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I თავი. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ჩარჩო 

1.1: LED აქტორები/მონაწილე მხარეების ანალიზი 

1. ჯგუფური სავარჯიშო: LED ის მონაწილე მხარეების გამოვლენა და მათი 

გავლენების შეფასება 

სავარჯიშოს მიზანი:სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ LED ის მონაწილე 

მხარეები და მათი გავლენები ადვილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროცესში 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი - 20 მონაწილე; 

ხანგრძლივობა:  :  ჯგუფებში მსჯელობა 20 წთ განმავლობაში, თითო ჯგუფის პრეზენტაცია 5 წთ, 

ბოლოს ტრენერის შეჯამება 5 წთ. სულ 50 წთ. 

საჭირო მასალები:  5 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 სხვადასხვა ფერის 

მარკერი;   

მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეები იყოფიან 5 თანაბარ ჯგუფად (თითო ჯგუფში 4 მონაწილე), 

ტრენერი მონაწილეებს აძლევს დავალებას: ჯგუფებმა გამოავლინონ LED ის მონაწილე მხარეები 

და შეაფასონ თითოეულის გავლენა სამ დონიანი შკალით  - დაბალი, საშუალო, მაღალი  

ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარების პროცესზე. თითოეული ჯგუფი გონებრივი შტურმის 

მეთოდით მსჯელობს მონაწილე მხარეებზე, წერენ ფლიფჩარტზე და უთითებენ თითოეულის 

გავლენის დონეს ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაზე. მსჯელობის შემდგომ თითოეული 

ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას და ხსნის რაზე დაყრდნობით შეაფასეს მონაწილე მხარეების 

გავლენები. ჯგუფების პრეზენტაციის შემდგომ ტრენერი აჯამებს შედეგებს. 

1. 2: თანამონაწილეობითი დაგეგმვა  

სავარჯიშოს მიზანი:სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ მონაწილეობითი 

დაგეგმვის არსი და მიზანი 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი - 20 მონაწილე; 

ხანგრძლივობა:  :  ჯგუფებში მსჯელობა 20 წთ განმავლობაში, თითო ჯგუფის პრეზენტაცია 5 წთ, 

ბოლოს ტრენერის შეჯამება 5 წთ. სულ 50 წთ. 

საჭირო მასალები:  5 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 მარკერი;   

მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეები იყოფიან 5 თანაბარ ჯგუფად (თითო ჯგუფში 4 მონაწილე), 

ტრენერი მონაწილეებს აძლევს დავალებას: ჯგუფებმა განმარტონ რას ნიშნავს 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვა და რა მიზანებს ემსახურება ეს პროცესი. თითოეული ჯგუფი 

გონებრივი შტურმის მეთოდით მსჯელობს და აყალიბებენ განმარტებებს, მსჯელობენ პროცესის 

მიზნებზე, აჯერებენ და წერენ ფლიფჩარტზე. მსჯელობის შემდგომ თითოეული ჯგუფი აკეთებს 

პრეზენტაციას და მაგალითებით ამყარებს მოსაზრებებს. ჯგუფების პრეზენტაციის შემდგომ 

ტრენერი აჯამებს შედეგებს. 
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2.  

1.3 თანამონაწილეობითი დაგეგმვის უპირატესობები და გამოწვევები 

3. ინდივიდუალური სავარჯიშო: თანამონაწილეობითი დაგეგმვის 

უპირატესობები და გამოწვევები 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი - 20 მონაწილე; 

ხანგრძლივობა:  :  სულ 30 წთ. 

საჭირო მასალები:  2 სხვადასხვა ფერი პატარა ფურცლები, 2 ფლიპფჩარტის დაფა; ყველა 

მონაწილისთვის კალამი;   

მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეებს ურიგდებათ 2 სხვადასხვა ფერის პატარა ფურცლები. 

ტრენერი ჯგუფის წევრებს აძლევს დავალებას, თითოეულმა ყვითელ ფურცლებზე დაწეროს 

თანამონაწილეობითი პროცესის უპირატესობა, ხოლო ცისფერ ფურცლებზე დაწეროს 

გამოწვევები. ტრენერი უპირატესობებს ამაგრებს დადებითი მხარეების ფლიპჩარტის 

დაფაზე, ხოლო ცისფერ ფურცლებს გამოწვევების დაფაზე, მსგავს მოსაზრებებს აჯგუფებს და 

აჯამებს მიღებულ შედეგებს და ასევე მაგალითებით ამყარებს წარმოდგენილ მოსაზრებებს.  

II თავი. LED სტრატეგიების შემუშავების პროცესი და აქტორების თანამონაწილეობა 

2.1 პროცესის ინიციატორი და მისი როლი  

 ჯგუფური სავარჯიშო პროცესის ინიციატორი და მისი როლი 

4. სავარჯიშოს მიზანი:სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ 

ვინ შეიძლება იყოს პროცესის შესაძლო ინიციატორი და რა როლი აქვს 

მას 

5. მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი - 20 მონაწილე; 

6. ხანგრძლივობა:  :  ჯგუფებში მსჯელობა 20 წთ განმავლობაში, თითო 

ჯგუფის პრეზენტაცია 5 წთ, ბოლოს ტრენერის შეჯამება 5 წთ. სულ 50 წთ. 

7. საჭირო მასალები:  5 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 

მარკერი;   

8. მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეები იყოფიან 5 თანაბარ ჯგუფად 

(თითო ჯგუფში 4 მონაწილე), ტრენერი მონაწილეებს აძლევს დავალებას: 

ჯგუფებმა იმსჯელონ პროცესის სავარაუდო ინიციატორებზე - 

პიროვნება, ჯგუფი, ორგანიზაცია, ჩამოწერონ სავარაუდო 

ინიციატორები ფლიპჩარტზე და ასევე განსაზღვრონ მისი როლი, რა 

როლი აქვს პროცესის მინდინარეობისას. თითოეული ჯგუფი გონებრივი 

შტურმის მეთოდით მსჯელობს და აყალიბებენ მოსაზრებებს, აჯერებენ 

მოსაზრებებს და წერენ ფლიფჩარტზე. მსჯელობის შემდგომ თითოეული 

ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას და სასურველია მაგალითებით გაამყარონ 
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თავიანთი მოსაზრებები. ჯგუფების პრეზენტაციის შემდგომ ტრენერი 

აჯამებს შედეგებს. 

2.2 სტრატეგიის შემუშავების SWOT ანალიზი 

9. ჯგუფური სავარჯიშო მუნიციპალიტეტში თანამონაწილეობითი 

პრაქტიკის/გამოცდილების შეფასება და LED სტრატეგიის შემუშავების 

SWOT ანალიზით 

სავარჯიშოს მიზანი:  სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გაანალიზონ მუნიციპალიტეტში 

თანამონაწილეობითი პროცესების არსებული გამოცდილება როგორ გავლენას ახდენს LED 

სტრატეგიის შემუშავების პროცესზე 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი. 

ხანგრძლივობა:    ჯგუფებში მსჯელობა 20 წთ, თითო ჯგუფის პრეზენტაცია 5 წთ, ტრენერის 

შეჯამება 5 წთ. სულ 50 წთ. 

საჭირო მასალები: 5 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 მარკერი;  

მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეები იყოფიან 5 თანაბარ ჯგუფად (თითო ჯგუფში 4 მონაწილე), 

ტრენერი მონაწილეებს აძლევს დავალებას: ჯგუფებმა გააკეთონ თავიანთ მუნიციპალიტეტში 

თანამონაწილეობითი პრაქტიკის გამოცდილებაზე დაყრდნობით LED სტრატეგიის შემუშავების 

პროცესის SWOT ანალიზი, გამოავლინონ რა ძლიერი მხარეები არსებობს სტრატეგიის 

დაგეგმვისთვის, რა სისუსტეებია, ასევე იმსჯელონ შესაძლებლობებსა და საფრთხეებზე. 

ჯგუფები თავიან მოსაზრებებს ჩამოწერენ ფლიპჩარტზე და გააკეთებენ პრეზენტაციებს.  

ჯგუფების პრეზენტაციის შემდგომ ტრენერი აჯამებს შედეგებს. 

2.3 LED სტრატეგიის შემუშავების წინასწარი შეფასება 

10. ჯგუფური სავარჯიშო - LED სტრატეგიის შემუშავების პროცესის 

წინასწარი შეფასება 

სავარჯიშოს მიზანი:  სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ როდის არის 

შესაძლებელი LED სტრატეგიის შემუშავების პროცესის დაწყება 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი. 

ხანგრძლივობა:    55 წთ. 

საჭირო მასალები: 5 ცალი კითხვარი, მონაწილეებს კალამი. 

მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეები იყოფიან 5 თანაბარ ჯგუფად (თითო ჯგუფში 4 მონაწილე), 

ტრენერი მონაწილეებს ურიგებს კითხვარებს და აძლევს შემდეგ დავალებას, დღეს რომ 

იწყებდნენ  LED სტრატეგიის შემუშავებას რა პასუხებს გასცემდნენ მოცემულ კითხვებს. 

კითხვარის პასუხების პრეზენტაციისას ასევე მსჯელობენ აღნიშნული კითხვების 

მიზანშეწონილობაზე. ჯგუფების პრეზენტაციის შემდგომ ტრენერი აჯამებს შედეგებს. 

კითხვარი: 

1. არის თუ არა ერთი ან მეტი რეფორმაზე ორიენტირებული, ადგილობრივი არჩეული ან 

დანიშნილი ლიდერი, რომელსაც აქვს სურვილი და მზაობა ითანამშრომლოს ბიზნეს 
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საზოგადოებასთან? 

2. არიან თუ არა პროფესიონალი ტექნოკრატები  და არსებობს თუ არა საჯარო-კერძო 

ინსტიტუციური სტრუქტურა ან შესაძლებელია თუ არა მათი ჩამოყალიბება, რათა დახმარება 

გაუწიონ ადგილობრივ ხელმძღვანელობას LED ინიციატივაში? 

3. არსებობს თუ არა ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყნის 

ყველაზე პერსპექტიულ ეკონომიკურ სექტორებში ეკონომიკურ ზრდას? 

4. არის ბიზნეს საზოგადოება აქტიური, ორგანიზებული და მზადაა იმუშაოს ადგილობრივ 

მთავრობასთან, რათა ხელი შეუწყოს LED ინიციატივას? 

5. აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას სამუშაო ურთიერთობა ერთ ან მეტ ეროვნულ 

ასოციაციასთან (მაგალითად, სავაჭრო პალატა, ფერმერთა ასოციაცია, მცირე მასშტაბის 

მრეწველთა ასოციაცია, მუნიციპალიტეტების ასოციაცია) რათა მიიღოს მათი მხარდაჭერა  LED- 

ში? 

6. არიან თუ არა დონორები, რომლებსაც შეუძლიათ მუნიციპალიტეტის დახმარება LED 

ინიციატივის განხორციელებაში? 

7. მომზადებულია მუნიციპალიტეტის პერსონალი და შეუძლია თუ არა LED ინიციატივის 

განხორციელება? 

2.4 მუნიციპალიტეტში LED სტრატეგიული დაგეგმვის გუნდის ჩამოყალიბება და შიდა 

პარტნიორების იდენტიფიცირება   

სავარჯიშოს მიზანი:  სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ მუნიციპალიტეტში 

სხვადასხვა სამსახურებისა და სტრუქტურების მონაწილეობის მნიშვნელობა ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების სტარატეგიების მომზადების პროცესში.  

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი. 

ხანგრძლივობა:    ჯგუფებში მსჯელობა 25 წთ, თითო ჯგუფის პრეზენტაცია 5 წთ, ტრენერის 

შეჯამება 5 წთ. სულ 55 წთ. 

საჭირო მასალები: 5 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 მარკერი;  

მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეები იყოფიან 5 თანაბარ ჯგუფად (თითო ჯგუფში 4 მონაწილე), 

ტრენერი მონაწილეებს აძლევს შემდეგ დავალებას: ჯგუფის წევრებმა მსჯელობის შედეგად 

გამოავლენონ მუნიციპალიტეტის ის თანამსრომლები, სამსახურები და უწყებები, რომელთა 

ჩართულობაც მნიშვნელოვანია LED სტრატეგიების მომზადებაში, ასევე იმსჯელონ რა ფორმითა 

და რა ეტაპზე იქნება მათი ჩართულობა მნიშვნელოვანი - ჯგუფის მუშაობის შედეგად შემდეგ 

კითხვებს უნდაგაეცეს პასუხი: ვინ, როდის და რისთვის? მსჯელობის შემდგომ თითოეული 

ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას და ხსნის თავიანთ გადაწყვეტილებებს. ჯგუფების პრეზენტაციის 

შემდგომ ტრენერი აჯამებს შედეგებს. 
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2.5 მუნიციპალიტეტში LED სტრატეგიული დაგეგმვის გარე პარტნიორების 

იდენტიფიცირება  

სავარჯიშოს მიზანი:  სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების სტარატეგიების მომზადების პროცესში რომელ აქტორებს 

ჩართავენ, რომელ ეტაპზე, რა ფორმით და რა მიზნით. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი. 

ხანგრძლივობა:    ჯგუფებში მსჯელობა 25 წთ, თითო ჯგუფის პრეზენტაცია 5 წთ, ტრენერის 

შეჯამება 5 წთ. სულ 55 წთ. 

საჭირო მასალები: 5 ფლიპჩარტის ფურცელი რომელზეც დატანილია სტრატეგიული დაგეგმვის 

ეტაპები; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 მარკერი;  

მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეები იყოფიან 5 თანაბარ ჯგუფად (თითო ჯგუფში 4 მონაწილე), 

ტრენერი მონაწილეებს აძლევს შემდეგ დავალებას: ჯგუფის მონაწილეებს ურიგდებათ 

ფლიპჩარტები, რომელზეც ჩამოწერილია LED  სტრატეგიების შემუშავების ეტაპები და ეძლევათ 

დავალება გონებრივი შტურმის მეთოდით იმსჯელონ გარე მონაწილე მხარეებზე, განსაზღვრონ 

ვის, როდის და რისთვის ჩართავენ. მსჯელობის შემდგომ თითოეული ჯგუფი აკეთებს 

პრეზენტაციას და ხსნის თავიანთ გადაწყვეტილებებს. ჯგუფების პრეზენტაციის შემდგომ 

ტრენერი აჯამებს შედეგებს. 

2.6  ქეისი - ქეისის განხილვა/სიტუაციის ანალიზი  

სავარჯიშოს მიზანი:  სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების სტარატეგიების მომზადების პროცესში შესაძლო შეცდომების 

დაშვების  ალბათობა და კონფლიქტების არსებობა სხვადასხვა მონაწილე მხარის ინტერესებს 

შორის. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი. 

ხანგრძლივობა:    ჯგუფებში მსჯელობა 30 წთ, თითო ჯგუფის პრეზენტაცია 5 წთ, ტრენერის 

შეჯამება 5 წთ. სულ 55 წთ. 

საჭირო მასალები: ქეისი, 5 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 მარკერი;  

ქეისი: 

N მუნიციპალიტეტში მერია მუშაობდა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიაზე. მერიამ სტრატეგიაში ბიზნესების მხარდაჭერი ინფრასტრუქტურული 

პროექტების გაითვალისწინა, რომელთა სავარაუდო ჩამონათვალი დამოუკიდებლად შეადგინა 

და ასახა სამოქმედო გეგმაში. 

თან ერთ წელიწადში არჩევნები მოდიოდა და მერმა თავისი მხარდამჭერებისთვის  აქტუალური 

პროექტები შეარჩია. ერთ-ერთი მსხვილი პროექტი გზის რეაბილიტაციას ითვალისწინება, ამ 

გზის რეაბილიტაციას ითხოვდნენ ამ გზის გასწვრივ განლაგებული ადგილობრივი მარნებისა და 

საოჯახო სასტუმროების და მერმაც გადაწყვიტა ეს პროექტი სამოქმედო გეგმაში შეეტანა. გზის 

რეაბილიტაცია კარგი იდეა იყო, თუმცა მისი რეაბილიტაციის შედეგად ხდებოდა გზის გასწვრივ 
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არსებული დიდი პარკის გაუქმება, რეაბილიტირებული გზა პარკის ტერიტორიაზე უნდა 

გასულიყო. 

მერმა მხოლოდ პროექტების ჩამონათვალი შეიტანა საკრებულოზე და არა დეტალური აღწერები, 

შესაბამისად საკრებულოს წევრები არ იყვნენ ინფორმირებული აღნიშნული პროექტის შესახებ, 

მათ არ იცოდნენ, რომ გზის რეაბილიტაციას პარკის გაუქმება მოყვებოდა. 

საკრებულომ ყველა პროექტი მოიწონა და პროექტების განხოეციელებაზე ტენდერები 

გამოცხადდა.  

მალე მუნიციპალიტეტში დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოსახლეობამ და გარემოს 

დამცველთა ასოციაციამ პარკის გაუქმების შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ გაიგო, რაც ტენდერით 

განმახორციელებელი კომპანია შეირჩა და გზის სარეაბილიტაციო სამუშაობის განხორციელებას 

შეუდგა. 

საზოგადოების აზრი პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ორად გაიყო, ნაწილი მხარს უჭერდა 

გზის რეაბილიტაციას, ხოლო ნაწილი აღშფოთებული იყო. აღშფოთებულმა საზოგადოებამ და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მერის სახელზე წერილი დაწერეს, პროექტის შეჩერება და 

საკითხის გადასაწყვეტად დისკუსიების დაწყება მოითხოვეს. 

საკრებულოს წევრებაც მალევე გაიგეს პრობლემური პროექტის შესახებ ინფორმაცია, აქაც ორად 

გაიყო წევრების მოსაზრებები, ნაწილი ამბობდა, რომ უკვე დამტკიცებულ პროექტს ვერაფერი 

ვერ შეცვლიდა, თან პროექტების განხორციელებას ნაწილობრივ ცენტრალური ხელისუფლების  

მიერ გამოყოფილი ტრანსფერი ფარავდა და პროექტის შეჩერება დაფინანსების დაკარგვას 

ნიშნავდა, რაც მნიშვნელოვნად დააზარალებდა მუნიციპალიტეტს. ასევე კონტრაქტორი კომპანია 

კომპენსაციას მოითხოვდა, რაც ასევე მუნიციპალიტეტის გადასახდელი იქნებოდა. ხოლო 

საკრებულოს წევრების მეორე ნაწილი ითხოვდა პროექტის დროებით შეჩერებას და საკითხის 

განხილვის დაწყებას. 

გაეცით შემდეგ კითხვებს პასუხი: 

 გამოყავით დაინტერესებული მხარეები. 

 თქვენი აზრით სად იყო დაშვებული შეცდომა? 

 რას შეცვლიდით თქვენ რომ ადგენდეთ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიას? 

 რას მოიმოქმედებდით ახლა?  

 რა ტაქტიკას აირჩევდით და როგორ მოაგვარებდით პრობლემას? 

2.7 დაგეგმვის სამოქმედო გეგმა 

სავარჯიშოს მიზანი:  სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა შეადგინონ ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების სტარატეგიების მომზადების გეგმა. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი. 

ხანგრძლივობა:    ჯგუფებში მსჯელობა 20 წთ, თითო ჯგუფის პრეზენტაცია 5 წთ, ტრენერის 

შეჯამება 5 წთ. სულ 55 წთ. 

საჭირო მასალები: 5 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 მარკერი;  
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მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეები იყოფიან 5 თანაბარ ჯგუფად (თითო ჯგუფში 4 

მონაწილე), ტრენერი მონაწილეებს აძლევს შემდეგ დავალებას: ჯგუფის მონაწილეები უნდა 

შეადგინონ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების შემუშავების გეგმა: 

აქტივობები, ვადები, პასუხისმგებელი პირები და სავარაუდო ბიუჯეტი. მსჯელობის 

შემდგომ თითოეული ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას და ხსნის თავიანთ გადაწყვეტილებებს. 

ჯგუფების პრეზენტაციის შემდგომ ტრენერი აჯამებს შედეგებს. 

# ღონისძიებები ვადები პასუხისმგებელი 

პირები 

ბიუჯეტი 

     

     

     

 

 

III თავი თანამონაწილეობა LED სტრატეგიების განხორციელების პროცესში 

3.1 მონაწილეობის ფორმების შერჩევა ბიზნესისთვის 

სავარჯიშოს მიზანი:  სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა შეარჩიონ ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების სტარატეგიების მომზადების პროცესში ადგილობრივი 

ბიზნესების ჩართულობის ფორმები და პროცედურები. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი. 

ხანგრძლივობა:    ჯგუფებში მსჯელობა 25 წთ, თითო ჯგუფის პრეზენტაცია 5 წთ, ტრენერის 

შეჯამება 5 წთ. სულ 60 წთ. 

საჭირო მასალები: 5 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 მარკერი;  

მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეები იყოფიან 5 თანაბარ ჯგუფად (თითო ჯგუფში 4 

მონაწილე), ტრენერი მონაწილეებს აძლევს შემდეგ დავალებას: ჯგუფის მონაწილეები 

ჩამოწერონ ადგილობრივი ბიზნეს ორგანიზაციის ჯგუფები და LED  სტრატეგიების 

შემუშავების პროცესში მონაწილეობის რა ფორმებს შესთავაზებენ მათ.  მსჯელობის შემდგომ 

თითოეული ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას და ხსნის თავიანთ გადაწყვეტილებებს. 

ჯგუფების პრეზენტაციის შემდგომ ტრენერი აჯამებს შედეგებს. 

3.2 მონაწილეობითი ფორმების შერჩევა სამოქალაქო საზოგადოებისა და აკადემიური 

დაწესებულებების წარმომადგენლებისთვის 

სავარჯიშოს მიზანი:  სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა შეარჩიონ ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების სტარატეგიების მომზადების პროცესში ადგილობრივი 
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სანმოქალაქო საზოგადოებისა და აკადემიური დაწესებულებების ჩართულობის ფორმები და 

პროცედურები. 

მონაწილეთა რაოდენობა: მთელი ჯგუფი. 

ხანგრძლივობა:    ჯგუფებში მსჯელობა 25 წთ, თითო ჯგუფის პრეზენტაცია 5 წთ, ტრენერის 

შეჯამება 5 წთ. სულ 60 წთ. 

საჭირო მასალები: 5 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 5 მარკერი;  

მიმდინარეობა:  ჯგუფის მონაწილეები იყოფიან 5 თანაბარ ჯგუფად (თითო ჯგუფში 4 

მონაწილე), ტრენერი მონაწილეებს აძლევს შემდეგ დავალებას: ჯგუფის მონაწილეები 

ჩამოწერონ სამოქალაქო საზოგადოებისა და აკადემიური დაწესებულებების 

წარმომადგენლები, რომელთა ჩართულობაც სასარგებლოდ მიაჩნიათ და LED  სტრატეგიების 

შემუშავების პროცესში მონაწილეობის რა ფორმებს შესთავაზებენ მათ.  მსჯელობის შემდგომ 

თითოეული ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას და ხსნის თავიანთ გადაწყვეტილებებს. 

ჯგუფების პრეზენტაციის შემდგომ ტრენერი აჯამებს შედეგებს. 


