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სივრცითი მოწყობის სოციო-ეკონომიკური საფუძვლები 

სასწავლო პროგრამის სილაბუსი 

 

 

N სექცია აღწერა 

1. სასწავლო პროგრამის 

დასახელება 

სივრცითი მოწყობის სოციო-ეკონომიკური საფუძვლები 

2. სასწავლო პროგრამის 

მიზანი 

სასწავლო პროგრამის მიზანია გააძლიეროს 

ადგილობრივი თვითმმართველობების 

წარმომადგენლების უნარები  სივრცითი მოწყობის 

სოციალურ-ეკონომიკურ ასპექტებში, რათა მათ 

გაითვალისწინონ და საუკეთესოდ გამოიყენონ 

ადგილობრივი სივრცით-ტერიტორიული 

თავისებურებები ეკონომიკური განვითარების 

დაგეგმვის პროცესში 

3. სასწავლო პროგრამის 

ზოგადი მიმოხილვა 

სასწავლო პროგრამა შემუშავებულია ადგილობრივი 

თვითმმართველობების წარმომადგენლებისთვის. 

პროგრამის მთავარი მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს 

ეკონომიკური, სოციალური  და სივრცით-

ტერიტორიული ფაქტორების დაკავშირებით 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისათვის 

აუცილებელი უნარების გამომუშავებაში. ამ მიზნის 

მისაღწევად, პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიული 

ცოდნის (30%) ასევე პრაქტიკული ჩვევების (70%) 

მიღებაზე ორიენტირებულ კომპონენტებს. ის აგებულია 

საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილებისა და 

ადგილობრივი მაგალითების გამოყენებით და 

მიმართულია საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის 

სივრცითი მოწყობის კუთხით დღეს ყველაზე 

აქტუალური საკითხების განხილვასა და შესაძლო 
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გადაწყვეტების ძებნაზე. 

4. პროგრამის ძირითადი 

თემები/ქვეთემები 

1. შესავალი სივრცით მოწყობაში. 1.5 სთ   (ლექცია 30 

წთ, პრაქტიკული 60 წთ) 

• სივრცითი მოწყობის არსი და მნიშვნელობა;  

• სივრცითი მოწყობის გამოწვევები საქართველოსა 

და მსოფლიოში; 

• სივრცითი მოწყობის მიზნები და ამოცანები 

 

2. სივრცითი დაგეგმვის სისტემები: საქართველოს 

რეალობა საერთაშორისო კონტექსტში. 1.5 სთ   

(ლექცია 30 წთ, პრაქტიკული 60 წთ) 

• საქართველოში სივრცითი მოწყობის სფეროში 

მოქმედი კანონმდებლობის მოკლე მიმოხილვა;  

• საქართველოში დადგენილი სივრცითი მოწყობის 

დონეები და მათი მიმართება განვითარების სხვა 

სტრატეგიებთან; ინტეგრირებული დაგეგმვა;  

• სივრცით-ტერიტორიული მიდგომა გაეროს 

მდგრადი განვითარების მიზნებისადმი (SDG); 

 

3. სივრცითი დაგეგმვის პრინციპები: კერძო და 

საჯარო ინტერესები. 1.5 სთ (ლექცია 30 წთ, 

პრაქტიკული 60 წთ) 

• სივრცითი დაგეგმვის პრინციპები 

• კერძო და საჯარო ინტერესები; 

• ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების 

როლი სივრცითი მოწყობის გეგმების 

შემუშავებაში; 

• დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა. 

 

4. არსებული სივრცითი დაგეგმვის გეგმები. 1.5 სთ 

(ლექცია - 20, პრაქტიკული 70 წთ) 

• სივრცითი მოწყობის გეგმების ტიპები და მათი 

მახასიათებლები; 

• სივრცითი მოწყობის გეგმების დამუშავების 
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ეტაპები 

• საქართველოში არსებული სივრცითი მოწყობის 

გეგმები და კონცეფციები 

 

5. დასახლების სივრცითი განვითარების ფორმები და 

მათი სოციო-ეკონომიკური მახასიათებლები. 1.5 სთ 

(ლექცია- 30 წთ, პრაქტიკული 60  წთ) 

• დასახლების სივრცითი სტრუქტურის გავლენა 

განვითარებაზე: 

• ფრაგმენტაცია 

• ინტენსიფიკაცია 

• განფენა (urban sprawl) 

• მიმდებარე დასახლების მიერთება 

• მონოცენტრულობა და პოლიცენტრულობა 

• დაცლა და ჭკვიანი დაცლა (smart shrinkage) 

6. კომპაქტური განვითარება. ხანგრძლივობა -  1.5 სთ  

(ლექცია- 30 წთ, პრაქტიკული 60  წთ) 

• სიმჭიდროვე 

• შერეული ზონირება 

• შეკავშირებულობა 
 

7. სივრცითი კომპონენტების გავლენა ადგილობრივ 

ეკონომიკურ განვითარებაზე. ხანგრძლივობა -1.5 

სთ  (ლექცია 30 წთ, პრაქტიკული  60 წთ) 

 

• უძრავი ქონება, განვითარების კოეფიციენტები, 

საბინაო სექტორი 

• კულტურული მემკვიდრეობა, საქალაქო 

რეკონსტრუქცია 

• საზოგადოებრივი სივრცეები და გამწვანება 

• შეკავშირებულობა და ტრანსპორტი 

 

8. გეოსაინფორმაციო სისტემებისა და ელექტრონული 

რესურსების გამოყენება ეკონომიკური 

განვითარების ხელშესაწყობად. 1,5 სთ (ლექცია 30 
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წთ, პრაქტიკული 60 წთ) 

• სივრცითი მონაცემები და საყრდენი გეგმა 

• გეოსაინფორმაციო სისტემების რაობა და როლი 

სივრცით მოწყობაში; 

• ელექტრონული რესურსების გამოყენება ბიზნესსა 

და ინვესტიციებისთვის. 

9. სივრცითი მოწყობის გეგმის მიმართ მოთხოვნების 

შემუშავება ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების გეგმის საფუძველზე. 3 სთ (ლექცია 

30 წთ, პრაქტიკული 150 წთ) 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

გეგმის სივრცით-ტერიტორიული ასპექტების 

გამოვლენა; 

• აეგ-ს ამოცანების სათანადო სივრცითი მოწყობის 

გეგმის ტიპის შერჩევა; 

• მოთხოვნებისა და მოსალოდნელი შედეგების 

ფორმულირება 

 

5. სწავლების ფორმა და 

ფორმატი 

„პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული 

განვითარების საჭიროებების განსაზღვრის წესის, 

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, 
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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 

7. სასწავლო პროგრამის  

ხანგრძლივობა 

12 საკონტაქტო საათი 

8. საათების განაწილება • ტრენინგ-დღის ხანგრძლივობა შეადგენს 2,5 დღეს 

• პირველი  დღის განმავლობაში ჩატარდება 4 სესია, 

მეორე - 4 სესია, მესამე დღე - 2 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: 
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• თეორიული მეცადინეობა/ლექცია - 4 სთ და 30 წთ; 

• პრაქტიკული მეცადინეობა - 10 სთ და 30 წთ; 

 

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 

გამოცდილება 

13. სწავლის შედეგები და 

კომპეტენციები  

ცოდნა 

ტრენინგის მონაწილეს შეეძლება: 

• მსჯელობა სივრცითი მოწყობის რაობისა და მისი 

მნიშვნელობის შესახებ ადგილობრივი ეკონომიკის 

განვითარებისათვის; 

• საქართველოში სივრცითი მოწყობის სფეროში 

არსებული ნორმატიული აქტების კლასიფიცირება.  

• სივრცით განვითარებას, ეკონომიკასა და სხვა 

მომიჯნავე დარგებს შორის კავშირებზე მსჯელობა; 

• საქართველოში განსახლების სისტემის 

თავისებურების შეფასება; 
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• სფეროში არსებული თანამედროვე ადგილობრივი 

და საერთაშორისო მიდგომების აღწერა; 

დამოკიდებულება: 

ტრენინგის მონაწილე გაიზიარებს:  

• სივრცითი მოწყობის მნიშვნელობას ადგილობრივი 

ეკონომიკის განვითარებისათვის; 

• კერძო და საჯარო ინტერესებს შორის ბალანსის 

დაცვის აუცილებლობას ადგილობრივი 

ეკონომიკური და სივრცითი განვითარების 

დაგეგმვისას; 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

ამოცანების ‘ადგილზე მიბმის ’სარგებლიანობას; 

• კონკრეტული ეკონომიკური მოთხოვნების 

შემუშავების მნიშვნელობას ქმედითი სივრცითი 

მოწყობის ამოცანების გადასაჭრელად; 

• დასახლების სტრუქტურის თავისებურებების 

ზემოქმედებას ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებაზე; 

• კომპაქტური სივრცითი განვითარების 

მნიშვნელობას მდგრადი განვითარების მისაღწევად; 

• სივრცითი მონაცემებისა და ეკონომიკური 

ინდიკატორების ერთობლივი მონიტორინგის 

უპირატესობას; 

• სივრცითი მონაცემების გამოყენების მნიშვნელობას 

ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს 

გასაუმჯობესებლად.  

უნარჩვევები 

ტრენინგის მონაწილეს შეეძლება: 

• სივრცითი მოწყობის სპეციალისტებთან 

კომუნიკაცია; 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

სივრცითი ასპექტების იდენტიფიცირება და 

კატეგორიზაცია მასშტაბის მიხედვით; 

• ადგილობრივი განვითარების ხელშესაწყობად, 
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სივრცითი მოწყობის გეგმის მიმართ მოთხოვნების 

ჩამოყალიბება;  

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

ამოცანების შესაბამისი სივრცითი მოწყობის გეგმის 

შერჩევა; 

• დასახლების სტრუქტურასა და ეკონომიკურ 

განვითარებას შორის კავშირების არგუმენტირება; 

• გეოსაინფორმაციო სისტემებზე დაფუძნებული 

ინტერნეტ რესურსების მომხმარებლის დონეზე 

გამოყენება; 

 

 

14. სწავლა-სწავლების 

პრინციპები და 

მეთოდიკა 

პროგრამა აგებულია ზრდასრულთა განათლების 

შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით. 

აქტუალობა: ახალი მასალის მიწოდება ხდება სესიის 

დასაწყისში. სავარჯიშოს შემდეგ მასალა მოკლედ 

ჯამდება 

შესატყვისობა: საკითხები აგებულია საქართველოში 

დღეს არსებული გამოწვევებისა და საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით 

ეფექტიანი კომუნიკაცია: სწავლება ინტერაქტიულია. 

პრეზენტაცია მდიდარია ვიზუალური მასალებით, 

ყველა საკითხი გამყარებულია ადგილობრივი ან 

საერთაშორისო ქეისით.  

აქტიური სწავლება: ყველა სესია ითვალისწინებს 

გარკვეული სახის პრაქტიკულ სავარჯიშოს.  
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15. შეფასების წესი 

 

ტესტირება ღია კითხვარის მეშვეობით.  

ტესტირებაზე დასაშვებად აუცილებელია ყველა 

სესიაზე დასწრება. 

კითხვარის მაქსიმალური ქულაა 16. თითოეული კითხვა 

ფასდება მაქსიმუმ ოთხი ქულით.  

4 ქულა - დავალების მოთხოვნას პასუხობს სრულად. 

პასუხი ამომწურავია, მსჯელობა სწორი და, სადაც 

მოთხოვნილია, მოყვანილია 

მაგალითების/კომპონენტების მინიმალური რაოდენობა. 

3 ქულა  - დავალების მოთხოვნას პასუხობს 

ნაწილობრივ. პასუხის მსჯელობა ამომწურავი და 

სწორია, თუმცა არ არის მოყვანილი მაგალითების/ 

კომპონენტების მინიმალური რაოდენობა. 

2 ქულა  - დავალების მოთხოვნას პასუხობს მცირედ. 

მსჯელობა არ არის ამომწურავი, არ არის მოყვანილი 

მაგალითების/ კომპონენტების მინიმალური რაოდენობა. 

1 ქულა - ნაწერი დავალებას არ პასუხობს ან მსჯელობა 

არასწორია. 
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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 70%-ს, 

გადალახვის შემთხვევაში; 

 

16. ლიტერატურული 

წყაროები 

ძირითადი სასწავლო მასალა: 

ტრენინგ კურსისთვის შემუშავებული საკითხავი მასალა 

(Handbook), რომელიც 25-30 გვერდისგან შედგება. 

 

დამატებითი წყაროები: 

• Urban Planning for City Leaders, UN Habitat, 2013 

• Spatial Planning: Key Instrument for Development 

and Effective Governance. UNECE. 2008 

• The Fundamentals of Urbanization: Evidence base for 

Policy Making. UN-Habitat. 2016. 

• The Economic Role of Cities. UN-Habitat. 2011. 

• Compact City Policies: A Comparative Assessment. 

OECD 

• Urban Patterns for a Green Economy: Leveraging 

Density. UN Habitat. 

• Planning for Sustainable Cities. Global report on 

human settlements. UN Habitat. 2009 

 

 


