
 

 

 

თანამონაწილეობის მექანიზმები ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებაში 

სასწავლო პროგრამის სილაბუსი 
 

N სექცია აღწერა 

1. სასწავლო 

პროგრამის 

დასახელება 

თანამონაწილეობის მექანიზმები ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებაში 

2. სასწავლო 

პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია ადგილობრივ თვითმმართველობათა მოხელეთათვის 

პროფესიული უნარების განვითარება ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების საკითხებში, კერძოდ LED სტრატეგიების 

თანამონაწილეობითი მეთოდით შემუშავების პროცესის გაცნობა და 

გაზიარება, რათა მათ შეძლონ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში მსგავსი 

პრაქტიკის დანერგვა.  

3. სასწავლო 

პროგრამის 

ზოგადი 

მიმოხილვა 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების უკეთ დაგეგმვისა და 

განხორციელებისთვის ადგილობრივი სტრატეგიებისა და პოლიტიკის 

თანამონაწილეობითი მეთოდით შემუშავება და სრული ციკლის 

ადგილობრივი აქტორების ჩართულობით წარმართვა ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საკითხია.  

წინამდებარე საწავლო პროგრამა ეყრდნობა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საჭიროებას ადგილზე ეკონომიკური საქმიანობის 

ხელშეწყობის მიმართულებით. 

პროგრამა შემუშავებულია ადგილობრივი თვითმმართველობების 

ეკონომიკური და ფინანსური გუნდისთვის. პროგრამის ფარგლებში 

მონაწილეები გაეცნობიან ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიების თანამონაწილეობითი პრაქტიკით შემუშავების 

პრინციპებსა და მეთოდებს. კურსი დეტალურად მიმოიხილავს 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების აქტორებს,  

მათ მახასიათებლებსა და გავლენებს ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებაზე. პროგრამა ასევე ორიენტირებულია მოხელეთა 

საკომუნიკაციო და ანალიტიკური უნარების გაძლიერებაზე. 



4. პროგრამის 

ძირითადი 

თემები/ქვეთემები 

1. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ჩარჩო (framework) – 3 სთ 

(ლექცია - 60 წთ;  პრაქტიკული - 120 წთ)  

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების განმარტება; 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნები და 

პრინციპები; 

• LED აქტორები/ინსტიტუტები და მათი გავლენების 

განსაზღვრა (stakeholders analysis);  

• თანამონაწილეობითი დაგეგმვა; 

• თანამონაწილეობითი დაგეგმვის უპირატესობები და 

გამოწვევები; 

2. LED სტრატეგიების შემუშავების პროცესი და აქტორების 

თანამონაწილეობა  - 9 სთ (ლექცია - 160 წთ, პრაქტიკული - 380 წთ) 

• პროცესის ინიციატორი და მისი როლი; 

• დაგეგმვის სახეები (typology of planning approaches) და 

ეტაპები;  

• პროცესის დაწყების წინასწარი შეფასება; 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიული დაგეგმვა; 

• დაგეგმვის პროცესში აქტორების თანამონაწილეობის 

დონეები;  

• თანამონაწილეობითი დაგეგმვის მექანიზმები; 

• წარმატებული მაგალითები; 

3. თანამონაწილეობა LED სტრატეგიების განხორციელების პროცესში - 3 

სთ (ლექცია - 60 წთ;  პრაქტიკული - 120 წთ) 

• LED აქტორებთან თანამონაწილეობის ფორმები და 

მაგალითები; 

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 

გარემო/ფართი უსაფრთხოების, ჰიგიენის, კონდიცირება/გათბობის, 

კვების ნორმების დაცვით, მაქსიმუმ 20 მსმენელზე გათვლილი სასწავლო 



რესურსები აუდიტორია, საჭირო რაოდენობის სკამები და მაგიდები, დამატებითი 

ივრცე 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 

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 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 

• იცნობს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

ფუნდამენტურ საკითხებს; 

• იცნობს  თანამონაწილეობითი პროცესის არსს, მიზნებს, 

პრინციპებსა, ძირითად თეორიებისა და მექანიზმებს; 

• აცნობიერებს ადგილობრივი თვითმმართველობის როლს 

თანამონაწილეობითი პრაქტიკის ეფექტურად განხორციელებაში;   

• აღწერს ადგილობრივ აქტორებს და იცნობს მათი საჭიროებების 

გამოვლენის მეთოდებს; 

• აცნობიერებს ადგილობრივი აქტორების როლის მნიშვნელობას 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და 

განხორციელების პროცესში. 

 

 

დამოკიდებულება 

• გათვიცნობიერებული აქვს მოქალაქეთა და სხვადასხვა აქტორთა 

როლის მნიშვნელობა თვითმმართველობის განხორციელებაში და 

ხელს უწყობს მეტ ჩართულობას.    

• ესმის თანამონაწილეობითი მმართველობის არსი და 

გადაფასებული აქვს დამოკიდებულება მართვის პროცესის 

მიმართ, რომელსაც უკვე „მმართველობითი“ პარადიგმიდან 



აღიქვამს და ამით წვლილი შეაქვს თანამონაწილეობითი 

მოდელების დანერგვასა და ხელშეწყობაში; 

• შეუძლია მუნიციპალური განვითარების შესახებ არა მხოლოდ 

ინდივიდუალური  გადაწყვეტილების მიღება, არამედ 

კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღებაში  აქტიური 

მონაწილეობა 

• შეუძლია გაითავისოს, რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული 

საჯარო ადმინისტრატორის როლი საჯარო სტრუქტურის 

გამართულად ფუნქციონირებისთვის;  

• შეუძლია თვითმმართველობის ფუძემდებლური პრინციპებისა და 

ღირებულებების გათავისება, აღიარება და მისი პრაქტიკაში 

დანერგვა; 

უნარჩვევები 

• ეფექტური კომუნიკაციის უნარი; 

• გუნდური მუშაობის უნარი; 

• კომპლექსური აზროვნების უნარი; 

• თანამონაწილეობითი პრაქტიკის დაგეგმვისა და ორგანიზების 

უნარი; 

• ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი; 

• დაინტერესებული მხარეების ანალიზის უნარი. 

14. სწავლა-სწავლების 

პრინციპები და 

მეთოდიკა 

სასწავლო პროცესი ხორციელდება სწავლების ინტერაქტიული და 

თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით: 

• ლექციის ინტერაქტიული ფორმები; 

• დისკუსია, დებატები; 

• გონებრივი იერიში; 

• პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (problem based learning) 

• შემთხვევის ანალიზი (case study) 

• სწავლების ჯგუფური მეთოდები და თანამშრომლობითი 

სწავლება; 

• პრაქტიკული სწავლება, სავარჯიშო; 

• სწავლა კეთებით, რაც გულისხმობს პრაქტიკაზე ორიენტირებულ 

სწავლებას; 

• პრეზენტაცია; 

15. შეფასების წესი 

 

პრე და პოსტ ტესტი 

შემთხვევათა ანალიზი 

მსმენელის სწავლის პროცესის მონიტორინგი, მისთვის უწყვეტი 



უკუკავშირის მიწოდება 

თვითშეფასების კითხვარი 

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: 

• სვანიშვილი ალექსანდრე (2019). ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარება, დამხმარე სახელმძღვანელო; თბილისი; 

• Created by EGAT/UP and The Urban Institute. Agency for International 

development Office of Poverty Reduction – Urban Program Team (2016) 

Assessing and starting a local economic development (LED) initiative: A 

primer for USAID Field Staff; 

https://www.urban.org/sites/default/files/publication/59581/411087-

Assessing-and-Starting-a-Local-Economic-Development-LED-

Initiative.PDF 

• Institute for Local Government (2015) Engaging the Public in Economic 

Development;https://www.ca-ilg.org/engaging-public-economic-

development 

• Nancey Green Leigh, Edward J. Blakely (2017) Six addition. Planning 

Local Economic Development – Theory and Practice 

• The LEED Programme of the Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD). Best Practice in Local Development. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/innovating/pacts

/pdf/leed_en.pdf 

• United Nations Human Settlements Programme, (2009). Promoting Local 

Economic Development through Strategic Planning, Volume 5: Trainer’s 

Guide, https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/LEDVol5English.pdf 

 


