
 

 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროექტის მართვა 

სასწავლო პროგრამის სილაბუსი 

 

N სექცია აღწერა 

1. სასწავლო პროგრამის 

დასახელება 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროექტის მართვა 

2. სასწავლო პროგრამის 

მიზანი 

სასწავლო პროგრამის მიზანია მონაწილე გაეცნოს და შეიქმნას 

წარმოდგენა, თუ როგორ ხდება ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების ხელშემწყობი პროექტის იდენტიფიკაცია, 

დაგეგმვა, განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება. 

3. სასწავლო პროგრამის 

ზოგადი მიმოხილვა 

თანამედროვე გაგებით ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარება გულისხმობს არა მხოლოდ ეკონომიკურ ზრდას, 

არამედ იგი მოიცავს სოციალურ ასპექტებსაც. 

ინსტიტუციონალისტური თავისი არსით, იგი წაახალისებს 

თანამონაწილეობასა და ჩართულობას და მიმართულია 

ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის გამოყენებაზე. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების 

რეალიზაცია ხშირად სწორედ განვითარების პროექტების 

მეშვეობით ხორციელდება. 

შემუშავებული სასწავლო პროგრამა ეყრდნობა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საჭიროებას ადგილობრივი ეკონომიკური 

საქმიანობის ხელშეწყობის პროექტების დაგეგმვისა და 

განხორციელების მიმართულებით. 

პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველობების 

თანამშრომლები გაეცნობიან პროექტის მართვის კონცეპტუალურ 

საფუძვლებს, პროექტის საოპერაციო გარემოსა და ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი პროექტების 

პრაქტიკული დაგეგმვისა და განხორციელების ეტაპებსა და 

მექანიზმებს.  

4. პროგრამის 

ძირითადი თემები/ 

ქვეთემები 

1. პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები - 1.5 სთ 

(ლექცია - 50 წთ; პრაქტიკული - 40 წთ) 

• ინსტიტუციონალისტური მიდგომა ეკონომიკური 

განვითარებისადმი  



• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროექტი და 

პროგრამა 

• პროექტის საქმიანობის სფერო და მასშტაბი 

• პროექტის სასიცოცხლო ციკლი 

• ლოგიკური ჩარჩოს კონცეფცია 

 

2. არსებული ვითარების შესწავლის მეთოდები - 1.5 სთ (ლექცია 

- 30 წთ; პრაქტიკული - 60 წთ) 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

ინსტიტუციური კონტექსტი  

• დაინტერესებული მხარეები და ინფორმაციის ასიმეტრია  

• დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი  

• პრობლემის ანალიზი და ღია გამოკვლევა 

 

3. პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება  1.5 სთ (ლექცია - 40 

წთ; პრაქტიკული - 50 წთ) 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის 

ფორმირება, როგორც გადაწყვეტილებათა პროცესი 

• სტრატეგიულ ალტერნატივათა ანალიზის და 

პრიორიტეტის დადგენის ნორმატიული მიდგომა 

• სტრატეგიის ფორმირების გენერიკული მიდგომა  

• სამეწარმეო ინტუიცია პროექტის სტრატეგიის 

ფორმირების პროცესში 

• შეცდომები და მიკერძოვება სტრატეგიის ფორმირების  

პროცესში 

• პროექტის სტრატეგიის ეფექტურობისა და 

განხორციელებადობის შეფასება 

 

4. შედეგების ჯაჭვი და ღონისძიებათა დანაწევრების 

სტრუქტურა -  1.5 სთ (ლექცია - 40 წთ; პრაქტიკული - 50 წთ) 

 

• შედეგების ჯაჭვის კონცეფცია ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების პროექტებისათვის  

• კავშირი უშუალო, შუალედურ და საბოლოო შედეგებს 

შორის 

• კავშირი ღონისძიებებსა და პროექტის შედეგებს შორის 

• ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

• ლოგიკური ჩარჩოს პირველი სვეტი 



 

5. რისკის ანალიზი -  1.5 სთ (ლექცია - 35 წთ; პრაქტიკული - 55 

წთ) 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროექტის 

საოპერაციო გარემო  

• რისკის განმარტება და რისკ ფაქტორების ტიპოლოგია  

• რისკის შეფასების მეთოდიკა 

• დაშვების ფორმულირება 

• ლოგიკური ჩარჩოს მეოთხე სვეტი 

 

6. წარმატების ობიექტური მაჩვენებლები და მათი შემოწმების 

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

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეფასება და 

წარმატების ობიექტური მაჩვენებლები  

• მაჩვენებლები შედეგების ჯაჭვის სხვადასხვა დონეზე და 

მათი მაჩვენებელთა ტიპოლოგია 

• ძირითადი მოთხოვნები მაჩვენებლების მიმართ  

• ინფორმაციის წყარო 

• ლოგიკური ჩარჩოს მეორე და მესამე სვეტი 

 

7. ღონისძიებათა განრიგი და პროექტის ბიუჯეტი -1.5 სთ 

(ლექცია - 50 წთ; პრაქტიკული - 40 წთ) 

• ღონისძიებათა ურთიერთ-დამოკიდებულება 

• ღონისძიებათა განრიგი (ჰ. განტის ცხრილი) 

• ნიშანსვეტები ღონისძიებათა განრიგის განსაზღვრის 

პროცესში 

• რესურსების სახეები და  ალოკაცია ღონისძიებათა 

სპეციფიკის მიხედვით 

• პროექტის ბიუჯეტირების საფუძვლები 

 

 

8. პროექტის მიმდინარეობის მონიტორინგი და შეფასება -1.5 სთ 

(ლექცია - 50 წთ; პრაქტიკული - 40 წთ) 

• მონიტორინგის სფერო 

• მონიტორინგის სისტემა 

• მონაცემთა შეგროვების მეთოდები 

• მონაცემთა დამუშავება და შედარებითი ანალიზი 



(გეგმიური - ფაქტობრივი) 

• პროექტის შეფასება 

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, 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; 

• მაკრატლები; 

• წებო; 

• ბლოკნოტები და კალმები ყველა მონაწილეს; 

ტექნიკა:  

• პროექტორი; 

• საპრეზენტაციო დაფა; 

• კომპიუტერი/ლეპტოპი; 



• Wireless presenter 

7. სასწავლო პროგრამის  

ხანგრძლივობა 

18 საკონტაქტო საათი 

8. საათების განაწილება • ტრენინგ-დღის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 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 - 5 სთ და 40 წთ; 

• პრაქტიკული მეცადინეობა - 12 სთ და 20 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) განვითარების პროექტების მართვის სულ მცირე 5 წლიანი 

გამოცდილება    

13. სწავლის შედეგები 

და კომპეტენციები  

ცოდნა: მონაწილემ იცის ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარებისა და პროექტის მართვის ძირითადი კონცეფციები 

და ტერმინოლოგია. 



დამოკიდებულება: მონაწილე აცნობიერებს ადგილობრივი 

ინსტიტუციური კონტექსტის და დაინტერესებულ პირთა ფართო 

წრის მონაწილეობის მნიშვნელობას ეკონომიკური პროექტების 

მართვისათვის. 

უნარჩვევა: მონაწილე ფლობს პროექტის მართვის გამოყენებით 

მეთოდებს და შეუძლია მათი მეშვეობით ინსტიტუციური 

კონტექსტის ანალიზი, პროექტის დაგეგმვა, განხორციელება, 

მონიტორინგი და შეფასება. 

14. სწავლა-სწავლების 

პრინციპები და 

მეთოდიკა 

სწავლა-სწავლების მეთოდიკა ეყრდნობა ზრდასრულთა 

განათლების პრინციპებს. 

 

კერძოდ გამოყენებულია: 

• ხანმოკლე ინტერაქტიული ლექცია შესაბამისი 

თვალსაჩინო მასალითა და კითხვა-პასუხით; 

• სასწავლო მაგალითის გარჩევა და დისკუსია 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

პროექტებისა და პროგრამის თემაზე; 

• ინდივიდუალური სავარჯიშოები და სავარჯიშოები 

წყვილებში სამუშაოდ; 

• თვითრეფლექსია, კოლეგებისა და ინსტრუქტორის 

უკუკავშირი. 

 

15. შეფასების წესი 

 

დასწრება: მონაწილე უნდა დაესწროს სულ მცირე 10 

მეცადინეობას 12 -დან. 

ცოდნის გადაცემა: ცოდნის გადაცემის შეფასება მოხდება 

ტესტირებით სწავლების დაწყებამდე და შემდგომ. ტესტი 

წარმოადგენს 20 შეკითხვას მათზე პასუხის 4 შესაძლო ვერსიით, 

საიდანაც სწორი მხოლოდ ერთია. 

სასწავლო პროგრამა გავლილად ჩაეთვლება მონაწილეს, 

რომელმაც სწორად უპასუხა სულ მცირე 12 სატესტო შეკითხვას. 

16. ლიტერატურული 

წყაროები 

ძირითადი სასწავლო მასალა: 

ტრენინგ კურსისთვის შემუშავებული საკითხავი მასალა 

(Handbook), რომელიც 25-30 გვერდისგან შედგება. 

 

დამატებითი წყაროები: 

 

• Handbook of Local and Regional Development, Andy Pike; 



• A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project 

Management Institute; 

• Project Cycle Management Guideline, European Commission; 

• Results Based Management Handbook, United Nations 

Development Group. 

 


