველი (ბენეფიციარი)? 

 

აეგ-ისთვის მნიშვნელოვანი უძრავი ქონება და ინფრასტრუქტურა 

 რა ფართს იყენებენ დღეს კერძო სექტორის წარმომადგენლები მათი საქმიანობისას? 

 სავარაუდოდ რა ფართი დასჭირდებათ მათ 4 წლის შემდეგ? 

 რა თავისუფალი ურავი ქონება არსებობს ადგილობრივ ერთეულში საჯარო 

საკუთრებაში? 

 

ადგილობრივ ერთეულში ადამიანური უნარებისა და კაპიტალის განვითარების წინაშე მდგარი 

გამოწვევები 

 

 რომელ სექტორშია ყველაზე მეტი სამუშაო ადგილი? 

 რომელ სექტორში იზრდება ყველაზე მეტად სამუშაო ადგილები? 

 საკმარისია თუ არა ადგილობრივ ერთეულში არსებული ეკონომიკურად აქტიურიო 

მოსახლეობა ამ სექტორებისთვის? 
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 ადგილობრივ ერთეულში არსებული ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის უნარ-

ჩვევები აკმაყოფილებს / დააკმაყოფილებს დამსაქმებლის მოთხოვნებს? 

 რა ქმედებები შეიძლება განხორციელდეს უნარ-ჩვევებზე არსებიული მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად? 

 

ადგილობრივი ერთეულის პოზიცირებასთან დაკავშირებული საკითხები 

 რა დადებითი წარმოდგენები არსებობს ადგილობრივი ერთეულზე ბიზნესსა და 

ტურისტებს შორის? 

 რა უარყოფითი წარმოდგენები აქვთ ბიზნესსა და ტურისტებს ადგილობრივი ერთეულზე  

 რა შეიძლება გაკეთდეს ადგილობრივ ერთეულში ინვესტიციების და ტურისტების 

მოსაზიდად დადებითი წარმოდგენების გამოყენებით? 

 რა შეიძლება გაკეთდეს ადგილობრივი ერთეულის შესახებ უარყოფითი წარმოდგენების 

გავლენის შესამცირებლად? 

რეკომენდაცია:  სასურველია ტრენერმა ინფორმაცია მონაწილეებს წარმოადგენინოს შემდეგი 

ფორმით: 

 

ცხრილი 2. ფინანსების ხელმისაწვდომობა 

 

სექტორი / 

ბენეფიციარ

ი 

დაფინანსები

ს მისაღებად 

სასურველი 

საქმიანობა 

სასურველ

ი თანხა 

დაფინანსების 

წყარო 

(დაწესებულებ

ა / დონორი, 

საფინანსო 

ინსტიტუტი, 

სხვა) 

დამფინანსებლი

ს მოთხოვნები 

თანხის  

მისაღებად 

მხარდაჭერი

ს საჭიროება 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

ცხრილი 3. კერძო სექტორის საჭიროებები უძრავ ქონებასა და ინფრასტრუქტურაში 

კერძო სექტორის საჭიროებები 

უძრავი ქონებისა და 

ინფრასტრუქტურის ტიპის 

მიხედვით 

არსებული 

მიწოდება 

მიუთითეთ 

მოთხოვნები 

შემდეგი 4 

წლის 

მანძილზე 

საჯარო საკუთრებაში 

არსებული ქონება 

რომელიც 

შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნეს 

უძრავი ქონება    

მიწა სასოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის მოსაყვანად 

   

სამუშაო სივრცე წარმოებისთვის    

საოფისე ფართი 
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მუნიციპალური 
ინფრასტრუქტურა 

   

გზა 

 

   

წყალი 

 

   

ბიზნესის ხელშემწყობი 
ინფრასტრუქტურა 

   

ბიზნეს ინკუბატორი  

 

   

ინდუსტრიული პარკი 

 

   

სამეცნიერო/ტექნოლოგიური 

პარკი 

 

   

 

ცხრილი 4. უნარები და ადამიანური კაპიტალი 

ადგილობრივ

ი ერთეულის 

ეკონომიკის 

მნიშვნელოვან

ი სექტორები 

 

 

არსებული ვითარება  ვითარება 4 წლის შემდეგ  ქმედების 

შესაძლო 

მიმართულ

ებები 

უნარ-

ჩვევების 

მხრივ 

სამუშაო 

ძალის მხრივ 

(ნაკლებობა, 

შესაბამისობა

, სიჭარბე) 

უნარ-

ჩვევების 

მხრივ 

(შესაბამისობ

ა, 

შეუსაბამობა) 

სამუშაო 

ძალის მხრივ 

(ნაკლებობა, 

შესაბამისობა

, სიჭარბე) 

უნარ-

ჩვევების 

მხრივ 

(შესაბამისობ

ა, 

შეუსაბამობა) 

 

 

     

   

 

   

 

 

     

 

ცხრილი 5. ადგილობრივი ერთეულის პოზიცირება 

ადგილობრივ 

ერთეულის გარშემო მის 

შესახებ არსებული 

დადებითი 

წარმოდგენები 

მნიშვნელობის 

ხარისხი (1-5) 

ადგილობრივ ერთეულის 

გარშემო მის შესახებ არსებული 

უარყოფითი წარმოდგენები 

მნიშვნელო

ბის 

ხარისხი (1-

5) 
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შესაძლო ქმედებები, რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს: 

ა) ადგილობრივ ერთეულში ინვესტიციების და ტურისტების მოსაზიდად დადებითი 

წარმოდგენების გამოყენებით 

ბ) ადგილობრივი ერთეულის შესახებ უარყოფითი წარმოდგენების გავლენის 

შესამცირებლად 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


