
 

 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური მდგომარეობის და მოსახლეობის 

კეთილდღეობის შეფასების მეთოდები 

სილაბუსი 

 

N სექცია აღწერა 

1. სასწავლო პროგრამის 

დასახელება 

ადგილობრივი ეკონომიკური მდგომარეობის და მოსახლეობის 

კეთილდღეობის შეფასების მეთოდები 

2. სასწავლო პროგრამის 

მიზანი 

კურსი მიზნად ისახავს იმ პოლიტიკებისა და მიდგომების 

აღწერას, რომლებიც საშუალებას იძლევა, რომ ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისას ეკონომიკური და 

პირადი შემოსავლების ზრდიდან აქცენტი გადავიდეს უფრო 

ჰოლისტიკურ მიდგომებზე, სადაც საკვანძო კონცეფცია იქნება 

გეოგრაფიული ერთეულის მდგრადი განვითარება. კერძოდ, 

მისი გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური, სოციალური და 

ადამიანური განზომილებები. 

3. სასწავლო პროგრამის 

ზოგადი მიმოხილვა 

კურსი განსაზღვრავს და განმარტავს, თუ რა იგულისხმება 

ეკონომიკურ განვითარებაში (ზრდის საწინააღმდეგოდ), 

ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში (პირადი შემოსავლის ზრდის 

საწინააღმდეგოდ) და გარემოს დაცვით და სოციალურ 

მდგრადობაში.  

კურსი დაეხმარება მონაწილეებს ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების იმგვარად დაგეგმვაში, რომ  ის მაქსიმალურად 

აისახოს მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის მდგრად 

განვითარებასა და კეთილდღეობაზე. 

მონაწილეები, აგრეთვე გაეცნობიან დღეს მოქმედ სხვადასხვა 

ინდექსებსა და ინდიკატორებს, რომლებსაც წამყვანი 

საერთაშორისო ორგანიზაციები იყენებენ ადამიანების 

ცხოვრების ხარისხისა და კეთილდღეობის გასაზომად. 

მაგალითად, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო) 

მიერ გამოყენებული ადამიანის განვითარების ინდექსი (HDI), 

რომელიც ფოკუსირებულია ადამიანის განვითარების სამ 



ძირითად განზომილებაზე: ხანგრძლივი და ჯანსაღი ცხოვრების 

წარმართვის უნარი, რომლის საზომი არის სიცოცხლის 

მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას; ცოდნის შეძენის 

უნარი, იზომება სწავლების საშუალო ხანგრძლივობითა და 

დაბადებისას სწავლის მოსალოდნელი ხანგძლივობით;  და 

ღირსეული ცხოვრების დონის მიღწევის უნარით, რაც იზომება 

ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი ეროვნული შემოსავლით. 

ტრენინგის კურსი დიდ დროს უთმობს ინდივიდუალურ და 

ჯგუფურ პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, მაგ. განხილული იქნება 

ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის არსებული ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა და გაანალიზდება, არის თუ არა მათში 

გათვალისწინებული ის ინდექსები და ინდიკატორები, რითაც 

შეიძლება შეფასდეს მდგრადი განვითარება და ადგილზე 

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. 

4. პროგრამის ძირითადი 

თემები/ქვეთემები 

1. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება - ტრადიციული 

და ახლებური მიდგომები - ხანგრძლივობა 4 სთ (ლექცია - 

60 წთ, პრაქტიკული - 180 წთ) 

• ადამიანური კაპიტალი; 

• საჯარო ინფრასტრუქტურა 

• კერძო ინფრასტრუქტურა 

• გარემო 

 

2. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო) მიერ 

გამოყენებული ადამიანის განვითარების ინდექსი (HDI)  - 2 

სთ (ლექცია - 45 წთ, პრაქტიკული - 75 წთ) 

• ხანგრძლივი და ჯანსაღი ცხოვრების წარმართვის 

უნარი;  

• ცოდნის შეძენის უნარი;  

• ღირსეული ცხოვრების დონის მიღწევის უნარი. 

 

3. თემების მდგრადი განვითარება - საქალაქო მომსახურებისა 

და ცხოვრების ხარისხის ინდიკატორები _ ISO 37120:2018 – 

3,5 სთ (ლექცია - 45 წთ, პრაქტიკული - 165 წთ)  

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

დაგეგმვისას უმუშევრობის დონე 

• ბიზნესის წილი 100 000 მოსახლეზე 

• ვალის მომსახურების კოეფიციენტი 

 



4. ადგილობრივი ხელისუფლების როლი და ფუნქცია 

ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში  - ხანგრძლივობა 5 სთ 

(ლექცია - 60 წთ,  პრაქტიკული 240 წთ) 

• როგორ უნდა ინტეგრირდეს პრაქტიკაში 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

გეგმებში ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაზე 

მიმართული კომპონენტები; 

• დაბალი გადასახადები თუ უკეთესი 

ჯანდაცვა/განათლება; 

• ადგილობრივ მეწარმეთა წახალისება თუ დიდი 

ბიზნეს კომპანიების შემოყვანა. 

 

5. სწავლების ფორმა და 

ფორმატი 

სწავლება განხორციელდება საკლასო ფორმატში (შესაძლებელია 

ელექტრონული ფორმატის გამოყენება) სწავლის შემდეგი 

ფორმების გამოყენებით:  

• ლექცია/პრეზენტაცია - შემოქმედებითი პროცესი, 

რომელიც ხელს უწყობს შესასწავლი მასალის იდეის 

გაგებას და აღქმას. 

• პრაქტიკული მეცადინეობა - ინდივიდუალური და 

ჯგუფური დავალებების, ასევე პრეზენტაციების გზით 

თეორიული მასალის შესწავლა 

6. სწავლებისთვის საჭირო 

რესურსები 

ტრენინგის ინსტრუმენტები: 

• ფლიპჩარტი; მოსანიშნი ფლომასტერი; ქაღალდის 

გამჭვირვალე წებოვანა (სკოჩი) 

• ბლოკნოტი და კალამი მონაწილეებისათვის 

• საპრეზენტაციო მასალა (PP) 

• სავარჯიშოების რვეული თემატიკის მიხედვით (case-

book) 

• საკითხავი მასალა (Handbook) 

 

ტექნიკა:  

• პერსონალური კომპიუტერი 

• პროექტორი 

• Wireless presenter 

 

7. სასწავლო პროგრამის  

ხანგრძლივობა 

15 საკონტაქტო საათი 

8. საათების განაწილება • ტრენინგ-დღის ხანგრძლივობა შეადგენს 2.5 დღეს 



• 2 დღის განმავლობაში ჩატარდება 4 სესია, მე-3 დღეს 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: 

• თეორიული მეცადინეობა/ლექცია - 4 სთ და 35 წთ; 

• პრაქტიკული მეცადინეობა -  10 სთ და 25 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  

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) სასწავლო პროგრამის შესაბამის სფეროში მუშაობის სულ 

მცირე 5 წლიანი გამოცდილება    

13. სწავლის შედეგები და 

კომპეტენციები  

ცოდნა 

მონაწილე ეცნობა იმ პოლიტიკებსა და მიდგომებს, რომლებიც 

საშუალებას მისცემს, რომ აქცენტი გააკეთოს გეოგრაფიული 

ერთეულის მდგრად განვითარებაზე. კერძოდ, მის 

გარემოსდაცვით, ეკონომიკურ, სოციალურ და ადამიანურ 

განზომილებებზე. 

დამოკიდებულება 

მონაწილე აცნობიერებს გრძელვადიანი ეკონომიკური 



განვითარების მახასიათებლებს და მნიშვნელოვნად თვლის 

ცხოვრების ხარისხის ამსახველ ინდიკატორებს. 

უნარჩვევები 

მონაწილე გამოიმუშავებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების 

უნარს, რაც დაეხმარება მას, რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღოს 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე 

გეგმების შემუშავებაში. 

14. სწავლა-სწავლების 

პრინციპები და მეთოდიკა 

პროგრამა აგებულია ზრდასრულთა განათლების პრინციპების 

გათვალისწინებით. 

ტრენინგის ჩატარების დროს გამოყენებული იქნება: 

• პრეზენტაცია 

• დისკუსია/დებატები 

• ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა 

• ტვინის შტურმის აქტივობები 

• შემთხვევების შესწავლა (Case study) 

15. შეფასების წესი 

 

ტრენინგის შეფასებისთვის გამოყენებული იქნება პრე და პოსტ 

ტესტები, რაც უზრუნველყოფს ტრენინგის მონაწილის ცოდნის 

დონის განსაზღვრას 

პრე-ტესტი შედგება 20 კითხვისგან დახურული პასუხებით (3 

სავარაუდო პასუხიდან ერთი სწორი პასუხი). პრე-ტესტი 

ემსახურება ტრენინგის მონაწილის ცოდნის დონის განსაზღვრას 

სწავლების პროცესის დაწყებამდე.  

პოსტ-ტესტი  შედგება 20 კითხვისგან დახურული პასუხებით (3 

სავარაუდო პასუხიდან ერთი სწორი პასუხი). პოსტ-ტესტის 

კითხვები პრე-ტესტის იდენტურია. პოსტ-ტესტი ემსახურება 

ტრენინგის მონაწილის მიერ სასწავლო პროცესის დასრულების 

მომენტში ცოდნის დონის განსაზღვრას. პრე და პოსტ-ტესტების 

შედეგების შედარებითი ანალიზით შესაძლებელია სწავლების 

შედეგის განსაზღვრა.  

პროგრამა ითვალისწინებს პროგრამის გავლის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემას არანაკლებ 80%-იანი 

დასწრების მაჩვენებლისა (საკონტაქტო საათების მიხედვით) და 

პროგრამით გათვალისწინებული შეფასების მეთოდების 

შესაბამისად პროგრამის წარმატებით დასრულების 

დამადასტურებელი შეფასების შედეგის საფუძველზე 

(არანაკლებ 60% სწორი პასუხი პოსტ-სემინარის კითხვებზე) . 



16. ლიტერატურული 

წყაროები 

ძირითადი სასწავლო მასალა: 

ტრენინგ კურსისთვის შემუშავებული საკითხავი მასალა 

(Handbook), რომელიც 25-30 გვერდისგან შედგება. 

 

 

დამატებითი წყაროები: 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 21-ე 

საუკუნეში: ცხოვრების ხარისხი და მდგრადობა (by 

Daphne T. Greenwood and Richard P. F. Holt. Armonk, NY: 

M. E. Sharpe. 2010) 

• ადამიანის განვითარების ინდექსები და ინდიკატორები, 

გაეროს განვითარების პროგრამა 

• თემების მდგრადი განვითარება - საქალაქო 

მომსახურებისა და ცხოვრების ხარისხის ინდიკატორები 

_ ISO 37120:2018წყარო 

• გლობალური ურბანული ინდიკატორები - შერჩევითი 

სტატისტიკა. 

 


