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მასალა მომზადებულია სასწავლო პროგრამისათვის თემაზე „ადგილობრივი ეკონომიკური 

მდგომარეობის და მოსახლეობის კეთილდღეობის შეფასების მეთოდები“, კონსულტაციისა და 

ტრენინგის ცენტრის (CTC) დაკვეთით, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის 

განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების 

თანამშრომლობის (ADC) მხარდაჭერით. გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია 

და შეიძლება არ ასახავდეს ზემოთ ჩამოთვლილი საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიციას. 
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I თავი. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება - ტრადიციული და 

ადგილობრივი მიდგომები 

1.1: ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება - ტრადიციული მიდგომა 

1. ჯგუფური სავარჯიშო: საკუთარ მუნიციპალიტეტებში ძირითადი კაპიტალის აღწერა 

 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშო მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტებში არსებული ოთხი 

ძირითადი კაპიტალის შესახებ სტრატეგიული მიდგომის გამომუშავებას და ამ თვალსაზრისით, 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიმართ ახალი კონცეპტუალური ხედვის 

ჩამოყალიბებას.  

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოში მონაწილეობს ტრენინგის ყველა მონაწილე 

ხანგრძლივობა: 60 წუთი 

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

მონაწილეებისთვის A4 ფორმატის თეთრი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: ჯგუფები დაკომპლექტდება მეზობელი მუნიციპალიტეტების 

წარმომადგენლებისგან, თითო ჯგუფში 5 მონაწილით. ჯგუფური მუშაობის შემდეგ 

მონაწილეები მოამზადებენ პრეზენტაციას, რომლის დროსაც შეეცდებიან აღწერონ საკუთარ 

მუნიციპალიტეტებში არსებული ოთხი ძირითადი კაპიტალი: ადამიანური რესურსები და 

სოციალური კაპიტალი, ფიზიკური კაპიტალი, წარმოების საშუალებები, გარემო. 

განხილვა: ყოველი პრეზენტაციის დასრულებისას ტრენერი და მონაწილეები დასვამენ 

შეკითხვებს, რაც პრეზენტაციის ჩამტარებელ ჯგუფს საშუალებას მისცემს, რომ კიდევ უფრო 

მკაფიოდ გაიაზრონ საკუთარი მუნიციპალიტეტების კონკურენტული უპირატესობები. 

რეკომენდაცია: როგორც ჯგუფური დავალების მიცემისას, ასევე პრეზენტაციების შემდგომ, 

ტრენერმა მონაწილეები უნდა წაახალისოს, რომ ძირითადი კაპიტალის თითოეული 

კომპონენტის აღწერისას მაქსიმალურად კრეატიული მიდგომა გამოიჩინონ. 

 

 

 

 

1. 2: ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდა - ეს არის მთავარი? 

2. ჯგუფური სავარჯიშო: კეთილდღეობის ადგილობრივად აქტუალური ინდიკატორები 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშო მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების მიერ 

იმის გააზრებას თუ ცხოვრების ხარისხი და კეთილდღეობა როგორ შეიძლება გაიზომოს 
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ეფექტურად და შესაბამისად მუნიციპალური განვითარების გეგმების შედგენისას სწორება 

მოხდეს სწორედ ამ მაჩვენებლებზე.  

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოში მონაწილეობს ტრენინგის ყველა მონაწილე 

ხანგრძლივობა: 60 წუთი 

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

მონაწილეებისთვის A4 ფორმატის თეთრი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: ჯგუფები დაკომპლექტდება მეზობელი მუნიციპალიტეტების 

წარმომადგენლებისგან, თითო ჯგუფში 5 მონაწილით. ჯგუფური მუშაობის შემდეგ 

მონაწილეები მოამზადებენ პრეზენტაციას, რომლის დროსაც აღწერენ ადგილობრივი 

განვითარების თვალსაჩინო მაგალითებს და სამიზნეებს, რაც შეიძლება ეფექტურად აისახოს 

ადგილზე ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში.  

განხილვა: ყოველი პრეზენტაციის დასრულებისას ტრენერი და მონაწილეები დასვამენ 

შეკითხვებს, რაც პრეზენტაციის ჩამტარებელ ჯგუფს საშუალებას მისცემს, რომ კიდევ უფრო 

მკაფიოდ გაიაზრონ ადგილზე ცხოვრების ხარისხის ამაღლების შესაძლებლობები. 

რეკომენდაცია: როგორც ჯგუფური დავალების მიცემისას, ასევე პრეზენტაციების შემდგომ, 

ტრენერმა მონაწილეები უნდა წაახალისოს, რომ კეთილდღეობის ინდიკატორებზე დისკუსიების 

დროს, ყოველთვის გაითვალისწინონ ადგილობრივი თავისებურებები. 

 

3. ჯგუფური სავარჯიშო: სწორი ინვესტიცია - ძირითადი კაპიტალის მდგრადი 

განვითარება 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშო მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების მიერ 

იმის გააზრებას, რომ ერთი რომელიმე კაპიტალის გასაზრდელად არასწორად ჩადებულმა 

ინვესტიციამ, შეიძლება გამოიწვიოს სხვა ძირითადი კაპიტალის გაუარესება/ღირებულების 

შემცირება. 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოში მონაწილეობს ტრენინგის ყველა მონაწილე 

ხანგრძლივობა: 60 წუთი 

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

მონაწილეებისთვის A4 ფორმატის თეთრი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: ჯგუფები დაკომპლექტდება შერეული მუნიციპალიტეტების 

წარმომადგენლებისგან, თითო ჯგუფში 5 მონაწილით. ჯგუფებს მიეცემათ დავალება, 

მოიფიქრონ მაქსიმუმ 5 მაგალითი, როდესაც ამ ოთხი ძირითადი კაპიტალიდან ერთ-ერთის 

გასაზრდელად ინვესტიცია ჩაიდო და სამუშაო გაწიეს, მაგრამ ამავე დროს 

გაუარესდა/ღირებულება შემცირდა  სხვა ძირითადი კაპიტალის. 

შემდეგ, ჯგუფებმა თვითონ მოიფიქრონ რა შეიძლებოდა სხვანაირად გაკეთებულიყო, ეს 

პრობლემა რომ თავიდან ყოფილიყო აცილებული. 
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განხილვა: ყოველი პრეზენტაციის დასრულებისას ტრენერი და მონაწილეები დასვამენ 

შეკითხვებს, რაც პრეზენტაციის ჩამტარებელ ჯგუფს საშუალებას მისცემს, რომ კიდევ უფრო 

მკაფიოდ გაიაზრონ სწორი ინვესტიციის არსი და უპირატესობები. 

რეკომენდაცია: როგორც ჯგუფური დავალების მიცემისას, ასევე პრეზენტაციების შემდგომ, 

ტრენერმა მონაწილეები უნდა წაახალისოს, რომ დისკუსიების დროს მაქსიმალურად იქნას 

გათვალისწინებული ადგილობრივი კონტექსტი. 
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II თავი. ადამიანის განვითარების ინდექსი (HDI) 

 2. 3: ადამიანის განვითარების ინდექსი საქართველოში 

3. 4. ჯგუფური სავარჯიშო: სამი განზომილება და შესაბამისი ინდიკატორები 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშო მიზნად ისახავს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ 

შემუშავებული ინდექსის კიდევ უფრო ღრმა გააზრებას მონაწილეებში და სამი მთავარი 

განზომილების თანმხლები ინდიკატორების შესახებ მსჯელობას, კერძოდ ადექვატური არის თუ 

არა მათ მუნიციპალიტეტებში გამოსაყენებლად? რას შეცვლიდნენ მუნიციპალურ მართვაში, 

რათა შესაბამისი ინდიკატორის მაჩვენებლები გაეუმჯობესებინათ. 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოში მონაწილეობს ტრენინგის ყველა მონაწილე 

ხანგრძლივობა: 60 წუთი 

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

მონაწილეებისთვის A4 ფორმატის თეთრი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: ჯგუფები დაკომპლექტდება შერეული მუნიციპალიტეტებისგან, თითო ჯგუფში 

5 მონაწილით. ჯგუფური მუშაობის შემდეგ მონაწილეები მოამზადებენ პრეზენტაციას, რომლის 

დროსაც შეეცდებიან ახსნან, თუ რაში დაეხმარებოდათ ადამიანის განვითარების ინდექსის 

ინდიკატორები მუნიციპალურ მართვასა და განვითარებაში.   

განხილვა: ყოველი პრეზენტაციის დასრულებისას ტრენერი და მონაწილეები დასვამენ 

შეკითხვებს, რაც პრეზენტაციის ჩამტარებელ ჯგუფს საშუალებას მისცემს, რომ კიდევ უფრო 

დეტალურად დაასაბუთოს საკუთარი მიგნებები და მოსაზრებები. 

რეკომენდაცია: როგორც ჯგუფური დავალების მიცემისას, ასევე პრეზენტაციების შემდგომ, 

ტრენერმა მონაწილეები უნდა წაახალისოს, რომ ადამიანის განვითარების ინდექსისა და 

ინდიკატორების პრაქტიკულ მხარეზე იფიქრონ. 
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III თავი. თემების მდგრადი განვითარება _ საქალაქო მომსახურებისა და 

ცხოვრების ხარისხის ინდიკატორები (ISO_37120_2014) 

 4.2: შეფასების სფეროები და შესაბამისი ინდიკატორები 

4. 5. ჯგუფური სავარჯიშო: რეგიონისთვის აქტუალური ინდიკატორების გამოვლენა 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშო მიზნად ისახავს მონაწილეთა მიერ იმის გააზრებას, საქალაქო 

მომსახურებისა და ცხოვრების ხარისხის ინდიკატორებიდან (ISO_37120_20140) რომლები 

შეიძლება იყოს განსაკუთრებით აქტუალური მათი რეგიონის მუნიციპალიტეტებისთვის. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს ტრენინგის ყველა მონაწილე 

ხანგრძლივობა: 60 წუთი 

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

მარკერი; მონაწილეებისთვის A4 ფორმატის თეთრი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: ჯგუფური სავარჯიშო დაიწყება მას შემდეგ, რაც მონაწილეები გაეცნობიან 

საქალაქო მომსახურებისა და ცხოვრების ხარისხის ინდიკატორებს. მონაწილეები 

დაჯგუფდებიან ჯგუფებად (ჯგუფში იქნება 5 მონაწილე მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან). 

ჯგუფური მუშაობის შემდეგ მონაწილეები მოამზადებენ პრეზენტაციას იმის შესახებ, თუ ამ 

ინდიკატორებიდან რომელია აქტუალური მათი რეგიონის მუნიციპალიტეტებისთვის ანუ 

რომლის დანერგვას ისურვებდნენ და რატო? რა მოდიფიკაციით? 

განხილვა: ყოველი პრეზენტაციის დასრულებისას ტრენერი და მონაწილეები დასვამენ 

შეკითხვებს, რაც პრეზენტაციის ჩამტარებელ ჯგუფს საშუალებას მისცემს, რომ კიდევ უფრო 

დეტალურად დაასაბუთოს საკუთარი მიგნებები და მოსაზრებები. 

რეკომენდაცია: სასურველია, რომ ჯგუფური დავალების მიცემისას და პრეზენტაციების 

შემდგომ, ტრენერმა ყურადღება გაამახვილოს ჯგუფების მიერ შერჩეული ინდიკატორების 

პრაქტიკულობაზე და მისი დანერგვის განხორციელებადობაზე. 

 

 

5. 6. ჯგუფური სავარჯიშო: შერჩეული ინდიკატორებისთვის მაჩვენებლების გასაუმჯობესებელი 

სტრატეგიების შედგენა. 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშო მიზნად ისახავს წინა სავარჯიშოს დროს მუნიციპალიტეტების 

მიხედვით შერჩეული ინდიკატორებისთვის მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად შესაბამისი 

სტრატეგიების მოფიქრებას. 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოში მონაწილეობს ტრენინგის ყველა მონაწილე. 

ხანგრძლივობა: 70 წუთი 

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

მარკერი; მონაწილეებისთვის A4 ფორმატის თეთრი ფურცლები; 
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მიმდინარეობა: ჯგუფური სავარჯიშო წარიმართება იგივე ჯგუფებში, როგორც წინა სავარჯიშო. 

ჯგუფური მუშაობის შემდეგ მონაწილეები მოამზადებენ პრეზენტაციას იმის შესახებ, თუ 

ცალკეული მუნიციპალიტეტებისთვის აქტუალურად მიჩნეული ინდიკატორებისთვის, როგორ 

შეიძლება გაუმჯობესდეს მაჩვენებლები. ამისათვის, ჯგუფებმა უნდა მოიფიქრონ და 

პრეზენტაციის სახით წარადგინონ შესაბამისი სტრატეგიების მონახაზები, რომელთა 

განხორციელებასაც საკუთარ მუნიციპალიტეტებში რეალისტურად მიიჩნევენ. 

განხილვა: ყოველი პრეზენტაციის დასრულებისას ტრენერი და მონაწილეები დასვამენ 

შეკითხვებს, რაც პრეზენტაციის ჩამტარებელ ჯგუფს საშუალებას მისცემს, რომ კიდევ უფრო 

დეტალურად დაასაბუთოს საკუთარი მიგნებები და მოსაზრებები. 

რეკომენდაცია: სასურველია, რომ ჯგუფური დავალების მიცემისას და პრეზენტაციების 

შემდგომ, ტრენერმა ყურადღება გაამახვილოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მიერ 

წარმოდგენილ სტრატეგიებს შორის სინერგიის პოტენციალზე. 
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IV თავი. ადგილობრივი ხელისუფლების როლი და ფუნქცია ცხოვრების 

ხარისხის მდგრად განვითარებაში 

5.1: ცხოვრების ხარისხისა და ძირითადი კაპიტალის მდგრადობის ადგილობრივი 

ინდიკატორები 

7. ჯგუფური სავარჯიშო: მდგრადი ეკონომიკური განვითარების რეცეპტი 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშო მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების მიერ 

იმის გააზრებას, რომ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის ყველაზე ეფექტური და 

გრძელვადიანი სტრატეგია არის ინვესტიცია ადგილობრივ მოსახლეობაში: პროფესიული 

ცოდნა, ორგანიზების უნარები, ინოვაციური იდეების მქონე ადამიანების დამაგრება/მოზიდვა, 

სოციალურ-კულტურული განვითარება - სოციალური კაპიტალის დაგროვება; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოში მონაწილეობს ტრენინგის ყველა მონაწილე 

ხანგრძლივობა: 60 წუთი 

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

მონაწილეებისთვის A4 ფორმატის თეთრი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: ჯგუფები დაკომპლექტდება შერეული მუნიციპალიტეტების 

წარმომადგენლებისგან, თითო ჯგუფში 5 მონაწილით. ჯგუფებს მიეცემათ დავალება, 

მოიფიქრონ ადგილობრივ მოსახლეობაში ინვესტირების პოტენციური შესაძლებლობები და 

დაასაბუთონ რატომ გამოიწვევს ამგვარი ინვესტიცია მუნიციპალიტეტის მდგრად ეკონომიკურ 

განვითარებას. 

დავალების დაზუსტება: რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება მიაწოდოს ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ რეგულარულ რეჟიმში ადგილობრივ მოქმედ მეწარმეებს და ზოგადად 

მოსახლეობას, რომლებშიც არიან პოტენციური მეწარმეები, რათა სტიმული მისცეს ახალ და 

პროდუქტიულ იდეებს და წარმოებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს, რომ ნაკლები ფული 

გავიდეს მუნიციპალიტეტიდან და მეტი შემოვიდეს; 

განხილვა: ყოველი პრეზენტაციის დასრულებისას ტრენერი და მონაწილეები დასვამენ 

შეკითხვებს, რაც პრეზენტაციის ჩამტარებელ ჯგუფს საშუალებას მისცემს, რომ კიდევ უფრო 

მკაფიოდ გაიაზრონ ადგილობრივ მოსახლეობის განვითარებაში ძალისხმევის მნიშვნელობა. 

რეკომენდაცია: როგორც ჯგუფური დავალების მიცემისას, ასევე პრეზენტაციების შემდგომ, 

ტრენერმა მონაწილეები უნდა წაახალისოს, რომ დისკუსიების დროს მაქსიმალურად იქნას 

გათვალისწინებული ადგილობრივი კონტექსტი. 

 

 

 


